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Sammanfattning 

Syftet med studien var att få en större kännedom om vilka begrepp som förekommer inom 
programmering i årskurs 1-3 i matematik, samt hur vardagliga kontexter används i bild och text för 
att introducera begrepp inom programmering i ett urval av matematikböcker för årskurs 1-3. I vår 
analys undersökte vi hur fem utvalda begrepp inom programmering beskrivs i ett urval av fyra 
matematikböcker samt hur dessa matematikböcker kopplar de utvalda begreppen inom 
programmering till en vardaglig kontext. De matematikböcker vi valde att analysera i studien var: 
Eldorado, Favorit matematik, Mitt i prick och Prima. Metoden vi använde oss av i studien var uppbyggd 
för att analysera tre områden. Dessa områden var analys av text, genom att undersöka vilka 
synonymer som förekommer i text vid introduktionen av de fem valda begreppen. Samt analys av 
bild, genom att undersöka de bilderna till texten, för att se hur matematikböckerna använder 
vardagliga kontexter för att introducera de fem begreppen inom programmering. Och slutligen 
analys av hur bild och text samverkar för att förtydliga begreppen utifrån en vardaglig kontext. 
Resultatet av studien visade att alla matematikböcker förutom Mitt i prick innehöll synonymer vid 
introduktionen av någon av de fem begreppen. Resultatet visade även att enbart 
matematikböckerna Eldorado introducerar bilder utifrån en vardaglig kontext av de fem begreppen. 
Till sist visar resultatet att inte någon av de fyra matematikböckerna innehåller bilder som 
förtydligar de utvalda begreppen utifrån texten, samt att texten inte bidrog till att hitta en vardaglig 
kontext i bilderna. En slutsats av studien är att matematikböcker för årskurs 1-3 innehåller begrepp 
inom programmering, som  till stor del beskrivs med hjälp av synonymer som signalerar vardaglig 
kontext. En vidare slutsats är att de olika matematikböckerna skiljer sig åt gällande vilka begrepp 
som de introducerar samt hur begreppen introduceras.  
 
 
Nyckelord: Pedagogik, Matematikböcker, Läromedelsanalys, Begreppsförståelse, Programmering. 
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1. Inledning 

Vid revideringen av den svenska läroplanen 2018 infördes programmering som en del av ämnet 
matematik (Skolverket, 2018, s. 54). I Europa har redan 16 länder infört programmering som del 
av läroplanen för hela eller delar av grundskolan (Dagens Arena, 2018). Bland de 16 Europeiska 
länderna var England först ut med att införa programmering i läroplanen (ibid.). I maj år 2017 tog 
det svenska riskdagskanslitet fram en digitaliseringsstrategi vilket pekar ut fem delmål som 
beskriver hur digitalisering ska bidra till en positiv samhällsutveckling. Sveriges Regeringskansli har 
som mål att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Ett vidare 
mål är att med hjälp av artificiell intelligens skapa förutsättningar för ett modernt samhälle. Detta 
menar Regeringskansliet bör ske till följd av att människor känner sig trygga och kompetenta i det 
digitala samhället (Regeringskansliet, 2017). Trots Regeringskansliets framtidsvision, visar en 
undersökning av Lärarnas riksförbund (2017), att lärare känner sig osäkra på vad det gäller sin 
kompetens inom programmering och även i hur de ska gå tillväga för att undervisa eleverna i 
programmering (Fahlén, 2017). Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund menar på att 
kunskap om programmering är något lärarna bör befästa innan de kan föra kunskapen vidare till 
eleverna (Fahlén, 2017). Med det i åtanke och den väntade brist bland yrkesverksamma 
programmerare i framtiden (Dagens Arena, 2018) ligger det till grund för vårt val av ämne till 
uppsatsen. År 2017 saknades 30 000 yrkesverksamma programmerare i samhället och år 2020 
kommer behovet att ligga på 60 000 yrkesverksamma programmerare (ibid.). Samtidigt är andra 
länder i Europa i stort behov av samma yrkesgrupp (ibid.). Nygårds är känd från 
utbildningsprogrammet Programmera mera på UR och har varit med och tagit fram webbkursen 
vid namn om programmering för Skolverket (Enterprise Magazine, 2017). Nygårds betonar att det är 
viktigt att sätta programmering i ett sammanhang (ibid.). Nygårds har som förhoppning att man 
inte blir rädd för digitaliseringen utan istället skapar en förståelse för de digitala verktygen i det 
digitala samhället (Enterprise Magazine, 2017). Vidare uttrycker hos sig att: ”Programmering är inte 
hela världen, men nästan hela världen styrs av programmering, därför är det viktigt för oss att 
förstå.” (Nygårds, Enterprise Magazine, 2017).  

Som framtida lärare vill vi skapa en god förutsättning till alla elever att utveckla sin digitala 
kompetens för att de ska ha möjlighet till att medverka i det demokratiska samhället vi lever i. Vi 
valde därför att låta vår studie behandla programmering inom ämnet matematik, för att få en större 
kännedom om vilka begrepp som förekommer inom programmering i årskurs 1-3, samt hur 
vardagsnära kontexter används i bild och text för att introducera begrepp inom programmering i 
ett urval av matematikböcker för årskurs 1-3. Vad är det egentligen eleverna möter för begrepp i 
matematikböcker inom programmering? Genom att jämföra och analysera fyra olika 
matematikböcker i matematik för de lägre åldrarna i grundskolan, undersöker vi begrepp som är 
förekommande inom programmering från ett litet urval av matematikböcker, samt hur begreppen 
introduceras för eleverna i de fyra matematikböckerna. 
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2. Bakgrund 

I Sverige är programmering i grundskolan ett relativt outforskat ämne men till följd av den 
reviderade läroplanen så är det även ett högaktuellt ämne (Nilsson, 2017). För att skapa en 
bakgrundsförståelse till vad programmering är och hur det växte fram, presenteras programmering 
ur ett historiskt perspektiv i det här avsnittet. Vidare introduceras begreppen datalogiskt tänkande 
och digital kompetens. Begreppsförståelse samt skol- och vardagsspråk förklaras även vidare under 
detta avsnitt.  
 

2.1. Programmering ur ett historisk perspektiv   

I Läroplanen för grundskolan 1980 kom det första tecknet på programmering i undervisning. 
Skolans uppgift var främst att lära eleverna om hur datorer fungerar snarare än hur de skulle 
använda dem (Lgr 80, s. 107). Under mitten av 90-talet blev datorn allt enklare att hantera till 
skillnad från de tidigare datorerna krävdes det inte längre att som datoranvändare behöva 
programmera sin dator (Mannila, 2017, ss. 91-95). Det centrala låg då istället på att lära barn att 
använda datorn som ett verktyg för att söka information på internet, snarare än att lära dem att 
programmera (ibid.). Vid införandet av den nya läroplanen, “Lpo 94” ändrades formuleringen till 
att eleverna skulle lära sig med datorn (Lpo 94, s. 33). Vid början av 2000-talet växte app-
marknaden fram dels med hjälp av den nya generationen av mobiltelefoner, vilket medförde en 
kultur som ifrågasatte varför man skulle programmera något som redan fanns på marknaden 
(Mannila, 2017, s. 96). Men trots det så började ändå programmering att växa i länder som USA 
och år 2012 startades Teacherhack i Sverige (Mannila, 2017, s. 98). Teacherhack hade som 
målsättning att hjälpa lärarna till att få undervisningen att innefatta digital kompetens i enlighet med 
kurs- och ämnesplanerna i skolan (Mannila, 2017, s. 98). 
 

2.2. Programmering 

I den reviderade läroplanen skrevs programmering in som en del av ämnena i matematik och teknik 
(Skolverket, 2018). Till följd av detta ställer sig nu många lärare frågande till vad programmering är 
(Mannila, 2017, s. 11). Mannila beskriver programmering på grundskolenivå som ett redskap för 
att arbeta med problemlösning med hjälp av teknik, digitalt skapande, kommunikation och ett 
ansvarsfullt förhållningssätt i det digitala samhället, vilka är en del av kunskapsmålen inom digital 
kompetens (ibid.). Vidare beskriver Manilla programmering som ett processarbete med olika faser. 
Utgångspunkten inom programmering är ett problem som behöver lösas eller idé som ska 
förverkligas och för att uppnå ett slutresultat genomgår man olika faser, vilket Mannila beskriver 
som programmeringsprocessen, (se bilaga.1) (Mannila, 2017, s. 63). Även Kilhamn och Bråting tar 
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upp problemlösning inom programmering (Kilhamn & Bråting, outgiven s. 1). I artikeln Algebraic 
thinking in the shadow of programming beskriver Kilhamn och Bråting programmering som en 
problemlösande aktivitet och att det nödvändigtvis inte innebär att koda på ett datorspråk (ibid.). 
Vidare beskriver de programmering som ett mer inkluderande begrepp som innebär mer än bara 
kodning. De lyfter fram programmering som en aktivitet där eleverna kan utveckla ett datalogiskt 
tänkande (ibid.). Parnes anser programmering som en demokratifråga, han menar att det i framtiden 
kommer att skapas en klyfta i samhället, mellan de som förstår programmering och datorer och de 
som inte gör det (Parnes, 2015, s. 4). Fortsättningsvis beskriver Parnes att de som inte förstår 
programmering och datorer kommer att hamna i ett underläge i samhället, till följd av att kunskaper 
gällande datorer och programmering kommer att vara ett grundläggande krav för framtida yrken 
och inom högre utbildning (Parnes, 2015, s. 4). Mannila skriver i sin bok om programmering i 
skolan från 2017: 

Eftersom programmering i skolan är så pass nytt, finns ingen fastslagen progression som 
visar hur man, så att säga, bör arbeta med programmering i olika årskurser (Mannila, 2017, 
s. 235)  

Manilla beskriver att när programmering införs i praktiken så behöver man ha rimliga mål när man 
arbetar med programmering i skolan (Manilla, 2017, s. 123). Programmering i praktiken handlar 
om att det finns utrymme att både göra och förstå programmering (ibid.). Mannila menar på att vi 
måste börja med grunderna när det kommer till att lära sig programmering, men att 
styrdokumenten måste ligga till grund för de pedagogiska val vi gör (Manilla, 2017, s. 126). Ju mer 
vi arbetar med programmering i skolan desto mer kunskap får vi om hur till exempel progressionen 
kommer att se ut (Manilla, 2017, s. 126). 
 

2.3. Datalogiskt tänkande 

Begreppet datalogiskt tänkande myntades av matematikern Papert i boken Mindstorms: Children, 
Computer, Powerful (Papert, 1980). Begreppet återupptogs sedan av Wing, professor i datavetenskap 
på Columbia University, då hon i en artikel skrev om datalogiskt tänkande (Wing, 2006). Mannila 
beskriver datalogiskt tänkande som ett paraplybegrepp, vilket inbegriper de förmågor och attityder 
som tillämpas och utvecklas vid programmering (Mannila, 2017, s. 79). Vidare beskriver Wing 
datalogiskt tänkande som en typ av analytiskt tänkande (Wing, 2008, s. 3717). Hon menar på att 
datalogiskt tänkande innebär att välja en lämplig metod för att lösa problem, utforma system och 
förstå mänskliga beteenden (Wing, 2006, s. 33). Både Wing och Manilla understryker att datalogiskt 
tänkande inbegriper flera förmågor, de menar att de som besitter datalogiskt tänkande innehar en 
bred förståelse för digitalisering och mänskliga beteenden samt kan utveckla ett tankesätt som kan 
appliceras på olika situationer (Mannila, 2017, s. 79; Wing, 2006, s. 33).  Även Skolverket pekar på 
de punkter som Wing beskriver vad det gäller datalogiskt tänkande, men de menar även på att 
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förmågan att se mönster och skapandet av algoritmer handlar om datalogiskt tänkande (Skolverket, 
2017, s. 9).  

Enligt Mannila är datalogiskt tänkande det vi människor gör för att lättare kunna dra fördel av 
datorer (Mannila, 2017, s. 78). Manilla menar även på att ju större kunskap man besitter om datorer 
desto enklare blir de att hantera, samt att det blir enklare att dra fördel av datorerna och deras 
kapacitet. Enligt Parnes handlar datalogiskt tänkande om att använda datorer för databearbetning 
i olika ämnen och att vi med hjälp av datorn kan underlätta arbete för att lösa svåra problem 
(Parnes, 2015, s .2).  
 

2.4. Digital kompetens  

Digital kompetens handlar om förmågan att både kunna förstå och hantera teknik, vilket inte 
nödvändigtvis innebär att kunna reparera en dator men att kunna hantera den. Digital kompetens 
är även något som har förstärkts i de nya läroplanerna (Skolverket, 2018). Mannila beskriver digital 
kompetens som ett begrepp som innefattar flera olika förmågor (Mannila 2017, s. 11). Skolverket 
sammanfattar digital kompetens med fyra aspekter (Skolverket, 2018). Den första aspekten handlar 
om att utveckla förmågan att förstå hur individ och samhälle påverkas av förändringarna som är 
till följd av digitaliseringen (Skolverket, 2018). Den andra aspekten handlar om att utveckla 
kunskaper om hur digitala system och tjänster fungerar, hur man använder och hanterar digitala 
verktyg i olika sammanhang (Skolverket, 2018). Men digital kompetens handlar även om att kritiskt 
kunna granska och värdera information från olika källor, såsom internet eller media. Detta innebär 
att kunna bedöma en källas tillförlitlighet och aktualitet (Skolverket, 2018). Den fjärde aspekten 
handlar om att utveckla kunskaper i hur man med hjälp av digital teknik kan lösa problem och 
omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt (Skolverket, 2018).  
 

2.5. Begreppsförståelse 

Nationalencyklopedin definierar ordet begrepp som, ”det abstrakta innehållet hos en språklig term” 
(Nationalencyklopedin, 2018). Enligt skolverket innebär begreppsförståelse att elever kan använda 
flera olika representationer av ett och samma begrepp på ett flexibelt sätt och att eleven “obehindrat 
kan vandra mellan de olika representationerna” (Skolverket, 2018). Vidare beskriver Ryve att ett 
barn som innehar begreppsförståelse inom matematik, kan representera och lösa samma problem 
på olika sätt (Ryve, 2006, s. 8). Han menar att barn som har innehar begreppsförståelse förstår hur 
matematikens innehåll hänger ihop och hur till exempel algoritmer, fakta och metoder förhåller sig 
till varandra (Ryve, 2006, s. 8).  

I förorden till den svenska utgåvan av Vygotskijs bok Tänkande och språk skriver Lindqvist: 
”Begreppsutveckling handlar om hur ordbetydelsen utvecklas i förhållande till olika föremål i 
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omgivningen. Det är fråga om ordets generalisering”. (Vygotskij, 2001, s. 12).Vygotskij beskriver 
begreppsutveckling utifrån sin studie på de psykologiska funktionerna (Vygotskij 2001, s. 178). 
Vygotskij menar på att uppbyggandet av ett begrepp sker när ordet får en användning för att dels 
upptäcka, abstrahera och skilja på olika utmärkande egenskaper för att sedan kunna gestalta ordet 
med hjälp av tecken som kan ses som psykologiska redskap (Vygotskij 2001, ss. 247-248). Vygotskij 
beskriver vidare att det börjar med ett ord som kopplas till bestämda kännetecken (ibid.). Ordet 
växer sedan fram till ett begrepp, genom att det får en betydelse och en innebörd (ibid.). Begreppet 
kan sedan överföras till andra situationer som möjliggör att begreppet tillslut medvetandegörs 
(Vygotskij 2001, ss. 247-248).  
 

2.6. Skol- och vardagsspråk 

Vardagsspråk är det språkbruk som används vid informella situationer, såsom vid samtal med en 
vän eller med en familjemedlem (Skolverket, 2012, s. 35). Kort sagt är vardagsspråket det språkbruk 
som används vid vardagliga situationer. Skolspråket är ett mer formellt språkbruk som används vid 
undervisning (Skolverket, 2012, s. 35). Vid diskussioner och lärande av vetenskapliga begrepp kan 
elever ta hjälp av vardagsspråket för att uttrycka sig i undervisningen (Skolverket, 2012, s. 39), detta 
hävdar även Vygotskij, han menar att barn vid inlärning av vetenskapliga begrepp tar stöd av 
vardagsspråket (Vygotskij, 2001, s. 275). Vygotskij liknar det med hur vi lär oss främmande språk, 
att man tar stöd av modersmålets semantik vid inlärning av ett främmande språk (Vygotskij, 2001, 
s. 275).   

Skolspråket grundar sig i det vetenskapliga språket men har sedan simplifieras för att göras mer 
tillgängligt till eleverna (Skolverket, 2012, ss. 36-37). Det ämnesspecifika språket är en mer 
specialiserad del av skolspråket och används inom specifika ämnen. Inom det ämnesspecifika 
språket används ämnesspecifika begrepp som är relevanta för ämnet (Skolverket, 2012, ss. 36-37).  
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3. Forskningsöversikt  

I det här kapitlet redogörs tidigare och aktuell forskning inom ämnet matematik med anknytning 
till begreppsförståelse och vardagliga kontexter samt forskning om programmering. I Sverige finns 
det ringa forskning om programmering i grundskolan1 och på grund av detta så fokuserar studien 
på begreppsförståelse och vardagliga kontexter inom matematik.  
 

3.1. Programmering   

Att besitta förmågan att kunna programmera handlar om mer än att bara koda. I en studie 
genomförd av ITiSCE2 projektgruppen McCracken group undersöktes nyexaminerade 
universitetsstudenters kunskaper i att skriva och läsa kod (Lister; Adams; Fitzgerald; Fone; Hamer; 
Lindholm; McCartney; Moström; Sanders; Seppälä; Simon & Thomas, 2004, s. 118). Enligt Lister 
et al. visade studenterna på en bristande förmåga inom programmering ett år efter avslutad 
utbildning (2004, s. 139). Studenternas bristande förmåga beror enligt Lister et.al. på att studenterna 
saknade grundläggande kunskaper inom problemlösning vilket försvårade deras inläsning och 
skrivande av kod (ibid.).  

I likhet med Lister et.al lyfter Castledine och Chalmers fram problemlösning som en viktig 
kunskap inom programmering (2011, s. 23). I sin studie undersöker de vilka 
problemlösningsstrategier mellanstadieelever använder när de arbetar med robotar byggda av lego 
(Castledine & Chalmers, 2011, s. 19). I rapporten LEGO Robotics: An authentic problem solving tool? 
redovisas resultatet av studien i två delar (Casteldine, Chalmers, 2011, s. 23). I resultatet lyfter  de 
fram problemlösningsstrategier som mellanstadieeleverna använder i situationer där legorobotar 
används som ett pedagogiskt verktyg (ibid.). I studien fick eleverna i uppgift att designa och 
konstruera en egen legorobot och som de sedan skulle programmera inför ett tävlingslopp. 
Roboten skulle gå fram en sträcka, där avståndet på sträckan var okänd för eleverna (ibid.). 
Resultatet av studien visade på att barnen använde olika strategier för att beräkna det avstånd som 
roboten behövde gå. Addition och/eller subtraktion, uppskattning och undersökning var några av 
de strategier som barnen använde för att beräkna avståndet (Casteldine, Chalmers, 2011, s. 23). 
Även Palmér (2017) lyfter fram barns förmågor inom programmering. I artikeln ”Programming in 
preschool-with a focus on learning mathematics” skriver Palmér om vad som sker när 
programmering på ett naturligt sätt integreras i förskoleaktiviteter för barn i åldrarna 3-5 år (Palmér, 
2017, s. 76). Palmér studerar hur barn utvecklar sin spatiala förmåga till följd av deltagande i 

                                                
 

1 Med bristande tid och kunskap om hur man söker forskning resulterade det i att vi inte hittade mycket forskning 
om programmering i grundskolan.  
2 ITiCSE betyder innovation och teknik inom datavetenskaplig utbildning 
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aktiviteter med programmering (ibid). Enligt Palmér visade barnen initiativförmåga till att utforska 
de robotar som användes i studien. Hon menar att barnen testade sig fram och undersökte 
betydelsen av de knappar som används för att programmera roboten (Palmér, 2017, s. 83). I artikeln 
lyfter Palmér fram barnens förmåga att sekvensera, i vilket de både behöver planera och utdela 
instruktioner i rätt ordning och som Palmér understryker är viktigt för både läskunnighet och 
matematik (Palmér, 2017, s. 83) 

De tre vetenskapliga texterna visar på att programmering är mer än att bara skriva och läsa kod. 
Texterna understryker de förmågor som är viktiga inom programmering (Lister, et.al, 2004, s.139; 
Palmér, 2017, s.83; Castledine & Chalmers, 2011, s. 23). Palmér (2017, s. 76) menar att förmågan 
att planera och utdela instruktioner är viktig inom programmering medan både Lister et.al och 
Castledine och Chalmer poängterar att problemlösning är en väsentlig och stor del av 
programmering (2004, s.139; 2011, s. 23).  

 

3.2. Vardaglig kontext 

I antologin Adding it up: Helping children learn mathematics skriver Kilpatrick, Swafford och Findell 
(2001) om hur barn tillägnar sig informell kunskap om matematik i sin vardag. De menar på att 
barn i USA tidigt blir förtrogna med siffror, mönster och vanliga geometriska figurer, innan de 
påbörjat sin skolgång (Kilpatrick, et.al, s. 410). Vidare beskriver de att barn lär sig informell kunskap 
om matematik till följd av aktiviteter som spel och pussel. Den informella kunskap som barn i sin 
vardag tillägnar sig åt lägger en väsentlig grund för den matematiska undervisningen som de sedan 
kommer att möta (Kilpatrick, et.al,  s. 411). I sin avhandling Bokstavligt, bildligt och symboliskt i skolans 
matematik skriver även Bergvall (2016) om matematik med anknytning till vardagliga kontexter. 

 Bergvall skriver att uppgifter inom algebra och geometri med samband till personifiering som 
uttrycks i skriftligt språk har en negativ påverkan på elevers resultat (Bergvall, 2016, s. 82). Bergvall 
beskriver begreppet personifiering med hänvisning till Mühlenbocks, som menar att personifiering 
är något som kan väcka ett personligt intresse (ibid.). Hon menar på att övergången mellan 
vardagsspråk och ämnesspecifikt språk är svår för eleverna att applicera (ibid.). Vidare menar 
Bergvall att matematikinnehåll med koppling till ett personligt intresse och som uttrycks i olika 
former, inte självklart innebär en förenkling för eleven (Bergvall, 2016, s. 82). Bergvall skriver även 
att det är viktigt att ta i beaktande att vid förenkling och anpassning av språket förändras likaså det 
ämnesinnehåll som kan vara till betydelse för eleven (Bergvall, 2016, s. 83) 

 

3.3. Begreppsförståelse 

Enligt Goldin och Shteingold handlar begreppsförståelse om förmågan att använda sig av inre och 
yttre representationer samt att kunna se och växla mellan olika representationsformer (Goldin & 
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Shteingold, 2001, s. 8). De beskriver yttre representationer som något eleven själv kan framställa, 
som kan pekas ut och vars innebörd kan förklaras. Ett exempel på en yttre representation är 
tallinjen (Goldin & Shteingold, 2001, ss. 2-3). Vidare beskriver de att inre representationer 
inbegriper det naturliga språket, problemlösningsstrategier samt huvudräkning (Goldin & 
Shteingold, 2001, s. 2). Goldins och Shteingold menar att kunna rita eller skriva ner det man tänker 
på visar på en förmåga att växla mellan inre och yttre representationer. Vidare menar de att växla 
mellan inre och yttre representationer karaktäriserar representationens dubbla natur, vilket innebär 
att yttre representationer kan representera inre representationer inre representationer (Goldin & 
Shteingold, 2001, s. 6).  

I sin studie beskriver Goldin och Shteingold en intervju med en sjuårig pojke vid namn James 
och han fick i uppgift att redovisa positiva och negativa tal med hjälp av inre och yttre 
representationer (2001, ss. 15-17). I studien fick James snurra på en pil och när pilen stannade på 
det glada ansiktet vann han ett poäng men om pilen istället stannade på det ledsna ansiktet så 
förlorade han ett poäng (Goldin & Shteingold, 2001, ss. 16). När James hade noll poäng och sedan 
förlorade ytterligare ett poäng, fick han ett minuspoäng (Goldin & Shteingold, 2001, ss.16-17). För 
att hålla ordning på de negativa och positiva talen utvecklade pojken därför en strategi med hjälp 
av röda och svarta brickor som fanns till hands. James använde de röda brickorna för att 
symbolisera de positiva talen och de svarta brickorna använde han för att symbolisera de de 
negativa talen. När James vann ett poäng tog han en röd bricka och när förlorade ett poäng gav 
han bort en av de röda brickorna. När han fick ett minuspoäng tog han istället en svart bricka. 
Genom sin strategi visade James på att han kan använda både inre och yttre representationer för 
att redovisa sina inre tankar (Goldin & Shteingold, 2001, s. 18).  

 

3.4. Summerande kommentarer  

Sammanställningen av den tidigare forskningen lyfter förmågor som är viktiga inom 
programmering och hur barn utvecklar sitt matematiska tänk i förhållande till sin vardag. Med 
forskningen som utgångspunkt undersöker vi vilka begrepp som förekommer 
inom  programmering i årskurs 1-3 i matematik, samt hur vardagsnära kontexter används i bild och 
text för att introducera begrepp inom programmering i ett urval av matematikböcker för årskurs 
1-3. 
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4. Den sociokulturella teorin 

Studien har sin utgångspunkt i Vygotskijs teori, det sociokulturella perspektivet (Vygotskij, 2001), 
med fokus på begreppsutveckling. I den sociokulturella teorin är tänkandet och språket 
framstående (Säljö, 2017, s. 256). Enligt Vygotskij är språket redskapens redskap och med vilkens 
hjälp vi kan uttrycka och fördjupa vår förståelse för vår omvärld (ibid.). Vygotskij menar inte att 
språket enbart omfattar talspråk, han menar att språket även omfattar bilder, tecken, skrift och vårt 
kroppsspråk (Säljö, 2017, ss. 256–257). I sin bok tänkande och språk studerar Vygotskij (2001) barns 
utveckling av vetenskapliga och vardagliga begrepp eller som han även kallar det spontana 
respektive icke-spontana begrepp (Vygotskij, 2001, ss. 252, 253, 263).  Skillnaden på vetenskapliga 
och vardagliga begrepp är att barn lär sig de vetenskapliga begreppen genom en inlärningsprocess 
i till exempel skolan, medan barn lär sig de vardagliga begreppen genom enkla erfarenheter 
(Vygotskij, 2001, s. 271). Vygotskij menar på att de vardagliga begreppen och de vetenskapliga 
begreppen är förbundna med varandra (2001, ss. 268-269). Vygotskij lyfter fram att vetenskapliga 
begrepp stödjer sig på vardagliga begrepp. Vidare beskriver han att tidigare inlärda vardagliga 
begrepp utvecklas till följd av de vetenskapliga begreppen (2001, ss. 268-269). I fallet där 
vetenskapliga begrepp tar stöd av de vardagliga är det viktigt att det redan finns vardagliga begrepp 
som är vedertagna och är stort i antal (Vygotskij, 2001, s. 275).  

Genom att generaliseringar av tidigare inlärda vardagliga begrepp så kan man behärska de 
vetenskapliga begreppen (Vygotskij, 2001, s. 276). Generalisering är alltså en förutsättning för att 
utveckla ett ords betydelse (Vygotskij, 2001, s. 40). När ett begrepp är nytt så kan det ses som en 
liten berättelse eller som en intellektuell skiss (Vygotskij, 2001, ss. 227-228). Ord överförs genom 
associationer på nära eller bildmässigt liknelser (ibid.) De vetenskapliga begreppen är de begrepp 
som eleverna lär sig i skolan (Vygotskij, 2001, s. 271). Vygotskijs sociokulturella teori är därför 
relevant i vår studie då utgångspunkten är att analysera begrepp inom programmering i 
matematikböcker. Teorin används som ett verktyg för att analysera hur matematikböcker 
introducerar begrepp genom att titta på hur matematikböckerna kopplar begreppen från 
vetenskapligt begrepp till en mer vardagsnära kontext. I vår analys undersöker vi vilka synonymer 
i texten samt vardagsnära kontexter i bilderna som matematikböckerna använder för att beskriva 
ett begrepp. Vygotskij tar upp synonymer i sin studie (Vygotskij 2001, ss. 223-224). Han menar på 
att de ord som vuxna använder och de som barn använder kan ses som synonymer (Vygotskij, 
2001, s. 224). Det vill säga att både den vuxne och barnet syftar på samma föremål men att orden 
de använder inte är samma (Vygotskij, 2001, s. 223). Då ett ord kan beteckna ett och samma föremål 
på två olika vis (ibid.). I sin bok exemplifierar Vygotskij två synonymer i det ryska språket, Vygotskij 
lyfter fram orden mesác och luna vilka båda betyder måne på ryska (Vygotskij, 2001, s. 223). 
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5. Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med studien är att få en större kännedom om vilka begrepp som förekommer 
inom  programmering i årskurs 1-3 i matematik, samt hur vardagsnära kontexter används i bild och 
text för att introducera begrepp inom programmering i ett urval av matematikböcker för årskurs 
1-3. 

Frågeställningar 

1.   Vilka begrepp inom programmering förekommer i ett urval av fyra matematikböcker för 
årskurs 1-3? 

2.   Hur introduceras begrepp inom programmering via text och bild i ett urval av fyra 
matematikböcker för årskurs 1-3? 

3.   På vilket sätt används vardagsnära kontexter i bild och text för att introducera begrepp 
inom programmering i ett urval av fyra matematikböcker för årskurs 1-3? 

 
I sin teori skriver Vygotskij om lärandet av vetenskapliga begrepp i förhållande till vardagsnära 
begrepp (Vygotskij, 2001, s. 268). Vi är därför intresserade av hur matematikböcker introducerar 
begrepp inom programmering utifrån en vardagsnära kontext.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 17 

6. Metod  

Analysen undersöker hur utvalda begrepp inom programmering beskrivs i ett urval av fyra 
matematikböcker samt hur de fyra matematikböckerna kopplar de begreppen inom programmering 
till en vardaglig kontext. Vi har även sammanställt vilka begrepp inom programmering som dessa 
matematikböcker har med i sitt innehåll. Här nedan beskriver vi vilka begrepp inom 
programmering som vi har valt att fokusera på samt redogörs tillvägägagångsättet för utformandet 
av analysmanualen.  

 
. Mannila menar att på grund av att programmering i skolan är nytt, är det därför svårt att veta 

vad som ska ligga till fokus i de olika årskurserna när det kommer till programmering (Manilla, 
2017, s. 235). 

6.1. Begrepp 

Vi har tagit i beaktande det som står i det centrala innehållen för åk 1-3 i matematik för 
programmering under algebra. “Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och 
följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner” 
(Skolverket, 2011). Vi har haft svårt att hitta riktlinjer kring vilka begrepp som är relevanta att 
introducera för årskurs 1-3 och har då valt att fokusera på riklinjer för åk 4-6. Mannilla tar även 
upp detta problem då hon skriver om att det är svårt att veta vad fokus ska ligga på inom 
programmering för de olika årskurserna (Manilla, 2017, s. 235). 

Utifrån detta samt med hänsyn till tidsåtgången av denna studie har vi valt ut fem begrepp inom 
programmering vilket enligt Skolverket är de centrala begreppen inom programmering för årskurs 
4-6 (Skolverket, 2018). I en rapport för Skolverket beskriver Olteanu och Olteanu de centrala 
begreppen inom programmering för årskurs 4-6 i grundskolan (Skolverket, 2018). De begrepp som 
benämns och vidare förklaras är instruktion, algoritm, variabel, kod, programspråk, satser, script, 
syntax samt köra/exekvera (ibid.). Nedan följer de fem begreppen som vi har valt att analysera i de 
fyra matematikböckerna. För att vidga förståelsen för vad de här begreppen betyder inom 
programmering i grundskolan samt utifrån Nationalencyklopedin (2018), följer här nedan en kort 
beskrivning till varje begrepp. 

 
 

 

Algoritm 

En algoritm är en arbetsgång som är uppbyggd på ett antal steg som visar hur man kan lösa ett 
problem. Algoritmen kan vara ett dataprogram och kan innehålla matematiska symboler eller ord 
som är uppbyggt via ett flödesschema (Nationalencyklopedin, 2018). Algoritmer kan jämföras med 
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instruktioner och finns i vår vardag. Ett recept är en typ av algoritm, där man följer steg för steg 
hur man ska gå tillväga för att nå ett resultat (Skolverket, 2018). 

 
 
 

Sekvens 

Sekvens är en rad med instruktioner som genomförs en åt gången. Ordningsföljden av sekvens 
styrs av den ordning som instruktionerna är skrivna (Skolverket, 2018). Inom en mer vardaglig 
kontext så kan sekvens vara en koherent händelse som till exempel att minnet kan återkomma i 
sekvenser (Nationalencyklopedin, 2018). 

 
Loop/Slinga 

En loop eller slinga är en komponent som upprepar sig tills en ändring sker, alternativt ett visst 
antal gånger (Nationalencyklopedin, 2018). En loop kan i en vardags kontext menas på att något 
går i cirklar i luften (Nationalencyklopedin, 2018) 

 

Kod 

Det är via koden datorn utför och tolkar instruktionerna. Kod är en sekvens i en algoritm 
(Skolverket, 2018). Kod i en mer vardaglig kontext kan till exempel vara en nummerkod, vilket är 
en följd av siffror (Nationalencyklopedin, 2018). 

 

Bugg 

Bugg är ett fel som uppstår i ett dataprogram. En bugg orsakas av mänskliga misstag vid 
programmering. Konsekvensen av en bugg kan leda till att det blir fel resultat i dataprogrammet. 
Detta kan leda till stora skador, vilket kan resultera i tåg-, bil- och flygplansolyckor 
(Nationalencyklopedin, 2018). I en vardaglig kontext är bugg en svensk sällskapsdans. Ordet bugg 
betyder även insekt på engelska (Nationalencyklopedin, 2018). 

 

6.2. Urval 

Vi har valt ut fyra matematikböcker som vi har kännedom om används i matematikundervisningen 
i årskurs 1-3. Denna kännedom har vi fått genom vår verksamhetsförlagda utbildning på 
grundlärarprogrammet. De matematikböcker som analyseras är Eldorado, Favorit matematik, Mitt i 
prick  och Prima. De matematikböckerna som analyseras har reviderats efter förändringarna i Lgr11 
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med intriktning på programmering. Vissa av de fyra matematikböckerna kommer då eventuellt att 
omarbetas och därmed förändra sitt innehåll. Vi har varit i kontakt med de förlag som är utgivare 
av matematikböckerna för att få ta del av det aktuella materialet som behövdes för att utföra denna 
studie. Med tanke på tidsåtgången har vi tagit i beaktande att det finns extramaterial samt 
lärarhandledningar till matematikböckerna som kan förtydliga begreppen inom programmering. 
Dock kommer vi inte att analysera detta i denna studie. Vi fokuserar enbart på de sidor i 
matematikböckerna som behandlar ämnet programmering. Fokus ligger på att analysera de sidor 
som berör programmering då vi vill få en större kännedom om vilka begrepp som förekommer 
inom programmering i årskurs 1-3, samt hur vardagsnära kontexter används i bild och text för att 
introducerade begrepp inom programmering i ett urval av matematikböcker för årskurs 1-3. Här 
nedan följer en kort beskrivning av de fyra matematikböckerna som analyseras i studien.  

 

6.2.1 Eldorado 

Eldorado är ett tryckt basläromedel i matematik och är utgivet av förlaget Natur och Kultur. 
Eldorado består av totalt sex böcker för årskurs 1-3. Dessa böcker är Eldorado 1A, 1B, 2A, 2B, 3A 
och 3B. I studien analyseras de böcker som innehåller programmering. Utöver de tryckta böckerna 
finns det även tillgång till digitalt material samt en lärarhandledning och bonusbok. I analysen 
fokuserar vi enbart på de uppgifter som behandlar programmering. År 2018 skrev Natur och Kultur 
in programmering som en del i basläromedel Eldorado. (Natur och Kultur, 2018) 
 

6.2.2 Favorit matematik  

Favorit matematik är ett basläromedel i matematik, utgivet av förlaget Studentlitteratur och kommer 
ursprungligen från Finland. Favorit Matematik är ett tryckt läromedel i vilket eleverna löser 
uppgifterna i boken. Vi har valt att analysera alla böckerna med inriktning för årskurs 1-3. Med 
dessa böcker inkluderas Favorit matematik: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A och 3B. I studien analyseras de 
böcker som innehåller programmering. En revidering av Favorit matematik gjordes 2017 till följd av 
förändringarna i Lgr 11 om digital kompetens inom matematik. I analysen fokuserar vi enbart på 
de sidor som behandlar programmering vilket ingår i avsnittet datalogiskt tänkande. 
(Studentlitteratur, 2018) 

 

6.2.3 Mitt i prick 

Mitt i Prick är ett tryckt basläromedel i matematik och är utgivet av förlaget Majema. Mitt i prick 
kommer ursprungligen från Finland men har omarbetats för att passa den svenska läroplanen. Mitt 
i prick finns både att tillgå i tryckt och digital form. För årskurs 1-3 existerar det totalt sex böcker 
som är: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A och 3B. I studien analyseras de böcker som innehåller programmering. 
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Mitt i prick innehåller programmeringsuppgifter och det är enbart dessa uppgifter som analyseras. 
Dessa sidor ingår i delarna märkt med “programmering”. (Majema, 2018) 

 
6.2.4 Prima 

Prima är ett basläromedel i matematik och är utgivet av förlaget Gleerups. Matematikboken består 
av sex matematikböcker. Vi har valt att analysera alla böckerna med inriktning för årskurs 1-3. 
Dessa böcker är: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A och 3B. I studien analyseras de böcker som innehåller 
programmering. (Gleerups, 2018) 

 

6.3. Analysmanual 

Analysmanualen (se bilaga 2) är utformad för att underlätta arbetet samt för att få struktur och 
lättare uppnå en likvärdig utvärdering av materialet. Genom analysmanualen undersöks de fyra 
matematikböckerna utifrån det sociokulturella perspektivet med fokus på begrepp. Manualen 
används för att besvara hur vardagsnära kontexter används i bild och text för att introducera de 
fem begreppen i de fyra matematikböckerna. Begreppet text syftar på det naturliga språket som 
används i matematikböckerna och begreppet bild syftar på de visuella representationer som 
används. Säljö skriver att det är i skolan barn får möta och förstå de vetenskapliga begreppen med 
hjälp av deras tidigare erfarenheter (Säljö, 2014, s. 304). Begrepp som barn möter i en vetenskaplig 
kontext är inte lätta att förstå om de inte klargörs, då de inte ingår i barnets vardag (Säljö, 2014, s. 
304). Analysen fokuserar på de representationer som förekommer i matematikböckerna. Här nedan 
följer tre avsnitt vilka beskriver vad representationer är, samt förtydligar analysmodellens 
uppbyggnad med fokus på text, bild och samspelet mellan text och bild.  
 

6.3.1. Representationer 

En representation kan ersätta något komplext för att förklara något som är konkret (Skolverket, 
2018). I boken Principles and Standards for School Mathematics, vilken är utgiven av National Council 
of Teachers of Mathematics beskriver de vikten av att använda representationer (NCTM, 2008. ss. 
68-71). Vidare beskriver Roos och Trygg representationer som ett substitut för ett begrepp eller ett 
föremål (Skolverket, 2018). En representation kan vara en symbol, ett vardagsnära ord eller ett 
laborativt material (ibid.). Ett exempel på en representation kan vara att använda ett decilitermått 
när man arbetar med bråk i matematik (ibid.). Enligt NCTM  underlättar representationer elevernas 
organiserade sätt att tänka inom matematik (NCTM, 2008, ss. 68-71). De menar att 
representationer bidrar till att matematik blir mer konkret och lättare att reflektera över (ibid.). 
Vidare betonar de vikten av att eleverna ges möjlighet till att öva på att både tolka och skapa egna 
representationer inom matematiska uppgifter (NCTM, 2008, ss. 68-71).  
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6.3.2. Text 

Analysen undersöker vilka synonymer som förekommer i texten, vid introduktionen av de fem 
valda begreppen inom programmering. Begreppet text syftar på det naturliga språk som används i 
matematikböckerna. Vidare används analysen för att undersöka hur synonymer används i en 
vardaglig kontext vid introduktionen av de fem begreppen. Kiselman beskriver ordet synonym i 
boken Matematiktermer i skolan, med att olika ord kan beskriva ungefär samma sak (Kiselman, 2008. 
s. 289). Men han poängterar att en synonym inte alltid har exakt samma definition som det begrepp 
det är synonym till (ibid.). Trots det kan synonymer användas för att främja förståelsen av begrepp 
inom matematik (ibid.). Qian nämnde sin studie synonymer, där han undersökte relationen mellan 
ordförråd och läsförståelse för andraspråksinlärning (Qian, 1999, ss. 282-302). I slutsatsen kom 
Qian fram till att för att utveckla läsförståelsen bör man se hur ord samverkar och kopplar till 
varandra men även vikten av ord och synonymernas betydelse (Qian, 1999, ss. 282-302).  

 

6.3.3. Bild 

Bild syftar på de visuella representationerna som finns i matematikböckerna. Vid utformandet av 
analysmanulen i bild hämtades inspiration från boken Bildens tysta budskap som är skriven av 
Eriksson (2017). Analysen som används i arbetet utgår från en ikonografisk metod som är 
uppbyggd i tre steg (Eriksson, 2017, s 70). 

Först beskriver man bilden, sedan analyserar man den för att slutligen genomföra en tolkning 
(ibid.). I de första två stegen beskriver Eriksson att man enbart fokuserar på bilden (ibid.). När 
bilden sedan tolkas, sätts den in i den kontext som den befinner sig i och som är i ett större 
sammanhang (ibid.). För att anpassa metoden till frågeställningen är steg ett och två sammanslagna. 
Eriksson skriver att de visuella representationerna hjälper oss att minnas och påverkar vår förståelse 
av begrepp och fenomen (Eriksson, 2017, ss. 27-28). Eriksson beskriver vikten av visuella 
representationer i läromedel, då de kan användas som verktyg för att beskriva en funktion eller ett 
fenomen (ibid.). Analysen undersöker de bilder som hör ihop med texten, hur används den 
vardagliga kontexten för att introducera de fem begreppen inom programmering. Genom att 
analysera bilden så analyserar vi även de visuella representationerna i matematikböckerna (Eriksson 
2017, ss. 27-28). Med analys menar vi att vi kommer bryta ner bilderna och undersöka vad bilderna 
består av (Nationalencyklopedin, 2018). 

 

6.3.4. Samspelet mellan bild och text 

Analysen undersöker samspelet mellan bild och text i de fyra matematikböckerna. Levie och Lentz 
har i sin artikel sammanställt tidigare forskning gällande “learning from illustrated text” (Levie & 
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Lentz, 1982, ss. 195-232). De skriver om sambandet mellan bild och text och menar att bilder som 
ger mer information än texten bidrar till ytterligare möjlighet till inlärning (ibid.). Texten bidrar 
även till att uppmärksamma detaljer i bilden som annars kan upplevas svåra att upptäcka (ibid.). 
Analysen undersöker hur bilden hjälper till att förtydliga begreppet utifrån texten i en vardaglig 
kontext, samt hur texten bidrar till att hitta en vardaglig kontext i bilden (Levie & Lentz, 1982, ss. 
195-232).  
 

6.4. Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om ifall de frågor som ställs i studien besvaras av den insamlade datan (Esaiasson; 
Gilljam; Oscarsson; Towns & Wängnerud, 2017, s.58). Vår studie utgår från metoden 
läromedelsanalys och för att samla in data samt besvara de frågor som ställts i frågeställningen 
utformades en anlaysmanual. Efter en diskussion av vår analys så visade det sig att vi tolkade 
vardags kontexter olika när vi analyserade matematikböckerna. För att stärka validiteten i vår studie 
borde vi varit extra tydliga kring vad vi menar med en vardaglig kontext. För att resultatet skulle bli 
tydligt och noggrant valde vi därför att gå tillbaka i analysen och ändra det vi hade valt att tolka 
olika. Detta gjorde vi för att öka reliabiliteten av studien. Reliabilitet innebär att det inte finns några 
slumpmässiga eller osysematiska fel i undersökningen (Esaiasson, et.al., 2017, s. 64).  
 

6.5. Arbetsfördelning 

I denna studie har vi valt att ha en uppdelad arbetsång med avsnitten tidigare forskning samt metod. 
Hanna Sköld ansvarade över arbetet med tidigare forskning och Emil Karlsson anvsvarde över 
arbetet med avsnittet metod. De övriga delarna i studien valde vi att arbeta med tillsammans.  

 

6.6. Forskningsetiska principer 

I vetenskapsrådets bok God forskningssed, beskrivs hur god forskningsetik kan uppnås genom goda 
etiska kvalitetskrav (Vetenskapsrådet, 2017, s. 16).  Då vi har valt att analysera alla matematikböcker 
var för sig och inte tillsammans så kan detta framhäva högre etiska kvalitetskrav i vår studie (ibid.). 
Att varje person bara analyserar hälften av matematikböckerna, skulle leda till mindre tidspress. 
Dock skulle ett sådant arbetssätt få konsekvenser genom att forskningen brister på de etiska 
kvalitetskraven (Vetenskapsrådet, 2017, s. 16).  
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7. Analys/Resultat 

I resultatavsnittet finns fyra underrubriker för varje matematikbok. Underrubrikerna är kopplade 
till den analysmanual (se bilaga 2) vilken beskrivs under avsnittet metod. Underrubrikerna är: 
begrepp i matematikboken, text, bild, samspel mellan bild och text och summering av 
matematikboken ur en vardaglig kontext.  

I begrepp i matematikboken redovisas vilka begrepp inom programmering de fyra 
matematikböckerna innehåller, samt vilka av de fem utvalda begreppen som beskrivs. I text och 
bild redovisas  hur texten och de bilderna beskriver något av de fem utvalda begreppen utifrån en 
vardaglig kontext. Samspel mellan bild och text redovisar om det finns ett samspel mellan bild och 
text och hur detta framhävs. I summering av matematikboken ur en vardaglig kontext, redovisas 
en summering av resterande underrubriker. En avslutande summering av alla matematikböcker 
finns i slutet av resultatdelen. Utöver ovanstående innehåll kommer även en tabell, som visas i detta 
avnsitt, över vilka begrepp inom programmering som finns med i de fyra matematikböckerna. 
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Tabell	  över	  begrepp	  inom	  programmering	  i	  matematikböcker 

Eldorado Favorit matematik Mitt i prick Prima 

2B 

•  Loop 
•  Kod  
•   Instruktion 
•  Förkortad kod 

 

1A 

•  Mönster 
•  Upprepade mönster 
•  Datalogiskt tänkande 
•  Kod 
•  Stegvisa 

instruktioner 

 

1A, 1B 

•  Kod 

 

1B 

•  Mönster 
•  Loop 
•  Programmering 
•   Instruktioner 

 

3B 

•  Kod  
•  Bugg 

 

1B 

•  Datalogiskt  
•  Mönster 
•   Instruktioner 
•  Kod 
•  Loop/slinga 
•  Symboler 

 

2A, 2B 

•  Kod 

 

2B 

•  Mönster 
•  Loop 
•   Instruktioner 

 

 2A 

•  Datalogiskt tänkande 
•  Mönster 
•   Instruktioner 
•  Programmera 
•  Mönster 

 

3A, 3B 

•  Kod 

 

3A 

•   Instruktioner 
•  Mönster 
•  Loop 
•  Villkor 

 

 3B 

•  Datalogiskt tänkande  
•  Programmering 
•  Bugg 
•  Felsöker 
•  Kod 
•  Programkod 
•   Instruktioner 

 

 3B 

•   Instruktioner 
•  Programmering 
•  Loop 
•  Maskinkod 
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7.1. Eldorado 

7.1.1. Begrepp i matematikboken 

Resultatet av analysen visar att de begrepp inom programmering som förekommer i 
matematikböckerna Eldorado 2B och 3B är loop, kod, instruktion, bugg samt förkortad kod. Av 
de fem valda begreppen förekommer loop/slinga, kod och bugg (Olsson & Forsbäck, 2016a, ss. 
149-150,153-155) (Olsson & Forsbäck, 2016b, ss. 84-88). 

7.1.2. Text 

Begreppet loop beskrivs som en upprepad mönsterdel i matematikboken Eldorado 2B (Olsson & 
Forsbäck, 2016a, s. 150). I beskrivningen av begreppet används synonymen upprepa, vilket 
signalerar en vardaglig kontext (Olsson & Forsbäck, 2016a, s. 150). Vidare beskrivs begreppet kod 
i matematikboken Eldorado 3B, där beskrivs begreppet med att robotar programmeras med olika 
koder samt att en kod kan skrivas och följas (Olsson & Forsbäck, 2016b, ss. 83-84). I beskrivningen 
av begreppet kod används ingen synonym men i beskrivningen av begreppet förkortad kod, 
beskrivs instruktioner som en del av en kod (Olsson & Forsbäck, 2016b, s. 155). I beskrivningen 
kan begreppet instruktion kan ses som en synonym till begreppet kod (Olsson & Forsbäck, 2016b, 
s. 155). Synonymen instruktioner signalerar en vardaglig kontext. I matematikboken Eldorado 3B 
beskrivs begreppet bugg som ett fel i en kod (Olsson & Forsbäck, 2016b, s. 86). Vid beskrivning 
av begreppet används synonymen fel (Olsson & Forsbäck, 2016b, s. 86). Synonymen fel signalerar 
en vardaglig kontext. I matematikböckerna Eldorado 2B och 3B förekommer inte begreppen 
algoritm eller sekvens. Men i matematikboken Eldorado 2B förekommer en uppgift som handlar 
om i vilken ordning instruktioner ska komma (Olsson & Forsbäck, 2016a, s. 149). Beskrivningen 
av instruktioner i en ordning kan ses som en beskrivning av begreppet algoritm (Olsson & 
Forsbäck, 2016a, s. 149). Vidare kan de enskilda instruktionerna i arbetsordningen ses som en 
beskrivning av begreppet sekvens (Olsson & Forsbäck, 2016a, s. 149).  

 

7.1.3.Bild 

De bilder som ihop med texten introducerar begreppet kod, visar bland annat ett rutnät med en 
robot i matematikboken Eldorado 2B (Olsson & Forsbäck, 2016a, s. 153). Vid introduktionen av 
begreppet loop i matematikboken 2B visar bilderna ett tomt rutnät (Olsson & Forsbäck, 2016a, s. 
150) I matematikboken Eldorado 3B introduceras begreppet bugg med hjälp av bilder som visar 
ett tomt rutnät, symboler samt en stapel med pilar i vid sidan om rutnätet (Olsson & Forsbäck, 
2016b, s. 86). I matematikböckerna Eldorado används ingen vardaglig kontext i bild för att 
introducera eller beskriva begreppen loop, kod eller bugg. Analysen visade att i matematikboken 
Eldorado 2B ges en beskrivning av begreppet instruktion, vilket kan tolkas som en beskrivning av 
begreppen algoritm och sekvens (Olsson & Forsbäck, 2016a, s. 149). De bilder som används för 



 

 26 

att beskriva begreppet instruktion visar på en steg för steg beskrivning av hur man planterar en 
planta (Olsson & Forsbäck, 2016a, s. 149). Bilden signalerar en vardaglig kontext och hjälper till 
att introducera begreppet instruktion (Olsson & Forsbäck, 2016a, s. 149). 

 

7.1.4. Samspel mellan bild och text  

I matematikböckerna Eldorado 2B och 3B hjälper inte bilderna till att förtydliga begreppen loop, 
kod eller bugg utifrån en vardaglig kontext (Olsson & Forsbäck, 2016a, ss. 149-150,153-155; 
Olsson & Forsbäck, 2016b, ss. 84-88). I matematikböckerna Eldorado 2B och 3B bidrar inte texten 
till att förtydliga begreppen loop, kod eller bugg utifrån en vardaglig kontext (Olsson & Forsbäck, 
2016a, ss. 149-150,153-155; Olsson & Forsbäck, 2016b, ss. 84-88). I analysen av matematikboken 
2B gjordes en notis för en beskrivning av begreppet instruktioner, vilket kan tolkas som en 
beskrivning av begreppen algoritm och sekvens (Olsson & Forsbäck, 2016a, s 149). Bilderna i 
uppgiften förtydligar begreppet instruktion genom att visa en steg-för-steg beskrivning, förtydligas 
det texten beskriver (Olsson & Forsbäck, 2016a, s. 149). Texten i uppgiften i matematikboken 2B 
hjälper till att hitta en vardaglig kontext i bilderna då texten beskriver det bilderna föreställer 
(Olsson & Forsbäck, 2016a, s. 149). 
 

7.1.5. Summering av Eldorado ur en vardaglig kontext 

Genom analysen kan vi se att i beskrivningen av de tre begreppen loop, kod och bugg används 
synonymer som signalerar en vardaglig kontext. Som tidigare redogjort för är en vardaglig kontext 
vardagsnära sammanhang och språk som barnen kan koppla till sin vardag. I beskrivningen av 
begreppet loop används synonymen upprepa, vidare beskrivs begreppet kod med synonymen 
instruktion (Olsson & Forsbäck, 2016a, s. 150; Olsson & Forsbäck, 2016b, s. 155). Båda beskriver 
vardagliga språkliga sammanhang. Fortsättningsvis beskrivs begreppet bugg med synonymen fel 
vilket, på samma vis signalerar en vardagsnära textomgivning (Olsson & Forsbäck, 2016b, s. 86). 
Följaktningsvis genom analysen kan vi se att ingen vardaglig kontext används i bild för att beskriva 
begreppet loop/slinga, kod och bugg i matematikböckerna Eldorado. Däremot använder 
matematikboken Eldorado 2B en vardaglig kontext i bild vid beskrivning av begreppet 
instruktioner (Olsson & Forsbäck, 2016a, s. 149). Beskrivningen av begreppet kan tolkas som en 
beskrivning av begreppen algoritm och sekvens. Bilderna i uppgiften beskriver en arbetsordning 
för hur man steg-för-steg planterar en planta (Olsson & Forsbäck, 2016a, s. 149). Utifrån ett 
vardagligt sammanhang beskriver bildserien hur instruktioner i en arbetsordning genomförs 
(Olsson & Forsbäck, 2016a, s. 149). Vidare visar resultatet att bilderna i matematikböckerna 
Eldorado inte hjälper till att förtydliga begreppen loop/slinga, kod och bugg utifrån en vardaglig 
kontext. Däremot förtydligas begreppet instruktion utifrån en vardaglig kontext. I bilderna ges 
tydliga instruktioner för hur en planta planteras vilket förtydligar begreppet instruktion (Olsson & 
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Forsbäck, 2016a, s. 149). Texten till bilden hjälper även till att hitta en vardaglig kontext i bilden, 
vilket bidrar till att begreppet förtydligas.  

 

7.2. Favorit matematik 

7.2.1. Begrepp i matematikboken 

De begrepp inom programmering som förekommer i matematikböckerna Favorit matematik 1A, 1B, 
2A och 3A är mönster, upprepade mönster, datalogiskt tänkande, kod och stegvisa instruktioner. 
Vidare förekommer även begreppen instruktioner, loop/slinga, symboler, programmera, 
programmering, bugg, felsöker och programkod. Av de fem valda begreppen förekommer 
begreppen loop/slinga, kod och bugg. (Ristola; Tapaninaho & Tirronen, 2018a, ss 178, 182, 185; 
Ristola; Tapaninaho & Tirronen, 2018b, ss. 186, 187, 190-192; Ristola, Tapaninaho & Varaaniemi, 
2018, ss. 199; Karppinen; Kivilumoa & Urpiola, 2018, ss. 146-149). 

7.2.2. Text 

Matematikboken Favorit matematik 1B beskrivs begreppet loop/slinga, att när en dator upprepar ett 
mönster eller en instruktion kallas det för loop/slinga (Ristola; Tapaninaho & Tirronen, 2018b, s. 
190). I beskrivningen av begreppet loop används synonymen upprepa, vilket signalerar en vardaglig 
kontext. Vidare i texten beskrivs begreppet kod med hjälp av synonymen instruktion. Begreppet 
kod beskrivs med att instruktioner även kan kallas för kod (Ristola, Tapaninaho & Tirronen, 2018b, 
s. 186). I beskrivningen av begreppet kod används synonymen instruktion vilket signalerar en 
vardaglig kontext. I matematikboken Favorit matematik 3A beskrivs begreppet bugg som ett fel i en 
kod (Karppinen; Kivilumoa & Urpiola, 2018, s. 147). I beskrivningen av begreppet bugg används 
synonymen fel vilket signalerar en vardaglig kontext.  

 

7.2.3. Bild 

I matematikboken Favorit matematik 1B visar de bilder som ihop med texten introducerar begreppet 
loop/slinga, bland annat vita stövlar på en rad och cirklar på en rad (Ristola; Tapaninaho & 
Tirronen, 2018b, s. 190). Begreppet kod förekommer i bland annat i matematikboken 1A. De bilder 
som ihop med texten introducerar begreppet kod, visar sex olika djur samt en tom rad under varje 
djur (Ristola; Tapaninaho & Tirronen, 2018a, s. 185). De bilder som ihop med texten introducerar 
begreppet bugg i matematikboken 3A, visar en skata som håller en penna och en karta över hus 
och buskar. På kartan finns även pilar och robotar (Karppinen; Kivilumoa & Urpiola, 2018, s.147). 
I matematikböckerna Favorit matematik används ingen vardaglig kontext för att introducera 
begreppen loop/slinga, kod eller bugg. 
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7.2.4. Samspel mellan bild och text  

Bilderna i matematikböckerna Favorit matematik hjälper inte till att förtydliga begreppen loop/slinga, 
kod eller bugg. Bilderna i matematikböckerna Favorit matematik hjälper inte till att förtydliga 
begreppen loop/slinga, kod eller bugg utifrån en vardaglig kontext. Texten bidrar inte heller till att 
förtydliga de tre begreppen utifrån en vardaglig kontext.  
 

7.2.5. Summering av Favorit matematik ur en vardaglig kontext 

Genom analysen kan vi se att i beskrivningen av de tre begreppen loop/slinga, kod och bugg 
används synonymer som signalerar en vardaglig kontext. I beskrivningen av begreppet loop/slinga 
används synonymen upprepa vilket signalerar en vardaglig kontext. I beskrivningen av begreppet 
kod används synonymen instruktion vilket signalerar en vardaglig kontext. I beskrivningen av 
begreppet bugg används synonymen fel vilket signalerar en vardaglig kontext. Vidare i analysen kan 
vi se att vid introduktionen av begreppet Loop/slinga i matematikboken Favorit matematik 1B 
förekommer en bild med vita stövlar (Ristola; Tapaninaho & Tirronen, 2018, s. 190). Bilden med 
stövlarna hjälper inte till att förtydliga begreppet loop/slinga i en vardaglig kontext. I 
matematikboken Favorit matematik 1A introduceras begreppet kod med en bild som visar en tom 
rad och sex olika djur (Ristola; Tapaninaho & Tirronen, 2018, s. 185). Bilden på  olika djur hjälper 
inte läsaren att se en vardaglig kontext av begreppet kod. Vid beskrivningen av begreppet bugg i 
matematikboken Favorit matematik 3A används en bild som består av en karta. På kartan finns det 
hus, pilar, buskar och robotar. Nedanför kartan i bilden finns även en skata med en penna 
(Karppinen; Kivilumoa & Urpiola, 2018, s.147). Kartan över bostadsområdet hjälper till att 
förmedla ett vardagsnära sammanhang, däremot hjälper bilden på kartan inte till att beskriva 
begreppet bugg. I bilden används ingen vardaglig kontext för att beskriva eller förtydliga begreppet, 
därav skapas ingen precisare förklaring av vad begreppet bugg är. På egen hand är därav begreppet 
något svårförståeligt att ta till sig, och exemplifieras ej tydligt i sig.  
 

7.3. Mitt i Prick 

7.3.1. Begrepp i matematikboken 

Det begrepp inom programmering som förekommer i matematikböckerna Mitt i Prick 1A, 1B, 2A, 
2B, 3A och 3B är begreppet kod, vilket är ett av de fem valda begreppen (Rinne, 2016a, ss. 146-
151; Rinne, 2016b, ss. 146-150; Rinne, 2016c, ss. 146-151; Rinne, 2017a, ss. 146-151; Rinne, 2017b, 
ss. 146-151; Rinne, 2018, ss. 146-151). 
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7.3.2. Text 

Genomgående i analysen kunde vi se att begreppet kod inte förklaras genom att använda någon 
synonym, och beskrivs då inte utifrån en vardaglig kontext. I matematikboken Mitt i Prick 1A 
beskrivs en uppgift där man ska följa en kod för att sedan färglägga ett halsband (Rinne, 2016a, s. 
147). I matematikboken Mitt i Prick 3B förekommer inte begreppet loop/slinga men ordet upprepa 
nämns i matematikboken vilket kan tolkas som en synonym till begreppet till begreppet loop/slinga 
(Rinne, 2018, s. 151). 
 

7.3.3. Bild 

De bilder som ihop med texten som introducerar begreppet kod visar bland annat i 
matematikboken 2A, ett rutnät. I rutnätet finns nyckelpigor, siffror och bokstäver (Rinne, 2016c, 
s. 147). Genom analysen gjordes en notis i matematikboken 3B då begreppet upprepa förekommer, 
kan tolkas som en beskrivning av begreppet loop/slinga (Rinne, 2018, s. 151). De bilder som ihop 
med texten introducerar ordet upprepa visar ett rutnät innehållande nyckelpigor (Rinne, 2018, s. 
151). I matematikböckerna Mitt i prick används ingen vardaglig kontext för att introducera 
begreppen loop/slinga eller kod. 

 

7.3.4. Samspel mellan bild och text  

Analysen visar att bilderna i matematikböckerna Mitt i prick inte hjälper till att förtydliga begreppen 
loop/slinga eller kod utifrån en vardaglig kontext. Vidare visar analysen att texten i 
matematikböckerna inte bidrar till att förtydliga begreppen loop/slinga eller kod utifrån en 
vardaglig kontext.  

 
7.3.5. Summering av Mitt i Prick ur en vardaglig kontext 

Genom analysen kan vi se att Mitt i Prick inte använder någon synonym för att beskriva eller 
introducera begreppet kod. Vid introduktionen av begreppet kod i matematikboken Mitt i Prick 2A 
används en bild bestående av ett rutnät innehållande nyckelpigor, siffror och bokstäver (Rinne, 
2016c, s. 147). Nyckelpigorna i bilden kan signalera en vardaglig kontext, som är relaterbar, men 
bilden beskriver eller förklarar i sig inte begreppet kod. Termen står i avsaknad av bild eller 
synonymer som hjälpmedel svårförstådd att ta till sig, kunskapen i att förstå begreppet hamnar 
istället på läraren att förmedla, inte boken. Matematikböckerna Mitt i Prick sätter i denna kontext 
mer ansvar på lärarens faktiska kompetens att beskriva, som hjälpmedel i undervisning saknar den 
viktiga element av att kunna förklara på ett begripbart sätt.  
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7.4. Prima  

7.4.1. Begrepp i matematikboken  

Resultatet av analysen visar att de begrepp inom programmering som förekommer i 
matematikboken Prima 1B, 2B, 3A och 3B är mönster, loop/slinga, programmering, instruktion, 
mönster, villkor, och maskinkod. Av de fem valda begreppen förekommer begreppet loop/slinga 
samt begreppet maskinkod, vilket är en typ av kod. (Brorsson & Kristiansson, 2014a, ss. 139; 
Brorsson & Kristiansson, 2014b, ss. 142-146; Brorsson & Kristiansson, 2014c, s 150-151; Brorsson 
& Kristiansson, 2014d, s 150-152). 

 
 

7.4.2. Text 

Matematikboken Prima 1B beskriver att en dator utför en loop om den upprepar en del av ett 
mönster (Prima Brorsson & Kristiansson, 2014a, s. 139). I beskrivningen av begreppet loop 
används synonymen upprepar, vilket signalerar en vardaglig kontext (Brorsson & Kristiansson, 
2014a, s. 139). I matematikboken Prima 3B beskrivs begreppet maskinkod som det språk datorer 
förstår. I beskrivningen av begreppet används synonymen språk vilket kan signalerar en vardaglig 
kontext (Brorsson & Kristiansson, 2014c, s. 152). 

 

7.4.3. Bild 

De bilder som ihop med texten som introducerar begreppet loop/slinga i bland annat 
matematikboken Prima 1B, visar en textruta, vita ballonger samt en ruta innehållande cirklar 
(Brorsson & Kristiansson, 2014a, s. 139). Begreppet kod finns även med matematikboken Prima 
3B nmen benämns mer specifikt som maskinkod (Brorsson & Kristiansson, 2014c, s. 152). Bilderna 
som introducerar begreppet maskinkod visar en ruta innehållande cirklar (Brorsson & Kristiansson, 
2014c, s. 152).. Analysen visar att i matematikböckerna Prima används ingen vardaglig kontext för 
att beskriva begreppen loop eller kod via bilder. 

7.4.4. Samspel mellan bild och text  

Analysen visar bilderna i matematikboken Prima inte hjälper till att förtydliga begreppen 
loop/slinga eller maskinkod utifrån en vardaglig kontext. Vidare visar analysen att texten inte bidrar 
till att förtydliga begreppen loop/slinga eller maskinkod utifrån en vardaglig kontext.  
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7.4.5. Summering av Prima ur en vardaglig kontext 

Genom analysen kan vi se att i beskrivningen av de två begreppen loop/slinga samt kod används 
synonymer som signalerar en vardaglig kontext (Brorsson & Kristiansson, 2014a, s. 139) (Brorsson 
& Kristiansson, 2014c, s. 152). Vid beskrivningen av begreppet loop/slinga används synonymen 
upprepa vilket signalerar en vardaglig kontext (Brorsson & Kristiansson, 2014a, s. 139). Vid 
beskrivningen av begreppet maskinkod används synonymen språk vilket signalerar en vardaglig 
kontext (Brorsson & Kristiansson, 2014c, s. 152). Vid introduktionen av begreppet loop/slinga i 
matematikboken Prima 1B används en bild bestående av en textruta, vita ballonger samt en ruta 
innehållande cirklar (Brorsson & Kristiansson, 2014a, s. 139). Ballongerna och cirklarna i bilden 
beskriver eller förtydligar inte begreppet loop ur en vardaglig kontext. Vid introduktionen av 
begreppet maskinkod används en bild som visar en ruta innehållande cirklar (Brorsson & 
Kristiansson, 2014c, s. 152). I bilden används ingen vardaglig kontext som beskriver begreppet 
maskinkod(Brorsson & Kristiansson, 2014c, s. 152). Resultatet av analysen visar att bilderna i 
matematikböckerna Prima inte hjälper till att förtydliga begreppen loop/slinga eller maskinkod 
(Brorsson & Kristiansson, 2014a, s. 139) (Brorsson & Kristiansson, 2014c, s. 152). Texten i 
matematikböckerna Prima bidrar heller inte till att förtydliga begreppen loop/slinga eller 
maskinkod utifrån en vardaglig kontext, som gör det begripbart och applicerbart (Brorsson & 
Kristiansson, 2014a, s. 139) (Brorsson & Kristiansson, 2014c, s. 152). Med detta förtydligar inte 
bilderna termerna, däremot har språket en tydligare inverkan för att beskriva begreppen.  
 

7.5. Sammanfattning av anlysen/resultatet 

Resultatet av analysen visar att de fem utvalda begreppen inte förekom i alla matematikböcker. 
Vidare visar resultatet att förutom Mitt i prick använder de tre matematikböckerna synonymer som 
signalerar en vardaglig kontext vid introduktion av de fem begreppen. Resultatet visar därmed att 
matematikböckerna Eldorado, Favorit matematik och Prima använder en vardaglig kontext i 
text vid introduktion av de fem valda begreppen. Vidare visar resultatet att de fyra 
matematikböckerna inte använder en vardaglig kontext i bild  när de introducerar något av de fem 
begreppen. Med undantag av matematikboken Eldorado 2B som vid introduktion av begreppet 
instruktion använder bild och text som signalerar  vardaglig kontext. Slutligen visar resultatet på att 
ingen av de fyra matematikböckerna innehåller bilder som förtydligar betydelsen av de  fem utvalda 
begreppen utifrån texten. Dock så introducerar matematikboken Eldorado instruktion som kan ses 
som antingen sekvens eller algoritm, genom en vardaglig kontext. Resultatet visar även att texten 
inte bidrar till att hitta en vardaglig kontext i bilderna med undantag av matematikboken Eldorado 
2B (Olsson & Forsbäck, 2016a, s. 149). Vi hade som förhoppning att de fyra matematikböckerna 
skulle göra en tydlig koppling i en vardaglig kontext i text och bild samt i samspelet mellan bild och 
text. I text förekommer synonymer som en koppling till en vardaglig kontext. Däremot saknar 
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nästan alla matematikböcker en koppling till en vardaglig kontext med de visuella 
representationerna samt samspelet mellan bild och text när de beskriver begreppen. Ett exempel 
på hur en sådan koppling kan se ut kommer vi lyfta i diskussionsdelen. Detta ställer högre krav på 
läraren att faktiskt besitta kunskap att introducera och förmedla betydelsen av begrepp inom 
programmering. Då böckerna ska vara hjälpmedel för undervisning blir bristen på samspel mellan 
bild och text i förklaringen av termer mer svårbegripliga än de hade behövt vara.  
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8. Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras resultatet av läromedelsanalysen. Diskussionen utgår utifrån 
resultaten, frågeställningarna samt det vi tidigare har lyft i avsnitten bakgrund och i tidigare 
forskning. Här nedan följer tre underrubriker vilket diskuteras var för sig. De tre underrubrikerna 
är programmering, vardaglig kontext och begreppsförståelse. 
 

8.1. Programmering 

Resultatet visar på att utifrån de fem valda begreppen, så förekommer begreppen bugg, kod, 
loop/slinga och algoritm i de fyra matematikböckerna för årskurs 1-3 inom matematik. Vidare visar 
resultatet att inget av de fyra matematikböckerna introducerar alla fem valda begrepp inom 
programmering. En tolkning kan vara att läromedelsförfattarna har valt att lägga ett större fokus 
på förmågorna datalogiskt tänkande och digital kompetens snarare än på begrepp. Datalogiskt 
tänkande är något som Skolverket lägger stor vikt vid och som har förstärkts i läroplanerna 
(Skolverket, 2017). Programmering inbegriper fler kunskaper än begreppsförståelse och kodning, 
vilket Lister et.al samt Casteldine och Chalmers förstärker genom att lyfta fram användandet av 
problemlösningsstrategier som viktig kunskap inom programmering (2004, s.139; 2011, s.123). Att 
matematikböckerna belyser fler förmågor än begreppsförståelse inom programmering, kan ses 
genom att instruktioner på olika vis behandlas i innehållet utan att ett specifikt begrepp inom 
programmering benämns. Ytterligare en tolkning till att matematikböckerma inte introducerar alla 
de fem utvalda begreppen kan vara att det är svårt att bestämma vad som ska behandlas i innehållet 
då programmering i skolan är så pass nytt. Mannila menar att på grund av att programmering i 
skolan är nytt, är det därför svårt att veta vad som ska ligga till fokus i de olika årskurserna när det 
kommer till programmering (Manilla, 2017, s. 235). 
 

8.2. Vardaglig kontext 

Vidare i resultatet kan vi se att en vardaglig kontext i stor utsträckning finns med i text men saknas 
nästan helt i bild samt i samspelet mellan bild och text, av de fem utvalda begrepp inom 
programmering. Enligt den sociokulturella teorin tolkas ord genom associationer på bildmässiga 
liknelser (Vygotskij, 2001, ss. 227–228) och avsaknaden av en vardaglig kontext i bild och samspelet 
mellan bild och text i matematikböckerna kan därför problematiseras. En koppling till en vardaglig 
kontext i bild och text kan ge barn en större möjlighet till att förstå ett vetenskapligt begrepp, då 
det vetenskapliga begreppet kan förklaras med hjälp av tidigare inlärda vardagliga begrepp. Ett 
exempel på en koppling på en vardaglig kontext för begreppet algoritm via de visuella 
representationerna skulle kunna vara, att när begreppet algoritm beskrivs så kan man ha en bild 
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som visar ett recept på chokladbollar och i text en liknelse av en algoritm med ett recept på 
chokladbollar. Detta kan hjälpa läsaren att associera en algoritm med ett recept som hen kanske 
tidigare har bakat. Kopplingen till en vardaglig kontext kan ge en större förståelse för vad en 
algoritm är. I matematikboken Eldorado 2B används dock en vardaglig kontext i bild och text för 
att beskriva begreppet instruktion. I matematikboken förekommer en bildserie vilket beskriver hur 
en planta stegvis ska planteras. Bilderna i bildserien signalerar en vardaglig kontext vilket kan hjälpa 
barnet att förstå att en instruktion stegvis ska följas i likhet med instruktionen för hur plantan ska 
planteras.  

Kilpatrick et.al. menar att barn tillägnar sig informell kunskap om matematik i anknytning till 
sin vardag. Vidare menar de att den kunskap som barn i sin vardag tillägnar sig åt lägger en väsentlig 
grund för den skolundervisning inom matematik som de sedan kommer att möta (Kilpatrick, et.al, 
2001, ss. 410–411). Utifrån tidigare forskning kan vi se att barn lär sig matematik till följd av att de 
möter matematiska symboler, begrepp och mönster i sin vardag. Vidare menar Vygotskij att barn 
lär sig att behärska vetenskapliga begrepp genom generaliseringar av tidigare inlärda begrepp 
(Vygotskij, 2001, s. 276). Genom att matematikböckerna till större del introducerar ett nytt begrepp 
via text, med hjälp av ett redan tidigare inlärt begrepp ges barnet en större möjlighet till att lära sig 
förstå och behärska begreppet. Samtidigt är det inte en självklarhet att inlärningen av ett begrepp 
blir enklare till följd av att en vardaglig kontext används i text och bild vid introduktionen av 
begreppet. För att en vardaglig kontext ska förenkla inlärningen av ett begrepp är det viktigt att 
barnet förstår kopplingen mellan den vardagliga kontexten och begreppet. Om barnet inte förstår 
kopplingen kan det skapa en förvirring hos barnet och därmed försvåra inlärningen av begreppet. 
Även Bergvall understryker att en uppgift som är kopplat till ett personligt intresse och som 
uttrycks med hjälp av olika representationer inte självklart innebär en förenkling för eleven 
(Bergvall, 2016, s.82). 

 

8.3. Begreppsförståelse 

Resultatet visar på att representationer delvis används för att introducera begreppen i 
matematikböckerna. Av de fyra matematikböckerna så använder Eldorado, Favorit matematik och 
Prima sig av representationsformen synonym för att introducera eller beskriva ett begrepp. 
Eldorado var det enda av de fyra matematikböckerna som använde visuella representationer för att 
introducera eller beskriva ett begrepp. Goldin och Shteingold menar att begreppsförståelse handlar 
om förmågan att använda både inre och yttre representationer. De menar även att 
begreppsförståelse handlar om att kunna se och växla mellan representationer (Goldin & 
Shteingold, 2001, s. 8). Bristen på visuella representationer visar på att matematikböckerna inte har 
använt sig av denna form av representationer för att öka elevernas begreppsförståelse. För att vidga 
förståelsen för ett begrepp kan olika representationsformer användas, då begreppsförståelse enligt 
Goldin och Shteingold handlar om att kunna växla mellan representationsformer (Goldin & 
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Shteingold, 2001, s. 8). Vygotskij skriver att ett begrepp växer fram när det får betydelse och en 
innebörd (Vygotskij, 2001, ss. 247-248). Matematikböckerna benämner ibland ett begrepp inom 
programmering men beskriver det sedan inte vidare, vilket gör att begreppet då saknar betydelse 
och innebörd. Genom Vygotskijs teori på begrepp kan vi i resultatet utläsa en bristande användning 
av främst visuella representationer i matematikböckerna samt samspelet mellan bild och text, vilket 
resulterar i att begreppsförståelsen brister. Då Vygotskij menar på att ett begrepp växer fram från 
ett ord som kopplas till ett kännetecken (Vygotskij 2001, ss. 247-248).  
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9. Slutsats 

Syftet med studien var att få en större kännedom om vilka begrepp som förekommer inom 
programmering i årskurs 1-3 i matematik, samt hur vardagsnära kontexter används i bild och text 
för att introducera begrepp inom programmering i ett urval av matematikböcker för årskurs 1-3. I 
studien användes Vygotskijs sociokulturella teori som ett verktyg för att analysera de fyra 
matematikböckerna. Teorin appliceras på studien för att analysera hur en vardaglig kontext används 
i text och bild vid introduktion av begrepp inom programmering.  Slutsatsen av studien visar att de 
fyra matematikböckerna för årskurs 1-3 innehåller begrepp inom programmering. Vid introduktion 
och beskrivning av begrepp i text, används till stor del representationsformen synonymer som 
signalerar en vardaglig kontext. Synonymer som signalerar en vardaglig kontext kan främja elevers 
förståelse för nya begrepp, då begreppet förklaras med ett mer vardagligt ord. Vidare kan vi även 
se en brist på visuella representationer i matematikböckerna som signalerar en vardaglig kontext.  
Detta kan försvåra läsarens möjlighet att öka begreppsförståelsen, då en bild kan förtydliga ett 
begrepp utifrån en vardaglig kontext. En vidare slutsats är att det skiljer sig mellan 
matematikböckerna gällande vilka begrepp som introduceras och hur de introduceras. Detta kan 
bidra till att beroende på vilken matematikbok läraren väljer att använda så kan detta leda till att 
eleverna får möta olika begrepp. Läraren måste då vara aktiv och ha kunskap inom programmering 
för att kunna fylla ut de som inte matematikböckerna lyfter fram. Då programmering är ett så pass 
nytt område i läroplanen så ser vi olika behov för framtida studier inom programmering. Ett behov 
vi sett är att det behövs tydligare riktlinjer kring vilka begrepp som är relevanta att introducera för 
elever i de olika årskurserna i grundskolan. Detta skulle underlätta för både lärare och 
läromedelsförfattare att få anvisningar vad undervisningen ska innehålla gällande begrepp inom 
programmering.  
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Bilagor 

Bilaga 1.  

Programmeringsprocessen 

•   analysera och förstå problemet, uppdraget eller idén 
•  dela upp det som behöver göras i mindre hanterbara delar 
•   skissera en lösning, skapa en modell  
•   fundera över eventuella lösningar, gör eventuella förbättringar 
•   implementera lösningen (skriv programmet, “koda”) 
•   testa och felsök lösningen  
•   åtgärda eventuella problem  

 
Bilaga 2.  

Analysmanual  

Matematikbok 
 

 

Begrepp  
Analys Analys av text 
Hur beskrivs begreppet i texten?  
Används synonymer i beskrivningen av 
begreppet? Om ja, vilka? 

 

Signalerar synonymen en vardaglig kontext? 
Om ja, på vilket sätt? 

 

 

Analys Analys av visuella representationer (bild) 
Analysera bilderna som hör ihop med texten. 
(Bryt ner bilden och undersök vad bilden 
består av) 

 
 

 

Tolka bilderna som hör ihop med texten.  
Används en vardaglig kontext i bilderna för 
att beskriva begreppet? 
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Analys Analys av samspel mellan bild och text. 
Hur hjälper bilden till att förtydliga begreppet 
utifrån texten i en vardaglig kontext? 

 

 

Hur bidrar texten till att hitta en vardaglig 
kontext i bilden? 
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