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Sammanfattning

De senaste ändringarna i den svenska läroplanen resulterade i att digital

kompetens ska genomsyra den svenska skolan. Detta ledde bland annat till att

programmering infördes i matematikundervisningen p̊a grundskolan och flerta-

let av gymnasiets matematikkurser. D̊a denna ändring skedde relativt hastigt

finns det intresse att undersöka hur läromedelsförlagen har implementerat pro-

grammering i sina matematikläromedel. Denna uppsats har fokus p̊a gymnasi-

ekursen Matematik 1c där fyra olika läromedel har analyserats.

De analytiska verktyg som har applicerats bygger p̊a Brennan och Resnicks

studie fr̊an 2012 och Kilhamn m. fl. fr̊an 2021. Först identifierades program-

meringsuppgifterna i de olika läromedlen vilka var totalt 109 stycken. Därefter

identifierades matematiska respektive programmeringsbegrepp i enlighet med

Brennan och Resnick (2012). Till sist kategoriserades uppgifterna utifr̊an de mo-

difierade kategorier som Kilhamn m. fl. (2021) använde i en nyligen genomförd

studie.

Resultatet fr̊an studien visade att det var relativt stor variation mellan hur

de olika förlagen valt att integrera programmering. Bland annat fokuserar vissa

förlag mer p̊a grundläggande programmeringskunskaper medan andra försöker

maximera potentialen som programmering kan bidra med. Studien visade ocks̊a

att sannolikhetslära var det mest förekommande matematikomr̊ade där förlagen

valt att integrera programmeringsuppgifter.
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1 Inledning

När jag p̊abörjade mina studier för att bli ämneslärare i fysik och matematik för

gymnasiet fanns det inget skrivet om programmering i kursplanen för matema-

tik. Under min studieg̊ang har det b̊ade hunnits med en läroplansrevidering och

en ändring i min studieg̊ang. Det var under ett av mina VFU-tillfällen som jag

först stötte p̊a programmering som en del av matematikundervisning. D̊a jag

själv har ett personligt intresse för programmering stod jag positiv inför detta

möte men efter att ha genomfört lektionen upplevde jag det mer som en ren

programmeringslektion än en matematiklektion. Sedan dess har jag funderat p̊a

vilken roll programmering har och kommer att f̊a i gymnasiets matematikkur-

ser och det var det som fick mig att vilja fördjupa mig i ämnet och genomföra

denna uppsats.

Det p̊ag̊ar för tillfället en internationell trend att implementera programme-

ring i skolan, men denna implementering har skett p̊a olika sätt i olika länder.

I exempelvis Storbritannien har man valt att introducera ett helt nytt ämne,

computing, i sin läroplan Brown m. fl., 2014. I det nya ämnet inkluderas, förutom

programmering, informationsteknologi och digital kompetens (översatt fr̊an di-

gitally literate) (Berry, 2013). Danmark valde ocks̊a den vägen genom att in-

troducera ett nytt ämne som täcker omr̊adena digitalt medborgarskap, digital

design och designprocesser, datalogiskt tänkande samt teknisk byr̊akrati (te-

chnical agency) (Misfeldt m. fl., 2020). Däremot har Finland implementerat

programmering p̊a ett motsvarande sätt som Sverige där programmering bli-

vit en del av matematikundervisningen redan fr̊an grundskolan (Mannila m. fl.,

2014, Kilhamn och Br̊ating, 2019).

Med en läroplansrevidering kommer ocks̊a nya läromedel att behövas för att

möta kursinneh̊allets behov. Eftersom implementeringen av den nya läroplanen

2017 var relativt hastig (Kilhamn, Rolandsson m. fl., 2021) och utan en na-

tionell fortbildningsplan för lärarna s̊a behövde m̊anga lärare undervisa om

programmering utan att de behärskade ämnet p̊a grund av att det inte ingick

i deras lärarutbildning (Misfeldt m. fl., 2019). Med tanke p̊a detta och hur stor

roll läroböckerna redan har i svensk matematikundervisning (Johansson, 2006)
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bör ett rimligt antagande vara att matematikläroböckerna kommer ha ett stort

inflytande p̊a hur programmeringsundervisningen inom matematikämnet kom-

mer att g̊a till och vad som kommer att läras ut (Br̊ating och Kilhamn, 2021)

vilket gör det intressant att analysera vilken roll programmering har i matema-

tikundervisningen.

2 Syfte och fr̊ageställningar

Denna uppsats syftar till att undersöka programmeringens roll i svenska läroböcker

i matematik för gymnasiet utifr̊an de senaste årens forskning. För att f̊a en bild

av hur programmering har implementerats s̊a kommer integrationen av pro-

grammering i läromedel att undersökas, vilka ämnesomr̊aden läromedlen be-

handlar samt vilken roll programmeringen har. Syftet konkretiseras av följande

forskningsfr̊agor:

1. P̊a vilka sätt har förlagen integrerat programmering i sina läromedel i

matematik för gymnasiet?

2. Vilka matematiska begrepp respektive programmeringsbegrepp ing̊ar i

uppgifterna i det nya programmeringsinneh̊allet i gymnasiets matema-

tikläromedel?

3. Vilken roll spelar programmering i svenska läroböcker i matematik för

gymnasiet?

3 Bakgrund

I detta avsnitt redogörs först för hur programmering har inkluderats i svensk

skola sedan 1970-talet och fram till idag. Efter det beskrivs termen digital

kompetens som en nyckelkompetens följt av datalogiskt tänkande och vad det

innebär för dagens undervisning. Till sist beskrivs den läroplansrevidering som

genomfördes i den svenska skolan 2017 och vad den f̊ar för konsekvenser för

framförallt matematikundervisningen.
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3.1 Programmering i svenska skolan

P̊a 70- och 80-talet etablerade m̊anga länder informatikutbildning som under-

visning om datorer och utbildning i programmeringskunskaper (Rolandsson och

Skogh, 2014). År 1975 hölls en internationell konferens med temat ”Datorer i

utbildning — programmering i skolundervisningen”(översatt fr̊an ”Computers

in education — computer programming in school education”) som besöktes

av svenska läroplansutvecklare. Där presenterades tre internationella artiklar

om programmering i skolan som Rolandsson och Skogh (2014) menar starkt

p̊averkade debatten som företrädde genomförandet av datorprogrammering i

svensk skola. De viktigaste aspekterna som presenterades var:

• De flesta programmeringslärarna, som undervisade p̊a motsvarande gym-

nasieniv̊a och deltog i studierna, ans̊ag inte att alla elever skulle utbildas i

programmering medan forskare inom b̊ade programmering och pedagogik

p̊avisade en positiv attityd till idén om att alla elever ska f̊a chansen att

lära sig datorvetenskap.

• Programmering identifierades som en del av läroplanen för matematik som

förstärks av teknologi vilket i sin tur skulle leda till att programmerings-

undervisning blev tillgänglig för ett bredare urval av elever.

Året efter konferensen p̊abörjades experimentella arbeten i Sverige som kan

sp̊aras tillbaka till resultatet av diskussionerna under konferensen.

Under andra halvan av 1970-talet fick Skolöverstyrelsen i uppdrag av rege-

ringen att undersöka möjligheten att införa datorteknik i svenska skolor (He-

intz m. fl., 2017).Detta resulterade i att p̊a gymnasiet s̊a introducerades Da-

takunskap p̊a 1980-talet. Datakunskap utgjorde ett eget ämne som innehöll

flertalet omr̊aden, till exempel grundläggande kunskap om datorer och da-

torprogrammering, mjukvaruutveckling, numeriska metoder och statistik samt

dess koppling till samhället. För att stötta denna undervisning utvecklades det

ett programmeringsspr̊ak (Comal) och en skoldator (Compis). Eftersom mjuk-

varuutveckling inte var en del av n̊agon lärarutbildning framställdes det en

läroplansrevidering där flertalet kommentarer lades till om ämnet datakunskap

(Rolandsson och Skogh, 2014).
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Under 1990-talet blev datorer mer användarvänliga och antalet tillgängliga pro-

gram blev fler och fler. Samtidigt hade lärarna sällan tillräcklig kompetens för

att lära ut datorvetenskap, speciellt programmering. I Läroplan för de frivilliga

skolformerna - Lpf 94 byttes Datalära ut mot Programmering, men endast för

en minoritet av eleverna p̊a gymnasiet. Datorer nämndes i flertalet av ämnena,

med fokus p̊a datorns potential att användas för beräkningar, datahantering,

ordbehandlar och informationsmottagning (Skolverket, 1994).

3.2 Digital kompetens

Europaparlamentent och Europeiska unionens r̊ad presenterade år 2006 åtta

stycken nyckelkompetenser för livsl̊angt lärande. Nyckelkompetens definieras

som en kompetens som alla individer är i behov av i samband med social integ-

ration, aktivt medborgarskap, sysselsättning samt personlig utveckling. Syftet

med dessa nyckelkompetenser är att medlemsstaterna ska vara välförberedda

för den globalisering som sker s̊a att varje enskild medborgare ska kunna an-

passa sig p̊a ett flexibelt sätt till en föränderlig och tätt sammanlänkad värld

(Europeiska kommissionen, 2006). Alla nyckelkompetenser är lika viktiga d̊a

varje kompetens kan bidra till ett framg̊angsrikt liv i det samhälle vi befin-

ner oss i. Det som genomsyrar alla nyckelkompetenser är kritiskt tänkande,

initiativtagande, problemlösning, konstruktiv hantering av känslor, kreativitet,

beslutsfattande och riskbedömning (ibid).

En av de åtta nyckelkompetenserna utgörs av digital kompetens. Europarla-

mentet definierar termen digital kompetens p̊a följande sätt:

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informa-

tionssamhällets teknik i arbetslivet, p̊a fritiden och för kommunika-

tionsändam̊al. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter,

det vill säga användning av datorer för att hämta fram, bedöma,

lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kom-

municera och delta i samarbetsnätverk via Internet (Europeiska kom-

missionen, 2006, s. 7)

Den 7 juni 2012 tillsatte regeringen Digitaliseringskommissionen vars uppgift

var att tillgodose riktlinjer för Sveriges framtida arbete kring digitalisering (Di-
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gitaliseringskommissionen, 2016). En av deras rapporter som släpptes år 2014

tog upp vikten av digital kompetens i det svenska skolsystemet och behovet av

att införa programmering i läroplanen som en del av redan befintliga skolämnen

(Heintz m. fl., 2017). Därefter fick Skolverket i september 2015 uppdraget av

regeringen att presentera en nationell strategi inom IT för svenska skolan.

I uppdraget ingick dessutom att uppdatera läroplanen för b̊ade grundskolan

och gymnasiet. Den nya läroplanen skulle stärka elevernas digitala kompetens,

bland annat genom att införa programmering i grundskolan (ibid).

I den reviderade svenska läroplanen fr̊an 2017 kom slutligen digital kompetens

att best̊a av:

• Först̊aelse för hur digitalisering p̊averkar individ tillika samhälle.

• Först̊aelse och kunskap för hur digitala verktyg och annan media används.

• Kritiskt och ansvarsfullt användande av digitala verktyg och digitala verk-

tyg.

• Kunna lösa problem och implementera idéer i praktiken (Skolverket, 2021d).

Skolverket betonar i sin läroplansrevidering att ansvaret för att hjälpa elever

att utveckla sin digitala kompetens är fördelat över alla ämnen vilket kommer

nämnas mer om senare i avsnitt 3.4.

3.3 Datalogiskt tänkande

Ett vanligt förekommande begrepp i dagens forskning kring digitalisering i

skolan är computational thinking (Papert, 1980, Wing, 2006). Computational

thinking, eller datalogiskt tänkande som det heter p̊a svenska, syftar till en

problemlösningsprocess som används för att bland annat analysera och lösa

problem s̊a att en dator (människa eller maskin) kan hjälpa till (Wing, 2017).

Aho (2012) definierar datalogiskt tänkande som ”de tankeprocesser som är in-

volverade i formuleringen av problem s̊a att dess lösningar g̊ar att representera

som stegvisa instruktioner eller algoritmer”(s. 832).

Papert (1980) var först med att mynta begreppet när han p̊a 1980-talet gjorde

en stor satsning p̊a att använda programmering för att undervisa matematik.

8



Idén var att skapa ett interaktivt universum, kallat microworld, som barn f̊ar

tillg̊ang till genom matematik vilket uppmanar dem att tänka matematiskt

(Misfeldt och Ejsing-Duun, 2015). För att uppn̊a detta m̊al skapade Papert ett

programmeringsspr̊ak som han kallade LOGO (fr̊an grekiska logos) där barn

ska styra en lite sköldpadda p̊a skärmen genom att ge den instruktioner s̊asom

”fram̊at 10” eller ”höger 90”. D̊a sköldpaddan ocks̊a kunde lämna ett sp̊ar efter

sig kunde användarna skapa geometriska figurer med hjälp av programmering-

en. Trots höga ambitioner att LOGO och andra programmeringsspr̊ak skulle

omstrukturera matematikundervisningen under 1980-talet levde det inte upp

till förväntningarna. Detta kan ha berott p̊a att de matematiska aspekterna i

programmeringen ofta övers̊ags av eleverna vilket tog bort matematiken fr̊an

det interaktiva universumet (Hoyles och Noss, 1992).

Till skillnad fr̊an andra länder har Sverige valt att inte införa datalogiskt

tänkande i samband med införandet av digitalisering i läroplanen. Fokus har

legat p̊a digital kompetens som kom att genomsyra hela den svenska skolan

(Skolverket, 2021d). I nästa delavsnitt kommer det tittas närmare p̊a den svens-

ka läroplansrevideringen som syftade till att föra in programmering och digitala

verktyg i undervisningen med fokus p̊a matematikämnets kursplan.

3.4 Den svenska läroplansrevideringen 2017

I dag, torsdag 9 mars, har regeringen beslutat om förtydliganden och

förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner

för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans

uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör

bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och

undervisningen i enskilda ämnen. – Regeringskansliet, 2017

Dessa ändringar avs̊ag bland annat att digital kompetens blev ett tydligt in-

slag i alla ämnen i grundskolan och att programmering infördes i teknik och

matematik. Huvudmännen fick välja när de skulle börja tillämpa ändringarna

men inom preioden 1 juli 2017 till 1 juli 2018 (Regeringskansliet, 2017).
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Eftersom denna uppsats fokuserar p̊a programmering inom ämnet matematik

kommer här en närmare beskrivning av programmeringsinneh̊allet i den revi-

derade kursplanen i matematik fr̊an 2017. Dessutom ges det en inblick i hur

digital kompetens förts in i n̊agra andra ämnen.

I och med läroplansrevideringen 2017 har Sverige valt att implementera pro-

grammering i de centrala inneh̊allsomr̊adena algebra och problemlösning inom

skolämnet matematik. När det gäller grundskolan infördes följande punkter i

samband med revideringen:

• årskurs 1 - 3: ”Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, be-

skrivas och följas som grund för programmering”,

• årskurs 4 - 6: ”Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering

samt programmering i visuella programmeringsmiljöer”,

• årskurs 7 - 9: ”Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering

samt programmering i visuella programmeringsmiljöer” samt

• årskurs 7 - 9: ”Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid pro-

grammering för matematisk problemlösning”

De tre första punkterna är inkluderade i det centrala inneh̊allsomr̊adet al-

gebra medan den fjärde punkten ing̊ar i det centrala inneh̊allsomr̊adet pro-

blemlösning. (Skolverket, 2019). I gymnasiets matematikkurser nämns pro-

grammering explicit i kurserna 1c, 2c, 3b, 3c, 4, 5 samt specialisering. I samt-

liga kurser har programmering införts i det centrala inneh̊allsomr̊adet pro-

blemlösning (Skolverket, 2021a):

• ”Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika

situationer, s̊aväl med som utan digitala verktyg och programmering.”

I läroplansrevideringen återinfördes begreppet algoritm i matematiken som ti-

digare hade tagits bort i samband med läroplansreformen 2011. I ett historiskt

perspektiv har algoritmer i skolmatematiken tagits upp i anslutning till addi-

tion, subtraktion, multiplikation och division, det vill säga algoritmer har varit

tätt knutet till aritmetiken. I samband med den stora influensen av miniräknare

under 1990-talet hamnade räknefärdigheter i skymundan för begreppsförst̊aelse

och begreppet algoritm togs bort fr̊an skolaritmetiken. Det var inte förrän revi-

deringen 2017 som algoritmer återinfördes i kursplanen i matematik, men den
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här g̊angen i anslutning till programmering (Br̊ating och Kilhamn, 2021).

Det var inte bara matematiken som gick igenom en större ändring i läroplans-

revideringen 2017. I exempelvis ämnet samhällskunskap har man lagt fokus p̊a

först̊aelsen för hur digitala förändringar p̊averkar b̊ade individerna och samhället

samt hur man kan hjälpa eleverna vara kritiska och ansvarsfulla i dagens digita-

liserade värld (Heintz m. fl., 2017). I grundskolans årskurs 1 - 3 har exempelvis

termen digitala miljöer förts in i samband med att normer och regler diskute-

ras kring elevens livsmiljö (Skolverket, 2021b). I ämnet teknik introducerades

ocks̊a programmering, vilket inkluderade att eleverna skulle styra förem̊al och

egna konstruktioner med hjälp av programmering (Skolverket, 2021c).

3.5 Läroböckernas roll i matematikundervisningen

Av alla olika typer av böcker som finns tillgängliga i dagens samhälle s̊a har

läroböckerna en unik och betydelsefull samhällelig funktion: att representera

för varje generation elever en officiellt godkänd version av mänsklig kunskap

och kultur (Castell, 1989). Läroböcker är skapade av människan och det finns

en eller flera författare och ett förlag bakom varje bok. Det g̊ar att anta att

deras intention är att skapa en välformulerad bok, noga förberett pedagogiskt

verktyg för ett skolämne. Dock är publicering av böcker en industri i m̊anga

länder, inklusive Sverige. Därför är drivet bakom skapandet av böcker inte bara

pedagogiskt men ocks̊a ekonomiskt (Johansson, 2006).

Svenska myndigheter har under l̊ang tid varit bekymrade över läroböcker och

deras användande i undervisningen. Exempelvis s̊a argumenterade Skolkom-

mittén fr̊an 1946 att utbildningen var beroende av böckerna p̊a en oaccepta-

bel niv̊a. De menade att skolans demokrati p̊averkades av hur bunden man

var till läroböckerna (Johansson, 2006). Dessutom har det diskuterats myc-

ket om läromedlen ska undersökas och godkännas av myndigheter eller inte.

Läroböckerna i svenska skolan inspekterades regelbundet fr̊an 1930-talet till

och med år 1992. Den senaste kommittén som ansvarade för dessa inspektio-

ner var Statens Institut för Läromedelsinformation, en statlig myndighet som

fanns mellan åren 1974 och 1992. En utvärdering som kom ut 1987 beskrev
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matematikläroböckerna som ointressanta, entoniga och karaktärslösa (Johans-

son, 2006). Idag finns det inte längre n̊agon myndighet eller kommitté som

granskar läromedel i Sverige. Monica Johansson (2006) har utfört ett flertal

studier p̊a läroböckernas roll i matematikundervisnigen. Resultatet fr̊an studi-

erna visar bland annat att eleverna använde sig enbart av läroböckerna när de

jobbade enskilt, vilket var genomsnittligt halva lektionstiden. Studierna visade

ocks̊a att när lärarna hade genomg̊ang s̊a var de exempel och uppgifter som

läraren presenterade för det mesta tagna fr̊an läroboken. Även det sättet som

matematiken presenterades för eleverna var starkt kopplat till hur läroböckerna

presenterade ämnet. Detta innebar att andra definitioner, exempel samt regler

än de som togs upp i läroboken sällan uppkom. Det innebar ocks̊a att mate-

matiska procedurer, exempelvis hur ekvationer löses, är huvudsakligen samma

som i boken. Även när det gäller läxor s̊a var det läroboken som eleverna skulle

arbeta med. Om andra exempel eller definitioner inte tas upp blir d̊a elevernas

exponering av matematik begränsad till den lärobok som skolan eller läraren

har valt. Läromedel kan därmed agera som en läroplan för eleverna och för

m̊anga är det deras första och ibland enda exponering av böcker och läsning

(Haggarty och Pepin, 2002).

4 Tidigare forskning

Forskning kring undervisning och lärande inom programmering p̊a högskoleniv̊a

är ganska omfattande d̊a programmering har existerat som ett forsknings-

omr̊ade i flera årtionden. Programmering p̊a grundskoleniv̊a är däremot fort-

farande relativt nytt och mängden forskning är därför inte p̊a samma höga

niv̊a (Nouri m. fl., 2020). Även om mycket av den forskning som har gjorts p̊a

högskoleniv̊a eventuellt skulle kunna appliceras p̊a grundskolan g̊ar det inte att

vara helt säker utan att genomföra ny forskning. Jag kommer nu att g̊a närmare

in p̊a forskning kring läromedelsanalyser gällande programmeringsinneh̊all samt

forskning kring lärares initiala respons p̊a implementeringen av programmering

i skolans matematik

12



4.1 Läromedelsanalyser av programmeringsmaterial

Eftersom programmering precis införts i den svenska skolmatematiken har det

ännu inte publicerats s̊a mycket forskning p̊a omr̊adet. När det gäller läromedels-

analyser, vilket är den här uppsatsens fokus, är den forskning som hittills publi-

cerats än mera begränsad. Ett undantag är Br̊ating och Kilhamns (2021) studie

över hur olika läroböcker i matematik för årskurs 1 - 6 har implementerat pro-

grammering. De undersökte bland annat vilka datalogiska respektive matema-

tiska begrepp som togs upp i programmeringsuppgifterna. Totalt analyserades

fyra läroboksserier i matematik och i dessa fanns det programmeringsuppgifter

i 23 av de totalt 56 läroböckerna (Br̊ating och Kilhamn, 2021). Resultatet fr̊an

undersökningen visar att stegvisa instruktioner var klart det mest använda pro-

grammeringsbegreppet i läroböckerna för årskurs 1 - 3. Även i årskurs 4 - 6 var

stegvisa instruktioner vanligt förekommande men där var det begreppet algo-

ritm som förekom i flest uppgifter. Detta reflekteras i kursplanen för matematik

d̊a stegvisa instruktioner betonas i de lägre årskurserna samt att algoritm intro-

duceras först i mellanstadiets årskurser. Det vanligaste matematiska begreppet

bland programmeringsuppgifterna i l̊agstadiets läroböcker var mönster medan

det i mellanstadiets läroböcker var aritmetiska begrepp som var vanligast, dock

med liten marginal till de resterande matematiska begreppen.

Vidare undersökte författarna kopplingen (eng. bridging) mellan programme-

ring och den traditionella matematiken i läroböckerna genom att analysera upp-

gifterna som innehöll de mest använda begreppen, stegvisa instruktioner och

mönster. Resultatet visade p̊a en bristande koppling mellan ämnesomr̊adena d̊a

exempelvis flera uppgifter gick ut p̊a att följa en procedur som inte hade n̊agon

koppling till matematiken. Resultatet visade även att ordet steg i stegvisa in-

struktioner refererade till bokstavliga steg och inte till hur instruktionerna var

uppdelade i mindre delar. Detta kan skapa en fallgrop för elevernas utveckling

av datalogiskt tänkande där steg först̊as inte syftar till promenader. När det

kommer till mönster visade resultatet att förlagen ofta använder matematiken

för att skapa en kontext för programmering istället för att använda program-

mering som ett utforskande verktyg för at läsa sig matematiken (Br̊ating och

Kilhamn, 2021).
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En annan läromedelsanalys av programmeringsuppgifter gjordes av Forss (2019)

i ett självständigt arbete vid lärarutbildningen. Syftet med studien var att

ta reda p̊a hur läromedel för gymnasiekursen matematik 1c ger eleverna stöd

och möjlighet att tillägna sig programmering som ett eget verktyg för pro-

blemlösning i matematik. Resultatet fr̊an studien visade att de olika läromedlen

har valt olika fokus p̊a programmeringen. Läromedlen Exponent och Origo var

de enda läromedlen som hade flertalet uppgifter som behandlat problemlösning,

vilket gjordes genom exempel och problemorienterade uppgifter respektive större

aktivitet med hjälpande fr̊agor. Vidare visar resultatet att Numerus har ett tyd-

ligt fokus p̊a de tekniska aspekterna av programmering samt att problemlösning

saknas. Matematik 5000 plus fokuserade ocks̊a p̊a tekniska aspekter men de

aspekter som är mer riktade mot problemlösning gav inte eleverna möjlighet

att själva angripa problemlösningsuppgifterna. Dessa skillnader resulterar i att

lärare behöver vara medvetna om vad det är de vill med sin undervisning samt

en först̊aelse för programmeringens möjligheter och begränsningar. Lärarna

behöver dessutom mer exempel p̊a hur programmering kan användas inom ma-

tematiken (Forss, 2019). Härnäst kommer forskning kring just lärarnas respons

p̊a programmeringsinneh̊all i matematiken att presenteras.

4.2 Svenska lärares responser till att föra in pro-

grammering i matematikämnet

Vinnervik (2020) har genomfört en studie om svenska lärares förberedelse inför

den reviderade läroplanen fr̊an 2017. Materialinsamlingen gjordes under mars

2018, mindre än fyra m̊anader innan det blev obligatoriskt för samtliga skolor

att implementera de nya ändringarna. Studien genomfördes genom att analy-

sera tre gruppkonversationer mellan praktiserande matematiklärare i grund-

skolan. De tre grupperna bestod av totalt 19 lärare. Konversationernas syf-

te var utbyte av erfarenheter och att diskutera hur man närmar sig den nya

läroplansrevideringen med fokus p̊a programmering. Samtliga lärare var förstelärare

eller hade deltagit i en fortbildning, exempelvis matematiklyftet, och hade

därför en viktig roll i det kollegiala lärandet p̊a sin arbetsplats (Vinnervik,

2020).

14



Resultatet fr̊an studien visade bland annat att lärarna stod inför en utmaning

som gjorde att de ifr̊agasatte sina egna professionella kunskaper vilket skapade

en känsla av osäkerhet. Studien visade samtidigt att lärarna var positiva till

förändringen men att ett flertal lärare var oroliga över hur revideringen skulle

initieras. Lärarna var villiga att testa och utforska programmering, b̊ade som

ett ämne i sig samt som ett verktyg för lämpliga undervisningsmetoder inom

matematik. Dock visade resultaten ocks̊a tveksamhet inför att undervisnings-

aktiviteten bygger mer eller mindre p̊a godtyckliga beslut eller p̊a vad läraren

anser vara underh̊allande istället för följa ämnets m̊al (Vinnervik, 2020). Vida-

re avslöjar studien att det finns ett önskem̊al för färdiggjort material som kan

stödja lärarna s̊a att de kan f̊a en uppfattning om vad som förväntas av dem.

Lärarna i studien diskuterade mycket kring vilka verktyg de kunde använda sig

av och vad de kunde ta hjälp fr̊an i andra ämnen. Avslutningsvis diskuterar

Vinnervik (2020) problematiken med bristfälliga IT-system p̊a m̊anga svens-

ka skolor och att det finns en ojämlikhet mellan skolorna. En del skolor har

tillg̊ang till IKT-lärare (informations- och kommunikationsteknik), andra har

en IT-tekniker medan vissa skolor helt saknar lokalt stöd.

I Kilhamn m. fl (2021) intervjuades lärare som var entusiastiska till imple-

menteringen av programmering i skolan och hade sedan innan erfarenhet av

att undervisa i det. Resultatet kring hur lärarna uppfattade programmering-

ens roll i matematiken delades upp i fyra kategorier, 1. programmering som ett

potentiellt effektivt verktyg, 2. programmering ökar engagemanget, programme-

ring utvecklar datalogiskt tänkande, 3. programmering utvecklar det datalogiska

tänkandet samt 4. programmering är ett sätt att lära sig matematik. I kategori

1 fanns det lärare som jämförde programmering med GeoGebra, det vill säga de

s̊ag programmeringen som ett verktyg som underlättar lärandet i matematik.

Samtidigt fanns det lärare som svarade att p̊a den niv̊a som de undervisade

s̊a gick programmeringsuppgifterna att lösa snabbare med penna och papper

men att programmering kan vara användbart när problemen blir mer komplexa

(Kilhamn m. fl, 2021). N̊agra av lärarna beskrev att elever som blir intressera-

de av programmering lär sig m̊anga andra saker ocks̊a och att det ökar deras

motivation samt att de f̊ar en koppling till verkligheten (kategori 2). Vidare be-

skrev vissa lärare att programmering bidrar till ett nytt arbetssätt som skiljer
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sig fr̊an den traditionella matematiken men som är relevant för undervisningen

(kategori 3). Ett f̊atal av lärarna svarade att programmering kan användas för

att lära sig matematik, där ett svar specificerade att eleverna lärde sig variabler

med hjälp av programmering. En annan lärare svarade att bara för att man är

bra p̊a programmering s̊a betyder det inte att man är bra p̊a matematik och

vice versa men att programmering kan användas för att förstärka först̊aelsen

för matematiska koncept (kategori 4). Kilhamn m. fl. (2021) drar slutsatsen ut-

ifr̊an studien att programmering potentiellt kan förbättra matematiklärandet

med det är beroende av hur lärarna letar efter tillfällen där det g̊ar samt att

läraren är öppen till förändringar i matematiskt tänkande.

I en enkätundersökning av Misfeldt m. fl. (2019) fr̊agade de verksamma lärare

i svensk skola kring deras uppfattning om programmering och dess koppling

till matematikundervisningen. Resultaten visade bland annat att majoriteten

av lärarna ans̊ag att programmering kan underlätta först̊aelsen av matematiska

procedurer, algoritmer och koncept hos sina elever. De flesta lärare ans̊ag ocks̊a

att de själva och eleverna kunde göra fler saker relaterade till matematik när

de använder programmering. Dock visade samma undersökning att majoriteten

av lärarna inte kände sig väl förberedda för att undervisa om programmering i

sin matematikundervisning. Knappt en tredjedel av lärarna i studien ans̊ag att

matematik och programmering är tv̊a olika ämnesomr̊aden och inte bör under-

visas i samma kurs.

I en studie gjord av Br̊ating m. fl. (2021) visar resultatet att lärarnas val av

inspiration och idéer för undervisning var sociala medier där de deltog i speci-

ella grupper för matematiklärare. Istället för att annvända sig av traditionella

läroböcker och artikelproducerat undervisningsunderlag vände de sig främst till

gratis internetbaserade kunskapskällor.
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5 Teori

5.1 Valverdes läroplansmodell

När det sker förändring i skolans ämnesinneh̊all betyder det inte alltid att

det ocks̊a sker en förändring i klassrummet och att den effekt som ämnas

ske, faktiskt sker. För att undersöka detta kan man använda den tredelade

läroplansmodellen som International Association för the Evaluation of Educa-

tional Achievements (IEA) tagit fram (Valverde m. fl., 2002). Denna modell

beskriver läroplanen utifr̊an tre niv̊aer; avsedda läroplanen, implementerade

läroplanen samt uppn̊adda läroplanen.

Den avsedda läroplanen syftar till styrdokument och läroplanen, som i Sverige

Skolverket har tagit fram, allts̊a den formella läroplanen. Den implementera-

de läroplanen syftar istället till hur läroplanen tolkas, speciellt av lärarna men

ocks̊a av vad som faktiskt sker i klassrummet, curriculum-in-action. Slutligen

syftar den uppn̊adda läroplanen, vilket är den sista niv̊an, till det som eleverna

själva tar med sig efter en lektion eller kurs (Van Den Akker, 2013).

I modellen lägger Valverde m fl till en fjärde niv̊a, mellan de tv̊a första, som

avser läroböcker. Forskning har visat att läroböcker spelar en stor roll i un-

dervisningen (se 3.5) och utgör därför en väsentlig del i hur läroplanen tolkas

och upprätth̊alls i klassrummet av läraren och eleverna. Denna niv̊a kallas den

möjligt implementerade läroplanen (se Figur 1).
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Figur 1: Valverdes läroplansmodel. Källa: Madej, 2021

Modellen i Figur 1 uppmärksammar att läroböcker är medierande objekt (ar-

tekfakter) mellan den faktiska läroplanen och läraren som sedan är i klassrum-

met och har därför stor inverkan p̊a matematikundervisningen (Valverde m. fl.,

2002).

Analyser av läroböcker kan därmed visa en bild av vilka olika möjligheter till

lärande som ges av själva läroboken, även om dessa möjligheter inte nödvändigtvis

används i klassrummet (Remillard, 2000). Trots att andra modeller om läroplansteori

har likheter med Valverdes s̊a framträder den medierande rollen hos läromedel

inte lika tydligt. Exempelvis s̊a ses läromedel som en del av en arena (Lindensjö

och Lundgren, 2000) eller en del av en niv̊a (Goodlad m. fl., 1979) och därför

blir läromedlets roll inte lika explicit tydlig som i Valverdes modell i Figur 1.

Eftersom den här studien fokuserar p̊a läroböcker har jag valt att utg̊a fr̊an

Valverdes läroplansmodell med fokus p̊a möjligt implementerade läroplanen.
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5.2 Ramverk för att studera och bedöma utveckling-

en av datalogiskt tänkande

Brennan och Resnick (2012), tv̊a av skaparna bakom programmeringsspr̊aket

Scratch, har utvecklat ett ramverk som tar hänsyn till tre niv̊aer av datalogiskt

tänkande. Brennan och Resnick har studerat hur barn tillämpar datalogiskt

tänkande när de programmerar i Scratch och vilka programmeringsbegrepp

som barnen använder (Brennan och Resnick, 2012). Utifr̊an sina studier har

de delat in programmeringsbegreppen i tre olika niv̊aer. Den första niv̊an, da-

talogiska begrepp eng. computational concepts, avser begrepp som sekvenser,

loopar, parallellitet, regler, händelser etcetera. Den andra niv̊an, datalogiska

praktiker, bygger p̊a fyra delar, att vara inkrementell och iterativ, testande

och felsökning (trial and error), återanvändning och remixing samt abstraktion

och modulering. Den tredje och sista niv̊an, datalogiska perspektiv, har fokus

p̊a användarnas perspektivändring när de arbetar med Scratch. I analysen till

denna studie kommer endast de tv̊a första niv̊aerna att tillämpas.

6 Metod

I detta avsnitt redovisas vilka material som ing̊ar i denna studie. Efter det

kommer de analytiska verktygen som användes att presenteras och slutligen

beskrivs p̊a vilket sätt studien genomfördes.

6.1 Material

De läroböcker som ing̊ar i det här arbetets analys är följande:

• Exponent: Matematik för gymnasiet 1c, Gleerups utbildning, tredje upp-

lagan, 2019

• Matematik numerus: 1c, Liber, första upplagan, 2018

• Matematik 5000 plus: 1c, Natur & Kultur, första upplagan, 2018

Utöver dessa läroböcker ing̊ar ocks̊a Sanoma Utbildnings extramaterial för pro-

grammering som tillhör bokserien Matematik Origo, som finns tillgängligt via
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förlagets hemsida (Sanoma, u.̊a). I det extramaterialet finns programmerings-

uppgifter för samtliga matematikkurser i c-sp̊aret samt matematik 3b. I denna

studien valdes enbart de uppgifter som var kopplade till matematik 1c-kursen

för att vara mer likt resterande läromedel. De programmeringsuppgifter som

valdes att tas bort var kopplade till resterande matematikkurser som inneh̊aller

programmering och hör därför inte till denna studie. Vidare har läromedlet

Exponent ocks̊a kompletterat med digitalt material till sina matematikkurser,

varav de uppgifter som är kopplade till matematik 1c ocks̊a är inkluderade i

analysen (Gleerups, u.̊a).

Totalt analyserades 109 programmeringsuppgifter i de olika läromedlen.

6.2 Analytiska verktyg

I det här avsnittet beskrivs de tv̊a olika analytiska verktyg som användes i

samband med forskningsfr̊aga 2 och 3.

6.2.1 Identifiering av begrepp

Utifr̊an Brennan och Resnicks ramverk kommer programmeringsbegrepp att

identifieras i de utvalda läromedlen i den här studien. Utöver programmerings-

begreppen kommer de matematiska begrepp som används i programmerings-

uppgifterna även att identifieras. Med matematiska begrepp avses här begrepp

fr̊an den mer traditionella matematiken, som exempelvis geometriska begrepp,

talföljder och medelvärde. Begreppen identifierades genom att analysera varje

uppgift, extrahera eventuella begrepp och för att sedan kategorisera begreppen

som ett matematiskt begrepp eller ett programmeringsbegrepp. Exempel p̊a

dessa begrepp ges i avsnitt 6.3

6.2.2 Kategorisering av programmeringens roll i matematiken

För att ta reda p̊a vilken roll programmeringen har i läroböcker i matematik

för gymnasiet analyserades uppgifterna i de olika böckerna samt i de nedladd-

ningsbara häftena. Det analytiska verktyg som tillämpades bestod i att dela in

uppgifterna i fyra olika kategorier. Dessa kategorier har utarbetats av Kilhamn

et al. (2021) i samband med deras studie av svenska lärares lektionsupplägg av
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programmeringsinneh̊all i matematiken vilket redogjordes för i avsnitt 4. Ka-

tegorierna har modifierats n̊agot för att passa denna studie och är som följer:

1. Enbart programmering. Dessa uppgifter handlar enbart om programme-

ring.

2. Matematik som kontext för programmering. I dessa uppgifter utgör mate-

matiken huvudsakligen en kontext för att lära sig programmering. Inget

nytt matematiklärande åsyftas, men programmering kan utnyttjas för att

repetera eller befästa matematikkunskaper.

3. Programmering som ett verktyg för att effektivisera beräkningar inom ma-

tematiken. I dessa uppgifter finns ett tydligt matematikinneh̊all. En dator

programmeras och används som ett effektivt sätt att utföra beräkningar.

4. Programmering som ett verktyg för att utforska matematik. I dessa upp-

gifter används programmering för att utforska matematiska begrepp eller

samband. Programmeringen tillför nya sätt att närma sig matematiken

och uppges p̊a s̊a sätt kunna fördjupa den matematiska först̊aelsen p̊a en

niv̊a som är relevant för den angivna årskursen.

För att tydliggöra innebörden av kategorierna ges här exempel p̊a uppgifter

som klassificerats i enlighet med respektive kategori. Ett exempel p̊a en uppgift

i kategori 1, ”Enbart programmering”är följande:

1. Modifiera programkoden s̊a att ett heltal mellan 1 och 10 slumpas

fram och skrivs ut. Testkör programmet n̊agra g̊anger (Matematik

Numerus 1c, s. 158).

I detta fall har eleven f̊att en exempelkod tidigare i uppslaget som best̊ar av tre

rader kod som eleven själv ska skriva av i sin programmeringsmiljö för att sedan

modifiera s̊a att ett tal mellan 1 till 10 slumpas fram istället för 1 och 2. Här är

det ingen direkt matematik som involveras utan det är enbart programmering

som är i fokus.

Vi överg̊ar nu till kategori 2, ”Matematik som kontext för programmering”.

Denna kategori best̊ar av uppgifter som inneh̊aller matematik men syftet med

uppgiften är mer att befästa programmeringskunskaper. Ett exempel p̊a en

s̊adan uppgift kan vara:
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102. Skriv ett program som avgör om ett inmatat tal är ett primtal.

(Exponent – programmering och matematisk problemlösning)

I denna uppgift finns det ett tydligt matematikinneh̊all i form av primtal samt

moduloberäkningar, men fokus ligger p̊a programmeringen och hur koden ska

konstrueras.

Ett exempel p̊a en uppgift som tillhör kategori 3, ”Programmering som ett

verktyg för att effektivisera beräkningar inom matematiken”, är följande:

3. Skriv ett program som simulerar kast med fem tärningar. Sidor-

na ska vara märkta med heltalen fr̊an 1 till 6 och programmet ska

beräkna poängsumman vid varje kast.

Använd programmet för att bestämma sannolikheten för att f̊a poängsumman

25 vid kast med fem tärningar. (Matematik 5000 plus 1c, s. 317)

I denna uppgift finns det ett tydligt matematikinneh̊all men ocks̊a flertalet

beräkningar som underlättas med hjälp av programmering. Med hjälp av en

väl skriven kod, med variabler och loopar, g̊ar det ocks̊a att enkelt ta reda p̊a

sannolikheten för andra poängsummor än just 25 vilket gör de matematiska

beräkningarna mycket mer effektiva. Det som gör att denna uppgift inte tillhör

kategori 4 beror p̊a att den inte introducerar n̊agon ny matematik eller nytt

sätt att se p̊a uppgiften. Anledningen till att uppgiften inte tillhör kategori 2

beror p̊a att den effektiviserar beräkningarna som behövs göras.

Kategori 4, ”Programmering som ett verktyg för att utforska matematik”, syf-

tar till uppgifter som med hjälp av programmering kan skapa nya möjligheter

att introducera och fördjupa redan introducerad matematisk kunskap. Ett ex-

empel p̊a s̊adan uppgift kan vara:

107. Tv̊a vänner orienterar gärna i skogen med karta och kompass.

Tiden för att klara banan är osäker beroende p̊a om man hittar kon-

trollerna snabbt eller om man kommer fel. Elvira kommer i m̊al

n̊agon g̊ang i intervallet 30 – 50 minuter, där varje sluttid är li-

ka sannolik. För Oskars del inträffar alla tider i intervallet 40 –

60 minuter med samma sannolikhet. Bestäm sannolikheten för att

Oskar kommer i m̊al före Elvira.
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Det kan vara intressant att prova med andra kombinationer än ovanst̊aende

och studera vad det blir för sannolikheter. Kanske kan du hitta n̊agra

mönster? Kanske kan du förklara de mönster du eventuellt hittar?

(Exponent - programmering och matematisk problemlösning)

Denna uppgift utmanar först eleven att skriva en kod som kan användas för

att beräkna sannolikheten att Oskar kommer före Elvira. Vidare uppmuntrar

uppgiften eleven att själv utforska samband och mönster vilket gör att uppgiften

b̊ade fördjupar kunskapen om sannolikhetsberäkning samt leder till ett nytt sätt

att närma sig det matematiska omr̊adet, vilket är orsaken till att uppgiften

tillhör kategori 4.

6.3 Tillvägag̊angsätt

Först valdes det ut vilka läromedel som skulle analyseras. Urvalet gjordes med

avseende p̊a uppsatsens tidsomfattning samt vilka böcker och läromedel som

fanns tillgängligt. Dessa läromedel analyserades först med avseende p̊a struktur

för att ta reda p̊a hur läromedelsförlagen har valt att integrera programmering-

en i matematiken (forskningsfr̊aga 1). Till exempel analyserades var i boken har

förlagen valt att föra in programmering samt utgörs programmeringsavsnitten

av separata kapitel/avsnitt eller har de integrerats med de redan existeran-

de matematikkapitlen. Dessutom analyserades vilka centrala inneh̊allsomr̊aden

som var kopplade till uppgifterna. Därefter identifierades matematiska begrepp

respektive programmeringsbegrepp i de uppgifter som identifierats som pro-

grammeringsuppgifter (forskningsfr̊aga 2). De begrepp som b̊ade tillhör mate-

matik och programmering, s̊asom variabel och funktion, kategoriserades utifr̊an

uppgiftens kontext. Exempelvis i Figur 2, som är ett utdrag ur en introduktion

till en uppgift i Matematik 5000 plus 1c, används begreppet variabel som en

inmatning för de beräkningar programmet kommer genomföra och klassades

därför som programmeringsbegrepp. I Figur 3 används begreppet funktion i en

matematisk kontext och klassades därför som ett matematiskt begrepp. När

samtliga uppgifter hade identifierats s̊a p̊abörjades processen att kategorisera

uppgifter utefter kategorierna i avsnitt 6.2.2 (forskningsfr̊aga 3). De uppgifter

som var sv̊ara att kategorisera diskuterades med min handledare. En av de
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sv̊arigheter som uppkom var om ett programmeringsuppslag skulle räknas som

endast en uppgift eller om varje deluppgifter skulle räknas med var och en.

Eftersom deluppgifterna skiljde sig åt relativt mycket bestämde vi oss för att

räkna varje deluppgift. Resultatet sammanställdes sedan i tabeller för vidare

analys.

Figur 2: Ett utdrag ur en introduktion till ett programmeringsuppslag i Matematik
5000 plus 1c där begreppet variabel används inom programmeringskontext.
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Figur 3: Ett utrag ur ett programmeringsuppslag i Matematik Numerus 1c där be-
greppet funktion används i en matematisk kontext.

7 Resultat

Resultatet kommer här presenteras utifr̊an studiens tre forskningsfr̊agor.

7.1 P̊a vilket sätt har programmering integrerats i

läroböcker i matematik för gymnasiet?

7.1.1 Exponent 1c

Exponent 1c har valt att lägga till digitala verktyg och programmering som

ett separat kapitel i slutet av boken. Kapitlet börjar med en introduktion till

Geogebra i form av en exempeluppgift som är uppdelad i tre delar. Nästa upp-

slag introducerar programmering i Python, ocks̊a i form av en exempeluppgift.

Exempeluppgiften är uppdelad i tre steg där boken g̊ar igenom en metod som

ofta används när ny kod skall skrivas. Den metod som presenteras bygger p̊a

att först analysera problemet, följt av att skriva pseudokod och sedan skriva

programkoden.

Efter exempeluppgifterna följer ett uppslag med åtta uppgifter. Endast en upp-

gift refererar direkt till användning av programmering d̊a den är en fortsättning
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p̊a exempeluppgiften i programmeringsuppslaget, resterande uppgifter har ing-

en tydlig koppling till användandet av varken programmering eller andra digi-

tala verktyg. Uppgifterna involverar flera förm̊agor (enligt boken) och är av ka-

raktären problemlösning d̊a det inte finns n̊agon tydlig lösning p̊a uppgifterna.

Exponent 1c har även en hemsida med tio kompletterande programmerings-

uppgifter till Matematik 1c. Av dessa tio uppgifter behandlar sex uppgifter

omr̊adet sannolikhet, tre uppgifter omr̊adet tal, aritmetik och algebra och res-

terande uppgift behandlar procent. Samtliga uppgifter har en stark koppling

till programmering till skillnad fr̊an uppgifterna i boken.

7.1.2 Matematik Numerus 1c

Matematik Numerus 1c har implementerat datorbaserade övningar i ett upp-

slag med rubriken Programmering och digitala verktyg p̊a olika ställen i boken.

Övningarna varierar mellan att eleverna f̊ar möjlighet att använda symbolhan-

terande verktyg, kalkyleringsprogram och programmering. Enligt författarna

ska inga förkunskaper behövas för att genomföra dessa övningar.

Av bokens sju kapitel finns det totalt fem uppslag som specifikt inneh̊aller

programmering var av tv̊a av uppslagen fanns i samma kapitel. De kapitel som

saknade programmeringsuppgifter var Algebra och ekvationer, Geometri samt

Geometri del 2. Dessa kapitel hade istället uppslag som involverade symbolhan-

terande verktyg eller kalkyleringsprogram. Kapitel med programmeringsupp-

slag hade ocks̊a andra uppslag som behandlade symbolhanterande verktyg eller

kalkyleringsprogram. De kapitel som innehöll rena programmeringsuppslag var

Tal och aritmetik, Procent och sannolikhetslära, Funktioner och Statistik. Alla

programmeringsuppslag hade deluppgifter som innehöll en progression avseen-

de sv̊arighetsgrad. Vanligtvis bestod den första av att skriva av exempelkod,

medan de senare uppgifterna i uppslaget vanligtvis bestod av att göra mer avan-

cerad programmering och lösa sv̊arare uppgifter med exempelkoden som hjälp.

Kapitlet som hade tv̊a programmeringsuppslag var Funktioner. Alla uppslag

var placerade i slutet av respektive kapitel.
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7.1.3 Matematik 5000 plus 1c

Till varje kapitel i Matematik 5000 plus 1c finns det ett uppslag som kallas

programmering som handlar om problemlösning med hjälp av programmering.

Uppslagens position i kapitlen är olika för varje kapitel. Totalt finns det sex

kapitel i boken och lika m̊anga programmeringsuppslag. Det finns även diverse

uppgifter som är utspridda i boken som behandlar digitala verktyg, men inga

som specifikt syftar till programmering.

Programmering tas upp som en problemlösningsstrategi i det första kapit-

let. Där g̊ar boken igenom fyra punkter som eleverna ska tänka p̊a när de

använder programmering för att lösa ett problem. Punkterna är först̊a, planera,

genomföra (koda) samt testa och värdera. Varje punkt inkluderar en beskrivan-

de text för att förklara stegen. Dessa fyra steg återkommer sedan i de andra

programmeringsaktiviteterna. Likt Matematik Numerus 1c best̊ar aktiviteter-

na av deluppgifter med ökande sv̊arighetsgrad, och även här best̊ar den första

deluppgiften främst av att skriva av exempelkod som sedan modifieras mer och

mer i följande problem.

Varje kapitel har ett programmeringsuppslag vilket betyder att alla ämnesomr̊aden

finns representerade. Uppslagen är placerade p̊a olika platser i kapitlen och det

finns ingen uppenbar trend p̊a deras placering. Matematik 5000 plus har dess-

utom valt att lägga till programmeringsövningar p̊a deras lärarwebb som ej är

tillgänglig för elever eller privatpersoner.

7.1.4 Matematik Origo

Matematik Origo valde att skapa ett digitalt häfte med programmeringsuppgif-

ter för att komplettera läromedlet för de nya skrivningarna om programmering

och digitala verktyg i ämnesplanen. Häftet inneh̊aller totalt 16 uppgifter varav

sju riktar sig mot kursen 1c. N̊agra av dessa uppgifter riktar sig även mot flera

matematikkurser. Varje uppgift följs av en lärarhandledning som inneh̊aller syf-

te och centralt inneh̊all, vilka förkunskaper i programmering som behövs, hur

uppgiften ska genomföras samt lösningar med korrekt kod. Som b̊ade Nume-

rus och Matematik 5000 plus best̊ar varje uppgift av flera deluppgifter. Dock
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finns det ingen exempelkod som eleverna ska skriva av som i de andra böckerna.

I uppgifternas syftesbeskrivning återfinns rekommendationer avseende vilket

kapitel i boken som uppgiften kan användas till. De kapitel som uppgifterna

passar till är sannolikhetslära, algebra samt taluppfattning. Tv̊a av de sju upp-

gifterna som passar 1c hade ingen specifik hänvisning till n̊agot kapitel utan

istället ans̊ags av förlaget som bra uppgifter för att introducera programme-

ring.

7.1.5 Sammanfattning av resultat, forskningsfr̊aga 1

Läromedel Eget kapitel
Implementerat

i kapitel
Kompletterings-

material
Given

exempelkod

Exponent 1c
√ √

Matematik
numerus 1c

√ √

Matematik
5000: 1c plus

√ √

Matematik
Origo 1c

√

Tabell 1: Sammanfattning integreringen av programmering i läromedel

I tabell 1 finns en kort sammanfattning kring hur programmering har integre-

rats i svenska läromedel i matematik för gymnasiet. Tabellen visar att förlagen

valt att integrera programmering i sina böcker p̊a lite olika sätt. Exponent 1c

och Matematik Origo 1c har b̊ade nedladdningsbart kompletteringsmaterial,

Exponent 1c har dessutom ett kapitel sist i boken dedikerat till digitala verk-

tyg och programmering, vilket de är ensamma om. Matematik Numerus 1c och
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Matematik 5000 plus 1c har valt att implementera programmeringsuppslag i

redan existerande kapitel som ofta utgick fr̊an given exempelkod.

7.2 Vilka matematiska begrepp respektive program-

meringsbegrepp ing̊ar i läroböckernas uppgifter?

Nedan presenteras tv̊a tabeller, den ena inneh̊aller de programmeringsbegrepp

som identifierades i läromedlen medan den andra inneh̊aller de matematiska

begrepp som identifierades, se tabell 2 och tabell 3. Tabellerna är ordnade efter

det totala antalet uppgifter som inneh̊aller respektive begrepp.

Programmeringsbegrepp Antal

Variabel 54

Algoritm 33

Steg-för-steg 28

Lista 10

Modifiera 9

Operator 9

Simulera 6

Klass 5

Kommando 5

Tabell 2: Programmeringsbegrepp som identifierades i de totalt 109 uppgifterna.

Det programmeringsbegrepp som förekom i flest uppgifter var variabel. Varia-

bel kan ses som b̊ade ett matematiskt begrepp och ett programmeringsbegrepp

men utifr̊an uppgifternas upplägg och hur begreppet användes s̊a tolkades det

som ett programmeringsbegrepp. Variabel användes främst vid uppgifter där

exempelkod gavs till eleverna d̊a begreppet användes i instruktionerna om hur

koden skulle skrivas. I Figur 4 och 5 redogörs för exempel p̊a uppgifter som in-

neh̊aller programmeringsbegreppen algoritm respektive variabel. Uppgift 7001
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i Figur 4 g̊ar ut p̊a att med hjälp av programmering skriva en algoritm för att

omvandla grader Celsius till grader Fahrenheit och uppgift 7 i Figur 5 g̊ar ut

p̊a att eleven ska skapa en lista av de 100 första udda talen.

Figur 4: Exempeluppgift ur Exponent - 1c som involverar programmeringsbegreppet
algoritm.
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Figur 5: Exempeluppgift ur Matematik Numerus 1c som involverar programmerings-
begreppet variabel.

De matematiska begrepp i Tabell 3 är identifierade utifr̊an den klassiska mate-

matiken.

Matematiska begrepp Antal

Sannolikhet 15

Geometri 9

Närmevärde 7

Talföljd 7

Primtal 6

Funktion 5

Kvadratrot 5

Medelvärde/median 5

Perfekt tal 5

Kubiktal 4

Rikt/fattigt tal 3

Tabell 3: Matematiska begrepp som identifierades

Det matematiska begrepp som identifierades i flest uppgifter var sannolikhet.

Dessa uppgifter gick ofta ut p̊a att beräkna sannolikheten experimentellt av

en händelse med hjälp av upprepande beräkningar för att sedan dividera antal

lyckade försök med det totala antalet försök. Geometri var det näst vanligaste

begreppet, dock var det ingen visuell programmering utan enbart geometriska
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beräkningar.

I Figur 6 redovisas ett exempel p̊a en programmeringsuppgift där det mate-

matiska begreppet sannolikhet inkluderas. I uppgiften ska eleven med hjälp av

simuleringar ta reda p̊a sannolikheten att f̊a Yatzy i valfri valör p̊a sammanlagt

tre kast.

Figur 6: Exempeluppgift ur Exponent - programmering och matematisk pro-
blemlösning som involverar matematiska begreppet sannolikhet.

7.3 Vilken roll spelar programmering i svenska läromedlen

i matematik för gymnasiet?

Nedan i tabell 4 finns de fyra olika läromedlen listade. I tabellen syftar Läromedel

1 till Matemetik 5000 plus 1c, läromedel 2 till Exponent 1c (samt deras uppgif-

ter som finns tillgängligt online), läromedel 3 till Matematik Numerus 1c och

läromedel 4 syftar till Origos digitala häfte. I tabellen återfinns fördelningen

av uppgifter utifr̊an de fyra kategorierna avseende vilken roll programmeringen

utgör i uppgifterna. Inom parentes finns det faktiska antalet uppgifter i respek-

tive kategori.
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Kategorier Läromedel 1 Läromedel 2 Läromedel 3 Läromedel 4

Antal uppgifter 28 st 18 st 33 st 30 st

Kategori 1 46% (13) 0% (0) 64% (21) 30% (9)

Kategori 2 39% (11) 22% (4) 36% (12) 37% (11)

Kategori 3 11% (3) 56% (10) 0% (0) 23% (7)

Kategori 4 4% (1) 22% (4) 0% (0) 10% (3)

Tabell 4: Fördelningen och antal av uppgifterna i respektive kategori

Ur tabell 4 framkommer att Matematik 5000 plus 1c (läromedel 1) har totalt

28 stycken uppgifter med koppling till programmering. Av dessa tillhör nästan

hälften kategori 1, enbart programmering. Drygt en tredjedel av uppgifterna

tillhör kategori 2, matematik som kontext för programmering medan bara ett

f̊atal uppgifter tillhör kategori 3 och 4, programmering som ett verktyg för att

effektivisera beräkningar inom matematiken respektive programmering som ett

verktyg för att utforska matematik.

Läroboken Exponent 1c (läromedel 2) har åtta uppgifter och det komplette-

rande digitala materialet har tio uppgifter. Av samtliga uppgifter är det ingen

som tillhör kategori 1. Nästan en fjärdedel av uppgifterna tillhör kategori 2 och

mer än hälften tillhör kategori 3. I kategori 4 var det ocks̊a nästan en fjärdedel,

det vill säga lika stor andel som i kategori 2.

Matematik Numerus 1c (läromedel 3) har totalt 33 stycken programmerings-

uppgifter. I denna lärobok finns det inga uppgifter som tillhör kategori 3 och

kategori 4. Majoriteten av uppgifterna, 64%, tillhör kategori 1 och de resteran-

de uppgifterna, 34%, tillhör kategori 2.
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Det sista läromedlet som ingick i analysen, Origos nedladdningsbara program-

meringsuppgifter (läromedel 4 i Tabell 4), har en relativt jämn fördelning mel-

lan de tre första kategorierna. 30% av uppgifterna tillhör kategori 1, 37% tillhör

kategori 2 och 23% tillhör kategori 3. 10% av uppgifterna tillhör kategori 4.

8 Diskussion och konklusion

Nedan kommer resultatet utifr̊an de tre forskningsfr̊agorna att diskuteras i re-

lation till tidigare forskning.

8.1 Forskningsfr̊aga 1

I detta stycke kommer resultatet fr̊an forskningsfr̊aga 1, p̊a vilka sätt har förlagen

integrerat programmering i sina läromedel i matematik för gymnasiet, att dis-

kuteras. De läromedel som analyserades har implementerat programmering p̊a

lite olika sätt. Det finns en del likheter mellan n̊agra, exempelvis Matematik

5000 plus 1c och Matematik Numerus 1c, men även mellan dessa tv̊a finns det

skillnader. Likheterna är bland annat de nya programmeringsuppslagen som är

inkluderade i läroböckerna medan en skillnad är placeringen av programme-

ringsuppslagen. Exponent 1c, till skillnad fr̊an de andra läromedlen, har b̊ade

ett eget kapitel i boken samt ett kompletteringsmaterial som är tillgängligt för

samtliga p̊a internet. Kapitlet i boken och kompletteringsmaterialet skiljer sig

mycket fr̊an varandra. Endast en av åtta uppgifter i boken refererar direkt till

användning av programmering medan resterande uppgifter kan ses som vanli-

ga problemlösningsuppgifter och val av lösningsmetod är helt upp till läsaren.

Detta implicerar att programmering utgör ett verktyg för eleven att själv ta

fram och använda p̊a det sätt som eleven anser vara bäst.

Resultatet fr̊an denna studie visar att förlagen för gymnasiet valt att inte-

grera programmering relativt annorlunda jämfört med hur förlagen för årskurs

1 – 6. Där har de olika förlagen implementerat programmering p̊a liknande sätt

(Br̊ating och Kilhamn, 2021. Läromedlen för årskurs 1 – 6 har ofta valt att

ha programmering som ett eget uppslag i redan existerande kapitel vilket dock

liknar hur Matematik 5000 plus och Matematik Numerus har gjort.
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Dessa skillnader p̊averkar vilken sorts undervisning som eleverna f̊ar gällande

programmering i matematiken. D̊a läromedel har en s̊adan väsentlig roll och

p̊averkan p̊a dagens matematikundervisning (Johansson, 2006) innebär resulta-

tet fr̊an denna studie att beroende p̊a vilket läromedel eleverna f̊ar ta del av s̊a

f̊ar de olika utbildning i ämnet. Vad detta f̊ar för konsekvenser i framtiden för

eleverna är inget som denna studie kan svara p̊a men det är tydligt att förlagen

har valt olika vägar när de konstruerade sina läromedel.

8.2 Forskningsfr̊aga 2

Resultatet fr̊an forskningsfr̊aga 2, vilka matematiska begrepp respektive pro-

grammeringsbegrepp ing̊ar i uppgifterna i det nya programmeringsinneh̊allet i

gymnasiets matematikläromedel kommer diskuteras härnäst. I kursplanen för

matematik p̊a gymnasiet lyfts det fram att programmering ska användas vid

problemlösning (Skolverket, 2021a). Detta innebär att det finns inget speci-

fikt ämnesomr̊ade som ska vara kopplat till programmering i matematik. Trots

detta var det sannolikhetsuppgifter som var mest representerade bland de iden-

tifierade uppgifterna i den här studien. Flertalet av dessa uppgifter handlar om

upprepade beräkningar vilket programmering underlättar att utföra. Många

av uppgifterna g̊ar ut p̊a att beräkna sannolikheten att n̊agot inträffar. Med

hjälp av ett tillräckligt stort antal upprepade simuleringar av utfallen g̊ar det

att beräkna sannolikheten p̊a händelser som tidigare har tagits upp i samband

med kombinatorik som inte dyker upp förrän i kursen Matematik 5. Till ex-

empel s̊a behövs binomialkoffecienten tillämpas för att beräkna den teoretiska

sannolikheten att du f̊ar fyra ess när du tar fem slumpmässiga kort ur en vanlig

kortlek vilket först introduceras i Matematik 5. Med hjälp av ett programme-

ringsprogram med tillräckligt m̊anga upprepade simuleringar kan eleven p̊a ett

experimentellt sätt redan i Matematik 1c f̊a en uppfattning om vad exempel-

vis sannolikheten för att f̊a fyra ess är. Eleverna kan därmed f̊a en inblick i

kombinatoriken tidigt och det skapas dessutom en progression mellan matema-

tikkurserna.

I analysen som gjordes av Br̊ating och Kilhamn (2021), där läroböcker i mate-
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matik för årskurs 1 - 6 undersöktes, var resultatet annorlunda jämfört med den-

na studie. I läromedlen för gymnasiet var det primärt sannolikhetslära som var

kopplat till programmeringsuppgifter medan i Br̊ating och Kilhamns (2021) stu-

die var det algebra. Orsaken till detta beror förmodligen p̊a att man i den revi-

derade kursplanen fr̊an 2017 valt att integrera programmering i det centrala in-

neh̊allsomr̊adet algebra för åk 1 - 6. Varför läromedelsförfattarna valt att kopp-

la programmering till sannolikhetslära i större grad än andra ämnesomr̊aden i

gymnasieböckerna kan inte förklaras med hjälp av kursplanen där programme-

ring förts in i det centrala inneh̊allsomr̊adet problemlösning. Men det är inte

helt överraskande om man tänker sig programmering som ett effektivt verktyg

för att lösa matematiska problem, exempelvis där det behövs göras m̊anga upp-

repningar som i experimentella sannolikhetsförsök.

Slutsatsen som kan dras fr̊an denna analys kring vilka matematiska respek-

tive programmeringsbegrepp som används i gymnasiets matematikläromedel

för kursen Matematik 1c är att matematikbegreppet sannolikhet var det mest

förekommande och därmed är det vanligaste ämnesomr̊adet sannolikhetslära.

Det vanligaste programmeringsbegrepp som identifierades var variabel, algo-

ritm och steg-för-steg vilket är begrepp som ofta används vid programmering

och är därför ingen överraskning att de även här var de mest använda begrep-

pen.

8.3 Forskningsfr̊aga 3

Forskningsfr̊aga 3 handlar om vilken roll programmering har i läromedel i ma-

tematik p̊a gymnasiet. I Tabell 4 visar uppgifternas fördelning över de fyra

kategorierna som beskrevs i avsnitt 6.2.2. Det läromedel som sticker ut mest

är Exponent 1c där det inte fanns n̊agon programmeringsuppgift som kate-

goriserades i enlighet med kategori 1. Det läromedel som hade störst andel

uppgifter i kategori 1 var Matematik Numerus 1c följt av Matematik 5000 plus

1c. Dessa tv̊a läromedel har ofta uppgifter i början av varje uppslag som g̊ar ut

p̊a att skriva av exempelkod och testa att koden fungerar, vilket resulterade i

att uppgifterna kategoriserades som enbart programmering. Sedan utvecklades

uppslaget till att omfatta mer avancerade uppgifter och dessa fick d̊a en annan
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kategorisering. Matematik Numerus 1c har inga uppgifter som kategoriserades

i varken kategori 3 eller 4 vilket innebär att den programmering som finns an-

tingen inte har n̊agon koppling till matematik eller enbart använder matematik

för att lära ut programmering.

Resultatet fr̊an denna studie liknar resultatet fr̊an Forss (2019). I den studien

saknades det programmeringsuppgifter som var av problemlösningskaraktär i

b̊ade Matematik Numerus 1c och Matematik 5000 plus 1c. I denna studie s̊a

hade inte Matematik Numerus n̊agra uppgifter i kategori 3 och 4 och Matema-

tik 5000 plus hade bara ett f̊atal. I Forss studie var det tydligt att Exponent

1c och Matematik Origo hade flertalet programmeringsuppgifter kopplade till

problemlösning vilket n̊agorlunda stämmer överens med resultatet fr̊an denna

studie där Exponent 1c var det läromedel med störst andel uppgifter i kategori 3

och 4 följt av Matematik Origo. Kategori 3 och 4 finns ingen direkt översättning

till problemlösningsförm̊agan men det kan antas ha stark koppling till varandra.

Eftersom läroböcker och andra läromedel har s̊adan viktig roll i matematikun-

dervisningen enligt Valverdes modell (avsnitt 5.1) s̊a p̊averkar den osäkerheten

som denna studie har visat kring programmeringens roll i matematiken dagens

klassrum. Resultatet fr̊an denna studie visar bland annat att vissa förlag foku-

serar mer p̊a grundläggande programmeringskunskaper medan andra försöker

maximera potentialen som programmering kan bidra med. Stegen i Valverdes

läroplansmodell (Figur 1) tolkas olika av förlagen, det vill säga de tolkar kurs-

planen lite olika. Detta leder till att beroende p̊a vilket förlag skolan och den

verksamma läraren väljer p̊averkar den implementerade läroplanen vilket i sin

tur p̊averkar den uppn̊adda läroplanen. Med andra ord, olika elever riskerar att

f̊a olika slags undervisning beroende p̊a vilken skola de tillhör. Även om man

med hjälp av resultatet i den här studien inte kan uttala sig om vad som händer

i klassrummet s̊a ger resultatet en indikation p̊a att undervisningen i program-

mering kan komma att skilja sig mellan olika skolor förutsatt att läroböckerna

i matematik har den starka p̊averkan p̊a klassrumsundervisningen som tidigare

forskning visat (Br̊ating och Kilhamn, 2021, Johansson, 2006).

Vidare kan de stora skillnader som finns mellan s̊aväl läroböckernas sätt att im-
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plementera programmering med avseende p̊a struktur som den roll programme-

ringen spelar i uppgifterna dessutom förstärka den osäkerhet som lärare känner

inför programmeringsundervisning (Misfeldt m. fl., 2019,Kilhamn, Br̊ating och

Rolandsson, 2021, Vinnervik, 2020). Detta blir extra märkbart om lärarna väljer

att använda sig av de läromedel som utg̊angspunkt i sin undervisning.

9 Vidare forskning

Denna studie fokuserade p̊a programmeringens roll i matematikläromedel för

gymnasiets kurs Matematik 1c. Resultatet visade att olika förlag har gjort olika,

speciellt gällande om matematiken används som kontext för programmering el-

ler om matematiken kan utforskas ännu mer med hjälp av programmering. Det

skulle vara intressant att se hur samma förlag har implementerat programme-

ring i sina läromedel för andra matematikkurser, om samma trend är synlig

även där eller om programmering blir mer och mer ett utforskade verktyg ju

högre upp i kurserna man analyserar. Det som ocks̊a kan undersökas är hur

den implementerade läroplanen är i klassrummet utifr̊an de olika läromedel

som läraren väljer att använda.
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