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Sammanfattning 

Under 2018 beslutade Sveriges regering att införa programmering i läroplanen. Syftet med 

denna studie är analysera digitala programmeringsuppgifter i läromedel och 

undervisningsmaterial i lågstadiet utifrån deras innehåll och dynamiska konstruktion. 

Tidigare forskning visar att det finns ett stort intresse hos lärare att undervisa i 

programmering samt att det anses som ett positivt inslag i undervisning. Däremot påvisades 

ett flertal undervisningssvårigheter. Yttre utmaningar var bland annat avsaknaden av 

relevanta läromedel, ekonomiska resurser och tidsbrist. Det fanns även inre utmaningar 

såsom att lärare saknar kunskap om hur man ska undervisa i programmering och på vilket sätt 

det ska integreras i undervisningen utifrån kursplanen. Data som har analyserats i denna 

studie är hämtat från kvalitetsgranskade förlagsproducerade läromedel men även 

undervisningsmaterial som skapats av lärare.  

Resultatet av studien visar att innehållet i läromedel och undervisningsmaterial skiljer sig åt. 

Både gällande innehållet av matematiska respektive datalogiska begrepp och i deras 

konstruktion. En trolig förklaring till skillnaden är att det saknas tydliga riktlinjer för hur 

programmering ska integreras i undervisningen och således påverkar denna otydlighet 

innehållet och konstruktionen av elevuppgifter. 

 

Nyckelord: programmering, matematik, läromedel, undervisningsmaterial 
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1 Inledning 

2017 introducerades programmering i den svenska läroplanen och således är programmering 

ett relativt nytt inslag i de svenska klassrummen. Programmering ställer nya krav på 

undervisning, lärare och inte minst läromedlen. I tidigare studier som har analyserat 

läromedel utifrån ett programmeringsperspektiv så har forskare prioriterat att analysera de 

tryckta läromedlen över de digitala läromedlen; mer specifikt det digitala material som följer 

läromedlen som ett digitalt komplement. Även om läromedelsförlagen strävar efter att förnya 

sina upplagor så ställs inga egentliga krav på läromedels aktualitet eller att skolor ska 

uppdatera sitt material i samband med en revidering. En granskning av Skolinspektionen som 

utfördes 2020 påvisade att matematikundervisning för årskurs 4–6 ofta saknade delar av 

kursplanens syfte och centrala innehåll och det innehåll som allra oftast saknades var 

programmering. En trolig förklaring var att skolor i stor utsträckning använder sig av äldre 

läromedel som då inte behandlar programmering (SOU, 2021, s. 144).  

Då det finns matematikläromedel som inte har tryckts i någon ny utgåva sedan 

programmering blev en del av matematikens kursplan så finns det ett intresse av att studera 

vilka digitala komplement inom programmering som erbjuds av förlagen. Utöver det 

programmeringsmaterial som finns utgivet av förlagen kommer denna studie även analysera 

ett urval av de programmeringsmaterial som finns utgivna av privatpersoner på hemsidor 

såsom Lektion.se, Skolmagi.nu och liknande. Genom att studera det digitala innehållet som 

finns tillgängligt för lärare är det möjligt att fastställa vad för typ av innehåll som erbjuds 

samt vilka begrepp inom programmering som tas upp.  
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2 Bakgrund 

I bakgrunden ges en överblick av programmeringens framväxt som ett skolämne 

internationellt och vidare även som en del av den svenska läroplanen. Avslutningsvis 

presenteras en utredning om läromedlens betydelse samt en kortare jämförelse mellan tryckta 

läromedel och digitalt undervisningsmaterial. 

2.1 Programmering som skolämne internationellt   

Under de senaste åren så har programmering och datalogiskt tänkande blivit en viktig del i 

samhället och således fått en given plats i läroplanerna i ett flertal länder. 

Implementeringsarbetet som det har tillfört har sett olika ut runtom i världen. I en 

sammanställning från 2015 (Tabell 1) presenterar European Schoolnet, ett nätverk för 

utbildningsdepartement i Europa, vilka europeiska länder som har implementerat 

programmering och IKT, informations- och kommunikationsteknik, som ett inslag i sina 

respektive läroplaner samt motiveringen bakom implementeringen (Balanskat & Engelhardt, 

2015, s. 33) 

 

 
Tabell 1: Integrering av programmering i Europa (Balanskat & Engelhardt, 2015, s. 33) 

 

I England har man sedan 1999 haft ämnet IKT i grundskolans läroplan men under 2012 

meddelade dåvarande utbildningsminister att ämnet inte uppfyllde kraven för att kunna 

förbereda eleverna för ett mer digitaliserat samhälle. 2014 infördes i stället skolämnet 

computing där man redan från åldrarna 5 till 6 börjar arbeta med algoritmer, instruktioner 

samt skapa och felsöka program (Mannila, 2017, ss. 103–105). I Danmark påbörjade man 
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2017 en process att införa programmering som eget skolämne kallat teknologiförståelse. I 

både England och Danmark har man valt att införa programmering som ett separat ämne till 

skillnad från i Finland och Sverige där man har valt att implementera programmering som en 

del av matematiken (Bråting & Kilhamn, 2021, s. 2). I Finland motiverade man 

implementeringen med att programmering och datalogiskt tänkande är nödvändiga 

basfärdigheter i likhet med att läsa, skriva och räkna (Kjällander, Åkerfeldt & Petersen, 2016, 

s. 18).  

 

2.2 Programmering i den svenska läroplanen 

 

Redan tidigt 1970-tal så började Skolöverstyrelsen (idag Skolverket), på uppdrag från 

regeringen, undersöka möjligheterna för att undervisa i datateknik. När en ny läroplan 

infördes 1980 så blev datalära en del av matematikämnet för årskurs 7–9. Datalära handlade 

till stor del att lära sig om datorer. När den nästkommande läroplanen introducerades 1994 så 

flyttades fokus från att lära sig om datorer till att lära sig med datorer (Heintz, Mannila, 

Nordén, Parnes & Regnell, 2017, s. 2). Under 2012 inrättades Digitaliseringskommissionen 

på begäran från regeringen. Digitalkommissionens uppdrag utgick från att ta fram riktlinjer 

för hur man ska arbeta med digitalisering i Sverige. I en av rapporterna från kommissionen så 

lyfter man fram behovet av att skolväsendet behöver lägga större vikt vid digital kompetens i 

undervisningen samt att programmering bör implementeras i läroplanen (ibid., s. 3). Denna 

implementering blev verklighet under 2017 när Skolverket beslutade att införa 

programmering i grundskolans läroplan. Men det var inte förrän i augusti 2018 som det blev 

en obligatorisk del av undervisningen (Balanskat, Engelhardt & Licht, 2018, s. 8). I Sverige 

valde man att införa programmering i två befintliga ämnen; matematik- och teknikämnet. 

Programmering skrevs in i kursplanen för matematik med anknytning till algebra i 

kursplanens centrala innehåll. Införandet av programmering i läroplanen handlade om att 

kunna skapa förutsättningar för skolans fortsatta fostransuppdrag i och med digitaliseringens 

påverkan och förändring på samhället och arbetsmarknaden. Att knyta an programmering till 

matematikämnet motiverade Skolverket genom att programmeringsundervisning skulle 

främja elevernas datalogiska tänkande och digitala kompetens samt stärka elevernas 

matematiska problemlösningsförmåga (Nouri, 2020, s. 35). Bland annat har Christian 

Magnusson, dåvarande undervisningsråd på Skolverket, sagt att programmering inkluderar 

kodning vilket har stora likheter med problemlösning (Balanskat et al., 2018, s. 11). Linda 

Mannila (2017) tar upp att programmering bör ses som ett pedagogiskt verktyg lika väl som 

papper, penna och läroböcker (s. 12). 

I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2021) står det att i 

kunskapsområdet algebra ingår att lära sig om grunderna i programmering och att elever ska 

få möjlighet att utveckla kunskaper inom programmering. Utöver programmering i 

matematiken står det att det ska kompletteras med ämnena teknik och samhällskunskap där 

eleverna ska lära sig om tekniska system respektive programmeringens påverkan på individ 

och samhälle. Detta leder till att eleverna får en holistisk syn på programmering. 
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2.3 Betydelsen av läromedel   

I en utredning gjord på uppdrag av regeringen (SOU, 2021) så talar man om läromedlens 

betydelse för elevers kunskapsutveckling samt att läromedel med tillhörande 

lärarhandledning kan vara ett stort stöd för lärare i planeringen av deras undervisning. Vidare 

visar utredningen att det på flera skolor saknas aktuella läromedel och i vissa fall saknas det 

helt förlagsutgivna läromedel. Idag använder sig lärare av flera olika typer av 

undervisningsmaterial tack vare digitaliseringen som föranlett flera och nya kunskapskällor. 

Dessutom använder sig lärare i större utsträckning än tidigare av material som de själva eller 

andra lärare har producerat (ibid., s. 15). Trots detta konstaterar utredningen att den tryckta 

läroboken är av ett större värde och ger oftast en tydligare överblick och är lättare att navigera 

än digitalt material (ibid., s. 6). Enligt försäljningsstatistik från branschorganisationen 

Läromedelsföretagen är det de tryckta läromedel som helt saknar digitala komplement som 

sjunkit mest i efterfrågan (ibid., s. 132). 

 

I UNESCOs, Förenta nationernas organ för bland annat utbildning, rekommendationer om 

öppna lärresurser (2019) så definierar de öppna lärresurser som allt undervisningsmaterial 

som har publicerats med en öppen licens och som man kostnadsfritt har åtkomst till (ibid., s. 

5). Vidare menar de att öppna resurser kan bidra till att uppfylla målet om en god utbildning 

för alla. UNESCO uppmuntrar sina medlemsländer, därmed Sverige, att fortsätta stötta och 

uppmuntra utvecklandet av öppna lärresurser (ibid., ss. 9–10). Öppna lärresurser kan vara 

sådant material som lärare själva skapar och delar på internet. Material som skapas då man 

saknar tillgång till aktuella läroböcker och relevant material.   

 

Vidare i utredningen kan man läsa om Skolverkets rapport från 2014 där man konstaterade att 

lärare i svensk skola använder läroböcker under matematikundervisningen i större 

utsträckning än i andra länder. Vidare beskriver Skolverket att det omfattande arbetet med 

läroböcker leder till att fokus ligger på att räkna utifrån exempel i stället för att ge eleverna 

möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga och logiska resonemang (ibid., ss. 146–

147). Som nämnt i föregående delkapitel så var stärkande av elevers problemlösningsförmåga 

ett av argumenten för att införa programmering i kursplanen för matematik. Men Skolverket 

riktar även kritik mot att digitalt material såsom spel kan uppmuntra ett slags slumpmässigt 

prövande som på så sätt inte leder till att elevens lärande stärks (ibid., s. 135). 

Lärarproducerat material blir allt vanligare men nackdelar med sådant material är att det 

ej kvalitetsgranskas i samma utsträckning som det förlagsproducerade materialet. 

Intresseorganisationen Läromedelsförfattarna genomförde under 2020 en enkätundersökning 

med elever från både grund- och gymnasieskolan där 69% av eleverna uppgav att lärare 

använde sig av egna presentationer och eget material i stället för läromedel (ibid., s. 151). En 

norsk studie från 2015 beskriver också att lärare ofta skapar sitt eget undervisningsmaterial 

på grund av lärobokens inaktualitet (ibid., s. 153) och som tidigare nämnt så är 

programmering ett innehåll som faktiskt ofta saknas i läroböcker som används i dagens 

klassrum till följd av användandet av inaktuella läromedel (ibid., s. 144). 
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3 Forskningsöversikt  

Detta avsnitt lyfter fram tidigare didaktisk forskning om programmering som skolämne och i 

läromedel. Urvalet av studier är främst baserat på sådana som utförts i Sverige men ett 

mindre urval internationella studier beskrivs kortfattat. Första delkapitlet handlar om 

implementeringen och vilka utmaningar som har uppstått i samband med 

implementeringsarbetet. Vidare presenteras studier som handlar om grundskollärares syn på 

programmering där bland annat otillräcklig kunskap och bristande resurser tas 

upp.  Avslutningsvis presenteras studier om tryckta matematikläromedel som har analyserats 

utifrån ett programmeringsperspektiv samt en kort jämförelse av analoga och digitala 

matematikläromedel. 

3.1 Implementering och utmaningar med programmering i skolan 

 

År 2018 reviderades läroplanen och som tidigare nämnt skulle programmeringen stärka den 

digitala kompetensen hos elever. Dock har det enligt Vinnervik (2021), som har skrivit en 

doktorsavhandling om implementering av programmering i grundskolan, uppstått 

komplikationer. Trots positiv inställning och engagemang upplevde de intervjuade lärarna i 

hans avhandling att det fanns inre utmaningar, där de intervjuade lärarna till exempel saknade 

kunskapen om hur man undervisar i programmering och hur det ska bedömas. Även yttre 

utmaningar upplevdes, vilket syftade på att lärarna saknade bland annat resurser. Exempel på 

resurser kunde vara digital utrustning eller tid. Utifrån sina resultat formulerade Vinnervik 

förslag om hur utmaningarna möjligtvis skulle kunna lösas, antingen genom tydligare 

klargörande av hur programmeringen ska integreras i undervisningen utifrån läro- och 

kursplanerna, eller genom att lärare arbetar mindre ämnesintegrerat och låter 

programmeringen endast läras ut i teknikämnet. Syftet är att minska förvirring kring ämnets 

innehåll och omfattning men även antalet lärare som eventuellt behöver fortbildning i 

området (ibid., s. 72). 

 

Kjällander et al. (2016) betonar i sin studie för- och nackdelar med implementering av 

programmering i skolan. Studien lyfter fram argument utifrån fyra olika aspekter. 

Demokratiaspekten handlar om att programmering kan ses som en demokratisk rättighet i 

vårt utvecklade samhälle som till stor del bygger på tekniska system samt att programmering 

är betydelsefull kunskap för vårt framtida samhälle (s. 28). Genusaspekten handlar om att 

bygga ett intresse genom att tidigt introducera programmering i förskola respektive skola 

utifrån ett antagande om att flickor generellt är mindre intresserade av programmering än 

pojkar. Detta kan bero på att yrket uppfattas som mansdominerat, avsaknaden av kvinnliga 

förebilder samt att lärarna saknar kännedom och undervisning kring ämnet (ibid., ss. 28–29). 

Transferaspekten bygger på en tanke om att införandet av programmering ska gynna elevers 

framsteg i andra skolämnen genom ett nytt sätt att lära. Slutligen lyfts konkurrensaspekten 

fram som handlar om Sveriges ekonomiska tillväxt vilket leder in på att programmering bör 

läras ut i skolan för att kunskaperna anses vara konkurrenskraftiga för en framtida 

arbetsmarknad och näringsliv (ibid., s. 29). Kjällander et al. fortsätter med att framhålla 

kritiska aspekter gällande införandet av programmering. En sådan aspekt är bland annat att 



 

 9 

lärare saknar relevant kunskap för att kunna undervisa i ämnet (ibid., s. 31). Vidare betonas 

även att då programmering är ett så pass nytt kunskapsområde så råder det brist på digitala 

resurser vilket också leder till en utmaning med implementerandet av programmering (ibid., 

ss. 31–32). 

 

3.2 Lärarsyn på programmering 

Som tidigare nämnts så har integrationen av programmering sett olika ut runtom i världen. 

Flera studier har gjorts för att undersöka lärarsynen på programmering som en del av 

läroplanen och undervisningen. I en studie som gjorts med finlandssvenska grundskollärare 

har man undersökt vilka kopplingar som lärare gör mellan programmerings- och 

matematikundervisningen (Pörn, Hemmi & Kallio-Kujala, 2021). Finland har, i likhet med 

Sverige, valt att knyta programmering till kursplanen i matematik och, mer specifikt, till 

algebra. Resultatet av studien är att lärarna såg programmering som ett positivt inslag i 

matematiklektionerna. Däremot saknar de explicita kopplingar mellan programmering och 

matematiskt innehåll. Troliga förklaringar till detta kan vara att lärare inte helt förstår 

samspelet mellan programmering och matematik samt avsaknaden av relevanta läromedel 

och undervisningsmaterial för att kunna konkretisera målen i deras läroplan (ibid., s. 99). 

 

Mannila, Settle, Dagiene, Demo, Grgurina, Mirolo och Rolandsson (2014) har undersökt 

lärares upplevelser och tankar kring datalogiskt tänkande i fem europeiska länder. De 

samlade in 961 svar från grundskolelärare i Finland, Italien, Litauen, Nederländerna och 

Sverige (ibid., s. 11). Resultatet från studien visade bland annat att lärarens utbildning och 

kvalifikationer har en betydande effekt på elevernas inlärning (ibid., s. 22). Vidare diskuteras 

att utöver lärares möjlighet att vidareutbilda sig så är ett motiverande och engagerade 

material avgörande för att skapa en meningsfull inlärning (ibid., s. 25). En annan studie som 

gjordes i Spanien undersökte hur lärare såg på programmering i undervisning (Hijón-Neira, 

Santacruz-Valencia, Pérez-Marín & Gómez-Gómez, 2017). Resultatet av studien visade att 

det fanns ett stort intresse hos lärarna att lära ut programmering men forskarna menade också 

att det fanns stora undervisningssvårigheter såsom att lärare saknar relevant utbildning, brist 

på resurser samt otillräckligt med tid i schemat (ibid., s. 5). I en studie som gjorts i Tyskland 

intervjuades sex grundskollärare om att implementera programmering tidigt i undervisningen 

för att undvika och förhindra en negativ attityd till datavetenskap. Forskarna menar att det 

finns en allmän uppfattning om att datavetenskap är tråkigt, ointressant och mansdominerat 

(Funke, Geldreich & Hubwieser, 2017, s. 1). Liksom i de tidigare studierna så visade 

resultatet att lärare upplever otillräcklig kunskap som en utmaning i sin undervisning om 

programmering (ibid., s. 4). 

 

Slutligen genomfördes i Sverige en studie där 133 lärare, varav 102 grundskollärare, svarade 

på en enkätundersökning där man undersökte lärares erfarenhet av relationen mellan 

programmering och matematik (Misfeldt, Szabo & Helenius, 2019, s. 5, s. 8). Resultatet av 

studien pekar på att det finns en meningsfull relation mellan matematik och programmering 

samt att programmering kan användas för att stötta undervisningen i matematikämnet. Dock 
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menar lärarna att det inte är en enkel process och att de inte känner sig helt beredda för att ta 

sig an uppgiften att implementera programmering i undervisningen (ibid., s. 8). 

 

3.3 Tryckta och digitala matematikläromedel 

Under 2021 genomförde Bråting och Kilhamn (2021) en studie där de undersökte frekvensen 

av programmeringsuppgifter i tryckta matematikläromedel. Utifrån ett analytiskt verktyg, se 

kapitel 3.1, analyserades uppgifterna utifrån matematiska och datalogiska begrepp. Utifrån 

fyra läroboksserier inom matematik identifierades innehåll med programmering i 390 

uppgifter varav 241 uppgifter i årskurs 1–3 och 149 uppgifter i årskurs 4–6 (ibid., s. 7). Bland 

de datalogiska begreppen var stegvisa instruktioner de mest förekommande begreppen i 

läromedel för årskurs 1–3, vilket motsvarade mer än hälften av alla analyserade uppgifter 

(ibid., s. 9). De vanligast förekommande typerna av uppgifter kräver alltså att elever följer 

stegvisa instruktioner, repeterar eller fortsätter på ett mönster, och ger instruktioner, skapar 

mönster, skriver kod, eller representerar med symboler.  Forskarna ser en potential och menar 

att om de svenska matematikläromedlen ökar antalet uppgifter som ger elever möjligheterna 

att undersöka, föreställa sig och hitta misstag kommer det att stärka banden mellan 

programmering och matematik (ibid., s. 14). 

 

En fallstudie som gjordes av Fessakis, Gouli och Mavroudi (2013) undersökte 

datorprogrammering i relation till lärande. Målgruppen för studien var elever i åldrarna 5–6 

år. I studiens genomförande använde lärare sig av en interaktiv whiteboard för att interagera 

med digitala programmeringsmiljöer (ibid., s. 86). Eleverna deltog aktivt och med stort 

engagemang för att lösa uppgifterna. Fessakis et al. menar att resultatet av studien visar att 

digitala lärandeaktiviteter och programmeringsmiljöer ger elever möjlighet att utveckla 

matematiska färdigheter samtidigt som de introducerades till enkla datalogiska begrepp (s. 

94).  

 

I en studie som har genomförts av Usiskin (2018) undersöktes tryckta matematikläromedel i 

förhållande till digitala matematikläromedel. Usiskin menar att digitala läromedel kan 

komma att till fullo ersätta tryckta läromedel då digitala läromedel erbjuder dynamiska 

funktioner som tryckta läromedel saknar. Dessa funktioner är bland annat videogenomgångar, 

direkt återkoppling och rättning samt individanpassade uppgifter (ibid., s. 852). Vidare 

diskuterar Usiskin att det kanske bästa alternativet för läromedel består av både tryckta och 

digitala inslag (ibid., s. 860). 

 

Slutligen, i en studie som genomfördes av Messer, Thomas, Holliman och Kucirkova (2018) 

undersökte man programmeringens inverkan på elevers matematiska färdigheter, spatiala 

medvetenhet och arbetsminne. Utöver detta undersökte man huruvida programmering var 

mer effektivt än papper och penna när det kommer till att främja dessa förmågor (s. 2882). 

Resultatet av studien visade att det inte fanns några större skillnader mellan programmering 

och analoga arbetssätt när det kom till att främja elevernas matematiska färdigheter, spatiala 

medvetenhet samt arbetsminne (ibid., ss. 2886–2887).  
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4 Teoretiska utgångspunkter  

I följande avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som studien har utgått från. 

Studiens syfte var att göra en analys på läromedel och undervisningsmaterial och därmed har 

studien utgått från Bråtings och Kilhamns analysverktyg för att analysera matematiska och 

datalogiska begrepp. Sedan har Bergvalls och Dyrvolds socialsemiotiska analysmodell 

använts för att analysera uppgifternas konstruktion.  

4.1 Bråtings och Kilhamns analysverktyg 

Studiens innehållsanalys förankrar sig i Bråtings och Kilhamns analysverktyg som 

utformades för att analysera innehåll av programmering i matematiklitteratur (2021), som i 

sin tur har sin utgångspunkt i två olika ramverk: CT, skapat av Brennan och Resnick (2012), 

respektive “the 5E’s” av Benton, Hoyles, Kalas och Noss (2017). Syftet med Brennan och 

Resnicks ramverk var att undersöka tre olika dimensioner av datalogiskt tänkande som elever 

kan utveckla när de arbetar med Scratch. Medan the 5E’s, de fem E:na som skapades av 

Benton et al. utvecklades för att “tillhandahålla pedagogiska strategier för att styra 

utformningen av programmeringsaktiviteter i matematik ur ett konstruktionistiskt perspektiv” 

(ibid., s. 6). Bråting och Kilhamn fann inspiration i båda ramverken men kunde inte använda 

något av dem i sin läroboksanalys, då ramverket som skapats av Brennan och Resnick var 

lämpligare för analys av tänkande, medan Bentons et al. ramverk fokuserar på analys och 

beskrivning av designprinciper. Med bägge ramverken som utgångspunkt framställde Bråting 

och Kilhamn ett analytiskt verktyg som möjliggjorde analys av programmering i 

matematikläroböcker. 

 

Innehållet i uppgifterna i studien delades upp i två olika typer av begrepp: matematiska 

respektive datalogiska begrepp. De matematiska begreppen (ibid., s. 10) kategoriserades som: 

• Mönster (med nummersekvenser) 

• Geometriska begrepp (triangel, cirkel etcetera.) 

• Aritmetiska begrepp 

• Rotation 

• Koordinatplan 

 

De datalogiska begreppen (ibid., s. 9) kategoriseras som: 

• Stegvisa instruktioner 

• Algoritmer 

• Loop, upprepning, repetition 

• Regel 

• Kod 

• Villkor 

• Bugg, felsöka 
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4.1.1 Begreppsdefinitioner  

Nedan presenteras definitioner som är relevanta för studien. Definitioner som beskrivs är 

programmeringsbegreppen som studien utgår från samt studiens definition och distinktion av 

läromedel respektive undervisningsmaterial. Nedan presenteras en översättning av centrala 

begrepp som gjorts för att underlätta läsning. De centrala begreppen är hämtade från Bråting 

och Kilhamn (2021) och har översatts från engelska till svenska.  

• CT (computational thinking) översatt till datalogiskt tänkande. 

• Mathematical and computational concepts översatt till matematiska och datalogiska 

begrepp. 

4.1.2 Datalogiska begrepp 

Utifrån Bråtings & Kilhamns studie (2021) kommer de främst förekommande datalogiska 

begreppen bestå utav de tidigare nämnda begreppen: stegvisa instruktioner, algoritmer, loop, 

upprepning, repetition, regel, kod, villkor, bugg, och felsöka. 

 

En utförlig beskrivning av hur begreppen kommer att tolkas och användas i denna studie: 

• Stegvisa instruktioner, algoritmer - uppgifter med instruktion för att utföra något. 

• Loop, upprepning, repetition - uppgifter där en instruktion upprepas. 

• Regel - en regel för att fortsätta ett mönster, exempelvis i talföljden 1, 3, 5, 7…där 

regeln är +2, eller i ett mönster med färggranna geometriska figurer där regeln är 

“varannan röd cirkel, varannan blå fyrhörning”. 

• Kod - uppgifter som använder kod till exempel programmeringsspråk, binära 

talsystemet eller symboler. 

• Villkor - om händelse X inträffar gör en angiven handling, annars gör något annat. till 

exempel “Hör eleverna skolans ringklocka ska de gå in på lektion, annars fortsätter de 

att leka”. 

• Bugg, felsöka - uppgifter där ett fel uppstår i de givna instruktionerna. till exempel 

roboten går inte till det angivna målet. Vad beror det på? 

4.2 Bergvalls och Dyrvolds socialsemiotiska analysmodell  

Den andra teoretiska utgångspunkten utgår ifrån Bergvalls och Dyrvolds socialsemiotiska 

modell (2021) för multimodal analys av digitala läromedel i matematik. Modellen är 

uppdelad i fyra olika lager: bas-, relationell-, process- och logiskt lager (Bergvall & Dyrvold, 

2021, ss. 2–3). Enligt Bergvall och Dyrvold (ibid., s. 3–5) syftar det relationella lagret att visa 

hur relationen mellan läsaren och texten förverkligas och i vilken utsträckning eleverna bjuds 

in att agera som aktiva deltagare i att skapa matematiken. Processlagret belyser hur 

matematikens natur presenteras för eleverna. Slutligen, det logiska lagrets syfte är att fånga 

de logiska nätverken av information kring de centrala aspekterna, i och mellan statiska och 

dynamiska element. 

Denna studie fokuserar endast på baslagret vars syfte är att undersöka vilka semiotiska 

resurser, format, och dynamiska typer som används för att uttrycka de centrala aspekterna av 

det utvalda matematiska begreppet (ibid., ss. 2–3). Exempel på format, översatt från “mode” 

utifrån Bergvalls och Dyrvolds modell, är något som är statiskt på skärmen. Andra exempel 
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på format är film, ljud och animationer. Utifrån modellen är det möjligt att kategorisera 

uppgifter i en eller flera olika typer av element som ingår i baslagret, vars syfte är att redovisa 

dynamiken mellan läsaren och det digitala innehållet (ibid., s. 3). 

Dessa fem element består av: 

1. Statisk närvaro. Exempelvis innehåll på sidor, likt tryckt material. 

2. Vald närvaro. Exempelvis innehåll som är dolt bakom ett klick, som rutor med tips eller 

definitioner. 

3. Dynamisk närvaro. Exempelvis innehåll som presenteras dynamiskt över tid, som 

interagerande animationer och simuleringar. 

4. Dynamisk feedback. Exempelvis innehåll som presenteras anpassas utifrån läsarens 

handlingar, som svar, ledtråd eller en lösning. 

5. Kontinuerlig feedback. Exempelvis när läsaren blir erbjuden att interagera med och ta emot 

omedelbar upprepad och/eller kontinuerlig feedback, dvs flytta objekt dynamiskt och få 

omedelbar feedback eller ta emot en graf beroende på angiven funktion. 

Observera att ju längre ned man kommer på listan desto mer dynamik och interaktion blir det 

mellan läsaren och texten/uppgiften (ibid., s. 3). 

 

4.3 Läromedel och undervisningsmaterial 

I diverse skolförfattningar så saknas en definition av begreppet läromedel. Då det saknas en 

tydlig definition leder det till skillnader i vad som uppfattas som läromedel i olika 

vetenskapliga studier (SOU, 2021, s. 178). I denna studie analyseras förlagsproducerade 

matematikläromedels tillhörande digitala komplement samt lärarproducerat 

undervisningsmaterial. Hädanefter i denna studie används begreppet läromedel om det 

förlagsproducerade materialet och begreppet undervisningsmaterial används om det 

lärarproducerade materialet. 
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5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera programmeringsinnehåll och uppgiftskonstruktion i 

ett urval av matematikläromedels digitala komplement samt lärarproducerat 

undervisningsmaterial avsett för årskurs 1–3. Dessutom kommer studien analysera vilka 

likheter och skillnader som kan observeras mellan dessa. Detta syfte har preciserats i följande 

frågeställningar:  

• Vilka matematiska och datalogiska begrepp innehåller matematikläromedlens digitala 

komplement samt undervisningsmaterial?  

• Hur är uppgifterna konstruerade ur ett socialsemiotiskt perspektiv?  

• Vilka likheter och skillnader kan observeras mellan förlagsproducerade läromedel 

respektive undervisningsmaterial konstruerat av lärare? 
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6 Metod 

6.1 Urval och avgränsning 

De tryckta läromedlen finns i större utsträckning tillgängliga för analys i bland annat 

bibliotek till skillnad från de digitala läromedlen som kräver licens för tillgång till materialet. 

Då denna studie syftar till att analysera de digitala komplementen som finns tillgängliga för 

tryckta läromedelsserier så kontaktades fem läromedelsförlag inför studien. Urvalet baserades 

på läromedel som är utgivna av de största förlagen i Sverige (Capuder, 2019). Förlagen som 

kontaktades var Gleerups, Sanoma Utbildning, Natur & Kultur, Studentlitteratur samt Liber. 

Samtliga förlag återkopplade varav ett förlag, Gleerups, nekade licens. Resterande erbjöd oss 

tillgång till sina digitala komplement med en tillfällig licens. 

 

Det urval av förlagsproducerade läromedel som analyserats i denna studie är: 

• Digital elevwebb till Livet i Mattelandet 1–3, utgiven av Liber i samarbete med 

matematikappen Magma 

• Mattedirekt Triumf 1–3 på appen Bingel, utgiven av Sanoma Utbildning 

• Koll på matematik 1–3 på appen Bingel, utgiven av Sanoma Utbildning 

• MatteSafari 1–3 på appen Bingel, utgiven av Sanoma Utbildning 

• Digitala elevövningar till Eldorado 1–3, utgiven av Natur och Kultur 

• Digitala elevövningar till Singma 1–3, utgiven av Natur och Kultur i samarbete med 

matematikappen Magma 

• Digitala elevövningar till Favorit Matematik 1–3, utgiven av Studentlitteratur 

 

Uppgifterna som har analyserats är enbart innehåll som finns tillgängligt digitalt. Digital 

version av den tryckta läroboken har inte analyserats. Urval av uppgifter som har analyserats 

är hämtade från kapitel vars innehåll specificerar att det handlar om datalogiskt tänkande, 

mönster, talföljder och programmering. 

 

Undervisningsmaterialet har inhämtats genom att använda söktermen “programmering” på 

hemsidorna Lektion.se respektive Skolmagi.nu. På hemsidan Lektion.se krävs det att 

uppladdade uppgifter kategoriseras utifrån årskurs vilket har möjliggjort de önskade 

filtreringarna i denna studie. Detta krav för uppladdning saknas på Skolmagi.nu och därför 

har två slags sökningar gjorts. I den ena sökningen filtrerades materialet utifrån årskurs 1–3 

medan den andra sökningen genomfördes utan att filtrera sökningen utifrån årskurser. 

Uppgifter som saknade årskurskategorisering men vars innehåll, enligt studiens författare, 

lämpade sig för årskurs 1–3 har analyserats.  

 De uppgifter som inte var gratis men som var möjliga att förhandsgranska togs också 

med i analysen. Söktermen “programmering” har dessutom använts i Facebookgruppen 

Årskurs F-3 Tips och idéer (endast för pedagoger och studenter) för att hitta 

undervisningsmaterial som finns länkat i öppna bloggar. På dessa hemsidor har separata 

söktermer såsom “mönster” eller “talmönster” ej använts för att hitta uppgifter eftersom 

omfånget blev för stort för att hinna analyseras. Däremot har sådana uppgifter analyserats om 

de har framkommit i samband med söktermen “programmering”. Notera att sådana uppgifter 
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som enbart finns tillgängliga online men som är menade för utskrift och kan utföras analogt 

också har analyserats. Uppgifter som endast agerar som instruktioner eller karta för 

programmerbara robotar såsom BlueBots, uppgifter för Scratch eller liknande program samt 

begreppslistor har inte analyserats. 

6.2 Analysmetod 

Den insamlade datan har analyserats utifrån studiens frågeställningar. Den första 

frågeställningen besvarades genom att använda Bråtings och Kilhamns (2021) modell. 

Analysen genomfördes genom att utföra en kvantitativ innehållsanalys på förekomsten av ett 

antal programmeringsbegrepp. I Bråtings och Kilhamns studie beslutade de att sammanföra 

begreppen “loop”, “repetition” och “upprepning” till en kategori. I denna studie har deras 

hopslagning behållits och ytterligare en egen hopslagning genomfördes av begreppen 

“stegvisa instruktioner” och “algoritm”. Detta på grund av att det inte fanns någon egentlig 

skillnad på begreppen utan den främsta skillnaden var att stegvisa instruktioner oftare 

används i läromedel riktat till årskurserna 1–3 medan algoritmer används i läroböcker riktat 

till årskurserna 4–6. Då denna studie enbart analyserat läromedel utifrån årskurserna 1–3 

ansågs det rimligt att slå ihop begreppen. I denna frågeställning analyserades 

programmeringsbegrepp vilket innebär att vissa typer av uppgifter föll under flera kategorier. 

Till exempel kunde en uppgift både innehålla “stegvisa instruktioner” och “kod”. Dessa 

uppgifter räknades in i bägge kategorierna. 

 

I den andra frågeställningen har den insamlade datan analyserats utifrån Bergvalls och 

Dyrvolds (2021) modell. Som tidigare nämnt utgår denna studie endast från modellens 

baslager och dess fem olika element då intresset var att främst studera 

programmeringsuppgifternas antal, konstruktion och dynamik samt vilka skillnader som 

fanns mellan uppgifterna. Liksom i den tidigare beskrivna analysen har varje uppgift kunnat 

klassificerats i fler än ett av de fem elementen. De översatta exemplen och definitionerna har 

konkretiserats för att underlätta kategorisering av de analyserade uppgifterna. “Statisk 

närvaro” i uppgifter liknar, som tidigare nämnt, sidor i ett tryckt material, som inte bidrar 

med någon direkt feedback utan främst bara innehåller instruktioner. Alla animeringar, tips 

som gömmer sig bakom ett klick eller ljudklipp hamnar utanför den här kategorin. “Vald 

närvaro” är uppgifter med tips eller definitioner som är dolda för eleven, om inte eleven 

väljer att klicka på dessa. Uppgifter som döljer uppgiftens svar bakom ett klick har inte 

räknats med i den här kategorin. “Dynamisk närvaro” syftar på uppgifter som exempelvis 

visar hur en robot flyttas genom en animation utifrån en angiven instruktion. “Dynamisk 

feedback” syftar på uppgifter som anpassas utifrån elevens handlingar och svar. Om eleven 

exempelvis har svarat felaktigt på en uppgift ska eleven bli erbjuden svar eller ledtråd. 

Slutligen syftar “kontinuerlig feedback” på uppgifter som ger eleven omedelbar feedback. 

Det här elementet är motpolen till “statisk närvaro”. 

 

Slutligen, för att besvara studiens tredje och sista frågeställning, har en översiktlig jämförelse 

gjorts mellan resultaten från ovanstående analyser för att se vilka likheter och skillnader som 

har observerats mellan läromedlen och undervisningsmaterialet.  
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6.3 Metodkritik 

 

Det förlagsproducerade läromedlen som analyserats är betalmaterial. Det lärarproducerade 

undervisningsmaterial som har analyserat har funnits tillgängligt gratis. Läromedelsforskarna 

Rasmussen och Lund skriver i sin studie om öppna och stängda resurser. De menar att de 

stängda resurserna oftast är mer komprimerade och har ett mer tydligt förhållningssätt till 

kursplanen i sitt innehåll, medan de öppna resurserna saknar samma tydliga förhållningssätt 

till ämnesinnehållet (2015, s. 3). I denna studie kan de förlagsproducerade läromedlen tolkas 

som stängda resurser medan de lärarproducerade undervisningsmaterialet kan betraktas som 

öppna resurser. Som tidigare nämnt är undervisningsmaterialet ej kvalitetsgranskat såsom 

läromedel är och det går ej att säkerställa att undervisningsmaterialet faktiskt är skapat av en 

lärare eller med den svenska läroplanen i åtanke.   

 

För att undvika risken för olika tolkningar av det insamlade materialet har analysen 

genomförts gemensamt. Till skillnad från det tryckta materialet kan det digitala materialet 

enklare revideras och uppdateras, och utbudet av material ökar snabbt, vilket kan påverka 

aktualiteten av studiens resultat. Datainsamlingen genomfördes i perioden november för det 

förlagsproducerade materialet och december för det lärarproducerade materialet 2022. Flera 

av uppgifterna som analyserades från hemsidan Skolmagi.nu var inte uttryckligen skapade för 

årskursen 1–3 utan saknade helt årskurskategorisering. Därför har författarna gjort en egen 

bedömning om innehållet lämpar sig för årskurs 1–3. Detta kan leda till att uppgifter har 

analyserats som konstruktören egentligen inte har utformat för lågstadiet, främst i 

“Skolmagi”. Uppgifternas struktur i “Skolmagi” har dock liknat många andra uppgifter i de 

andra källorna för årskurs F-3, vilket har lett till den subjektiva bedömningen om att 

inkludera även de som är filtrerade utifrån årskurs 4–6. 

 

I Bråtings och Kilhamns (2021) studie är de sex olika kategorierna välbeskrivna och 

sammanfattande i en tydlig punktlista. Däremot inkluderar deras studie inte en lika tydlig 

definition för programmeringsbegreppen och hur de har valt att tolka de matematiska och 

datalogiska begreppen. I denna studie har vi valt att specificera tolkningen av begreppen 

under begreppsdefinition. Därmed kan definitionerna för begreppen variera mellan studierna. 

Slutligen i denna studie tillämpas analysmodeller som har utvecklats av bland annat Bråting 

respektive Bergvall. Vi har varit i kontakt med dessa forskare för att säkerställa att deras 

modeller blir korrekt tillämpade på denna studies empiri. Modellerna är skrivna på engelska 

och därför har vissa centrala begrepp behövt översättas till svenska i denna studie.  

 

6.4 Etiska överväganden 

Bryman lyfter fram fyra etiska överväganden som man i svensk forskning behöver ta hänsyn 

till. Dessa överväganden är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (2018, ss. 170–172). Då denna studie inte har intervju eller enkät som 
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insamlingsmetod utan i stället åsyftar att analysera läromedel och undervisningsmaterial så 

har inga större etiska överväganden som Bryman nämner gjorts under studiens 

genomförande. Författarna har förhållit sig opartiska till innehållet i det insamlade materialet 

samt enbart analyserat materialet utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. 

 

6.5 Arbetsfördelning 

 

Dennis Berghwall är huvudansvarig för teoretisk utgångspunkt och Anna Jansson är 

huvudansvarig för tidigare forskning. Resterande delar har författats och genomarbetas 

gemensamt. 
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7 Resultat och analys 

7.1 Vilka programmeringsbegrepp, utifrån Bråting & Kilhamn, innehåller 

matematikläromedlens digitala komplement samt undervisningsmaterial? 

 

Nedan följer redovisning av resultatet för första frågeställningen. Först redovisas vilka samt 

hur många uppgifter som har analyserats från respektive läromedel eller hemsida. Sedan 

presenteras resultatet i en tabell utifrån den insamlade datan för läromedel och 

undervisningsmaterial.  

 

7.1.1 Läromedel 

“Livet i mattelandet”-seriens böcker A-F, motsvarighet till 1A-3B, erbjuder en elevwebb som 

ett komplement till deras läroböcker. För böckerna “Livet i mattelandet E-F” erbjuds även 

extrauppgifter i den fristående matematikappen “Magma”. Appen hade mängder av uppgifter 

men saknade programmeringsuppgifter och har därmed inte redovisats i tabellerna. Varken 

Libers egen elevwebb eller Magma hade några extrauppgifter kopplade till programmering.  

 

Sanoma Utbildning erbjuder färdighetsappen “Bingel” som komplement till deras 

matematikserie “MatteTriumf 1B-3B”, “MatteSafari 1A-3B” samt “Koll på matematik 1A-

3B”. Precis som “Livet i mattelandet” saknade “MatteSafari”-serien 

programmeringsuppgifter och har därför inte redovisats i tabellerna. “Koll på matematiken”- 

och “MatteTriumf”- serierna innehöll 54 respektive 102 uppgifter. Natur & Kultur har 

läroboksserierna “Eldorado 1A-3B” och “Singma 1A-3B” varav den sistnämnda även finns 

tillgänglig på matematikappen Magma. I de digitala elevövningarna som förlagen själva 

erbjuder finns ett flertal programmeringsuppgifter. “Eldorado” och “Singma” hade 46 

uppgifter var som var kopplade till programmering. Slutligen innehöll Studentlitteraturs 

matematikserie “Favorit Matematik 1A-3B” 18 programmeringsuppgifter. 

 

I tabell 2 presenteras antalet uppgifter utifrån vilka matematiska begrepp som återfunnits i 

uppgifternas innehåll. Kategoriseringen av begreppen utgår från Bråtings och Kilhamns 

(2021) studie. Däremot har begrepp “rotation” valts bort då innehållet inte har varit 

applicerbart på någon uppgift som har analyserats. Tabellerna redovisar hur många uppgifter 

som analyserades i varje material och hur ofta de olika begreppen förekom i dem, både i antal 

och i procent. Observera att vissa uppgifter kan infalla i flera kategorier och gällande 

matematiska begrepp så har vissa uppgifter inte klassificerats under något av begreppen. 

Procentsatsen har avrundats till närmaste heltal.  
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Matematiska 

begrepp 

MatteTriumf 

102 uppgifter 

Eldorado 

46 uppgifter 

Koll på 

matematik 

54 uppgifter 

Singma 

46 uppgifter 

Favorit 

Matematik 

18 uppgifter 

Mönster 65 (64%) 42 (91%) 54 (100%) 8 (17%) 11 (61%) 

Geometri 0 6 (13%) 0 9 (20%) 3 (17%) 

Aritmetik 26 (25%) 20 (43%) 28 (52%) 0 4 (22%) 

Koordinatplan 8 (8%) 0 0 15 (33%) 0 

Tabell 2: Resultat för antal matematiska begrepp i programmeringsuppgifterna i 

läromedel 

 

Uppgifter med koordinatsystem räknades in under det matematiska begreppet 

“koordinatplan” när koordinaterna var av betydelse för att lösa uppgiften. Uppgifter som 

endast innehöll ett rutnät utan koordinater, exempelvis uppgifter med stegvisa instruktioner 

(se figur 3 respektive 9), räknades inte med under koordinatplan. Se figur 1 för ett exempel på 

uppgift som räknas in under “koordinatplan”.  

I analysen av matematiska begrepp inkluderades vissa uppgifter med mönster i 

kategorierna “aritmetik” och “geometri”. Uppgifter med talmönster räknades in under 

“aritmetik”. I kategorin “geometri” räknades uppgifter in om geometriska begrepp 

formulerades explicit i uppgiften samt att uppgiften skulle kräva geometrisk 

begreppsförståelse för att kunna utföra uppgiften; se uppgiften i figur 2. 

 

 
Figur 1 och 2: Exempel på uppgift med koordinatplan, ur Singma 3B respektive uppgift 

med geometriska begrepp, ur Eldorado 2B 
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Uppgifterna analyserades även utifrån datalogiska begrepp, hämtade från Bråtings och 

Kilhamns (2021) studie. “Stegvisa instruktioner” och “algoritm” sammanfördes till en 

kategori och benämns i denna studie under “algoritm”.  

 

Datalogiska 

begrepp 

MatteTriumf 

102 uppgifter 

Eldorado 

46 uppgifter 

Koll på 

matematik  

54 uppgifter 

Singma  

46 uppgifter 

Favorit 

Matematik 18 

uppgifter 

Algoritm 27 (26%) 10 (22%) 20 (37%) 30 (65%) 6 (33%) 

Loop, upprepning, 

repetition 

34 (33%) 11 (24%) 10 (19%) 14 (30%) 5 (28%) 

Regel 50 (49%) 43 (93%) 44 (81%) 5 (11%) 11 (61%) 

Kod 37 (36%) 10 (22%) 0 19 (41%) 6 (33%) 

Villkor 0 0 0 0 3 (17%) 

Bugg, felsök 8 (8%) 0 5 (9%) 4 (9%) 0 

Tabell 3: Resultat för antal datalogiska begrepp i programmeringsuppgifterna i 

läromedel 

 

Ett flertal uppgifter innehöll mer än ett datalogiskt begrepp och föll således in under flera 

olika kategorier. Se figur 3 för ett exempel som innehöll tre datalogiska begrepp. 

 
Figur 3: Exempel på programmeringsuppgift med algoritm, kod och upprepning, ur 

MatteTriumf 3B 
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Utöver “villkor”-kategorin förekom “bugg, felsök”-kategorin i minst antal uppgifter. Figur 4 

visar ett exempel på detta, där uppgiften krävde att eleven skulle kontrollera om 

kommandoserien för en robot var korrekt, vilket den inte var. Däremot krävde inte uppgiften 

att eleven skulle redovisa var buggen var, utan endast svara om det var korrekt eller inte. 

 
Figur 4: Exempel på programmeringsuppgift med felsök, ur Koll på matematik 3B 

7.1.2 Undervisningsmaterial 

 

Från Skolmagi.nu och Lektion.se analyserades 96 respektive 26 uppgifter. I 

Wordpressbloggarna “Annas instruktionsbok” och “Elise Undervisar” analyserades 31 

respektive 56 programmeringsuppgifter. Somliga av uppgifterna i “Annas instruktionsbok” 

förekom även i “Skolmagi.nu”, men räknades inte med i den kategorin. 

 

Matematiska 

begrepp 

Annas 

instruktionsbok31 

uppgifter 

Elise 

Undervisar 

56 uppgifter 

Skolmagi.nu 

96 uppgifter 

Lektion.se 

26 uppgifter 

Mönster 14 (45%) 0 11 (11%) 0 

Geometri 0 0 37 (39%) 0 

Aritmetik 0 13 (23%) 0 16 (62%) 

Koordinatplan 0 0 22 (23%) 0 

Tabell 4: Resultat för antal matematiska begrepp i programmeringsuppgifterna i 

undervisningsmaterialet 
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I en uppgift från “Elise Undervisar” kombinerades programmering med aritmetik. Uppgiften 

var möjlig att utföras med en BlueBot, en liten golvrobot som kan programmeras med enkla 

knapptryckningar, trådlöst via Bluetooth eller med hjälp av knapparna på dess rygg. 

Alternativt kunde uppgiften genomföras fullständigt analogt. Uppgiftens syfte var att lösa ett 

antal uppgifter på givna uppdragskort, programmera roboten och skriva kod för att förflytta 

sig till det rätta svaret. När ett uppdrag hade slutförts skulle eleven fortsätta med ett nytt 

uppdrag med en ny startpunkt. 

 

 
Figur 5: Delar av en programmeringsuppgift med aritmetik, från Elise Undervisar 

 

I tabell 5 redovisas de datalogiska begreppen som analyserades i undervisningsmaterialen och 

hur frekvent dessa förekom. Som tidigare nämnt kan en uppgift innehålla flera begrepp. 

 

Datalogiska 

begrepp 

Annas 

instruktionsbok 

31 uppgifter 

Elise 

Undervisar 

56 uppgifter 

Skolmagi.nu96 

uppgifter 

Lektion.se 

26 uppgifter 

Algoritm 12 (39%) 55 (98%) 96 (100%)  26 (100%) 

Loop, 

upprepning, 

repetition 

16 (52%) 1 (2%) 13 (14%) 4 (15%) 

Regel 10 (32%) 0 4 (4%) 0  

Kod 16 (52%) 55 (98%) 96 (100%) 22 (85%) 

Villkor 1 (3%) 0 0  0  

Bugg, felsök 12 (39%) 1 (2%) 8 (8%) 18 (69%) 

Tabell 5: Resultat för antal datalogiska begrepp i programmeringsuppgifterna i 

undervisningsmaterialet 
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I en uppgift från Annas instruktionsbok har programmering och svenska ämnesintegrerats. 

Eleverna läser en kort berättande text och ska därefter kryssa i det korrekta påståendet i i 

pappret med frågor. Eleverna får träna på sin läsförståelse och algoritmer med villkor. 

 

 
Figur 6: Exempel på programmeringsuppgift med villkor, från Annas instruktionsbok 

 

7.2 Hur är uppgifterna konstruerade ur ett socialsemiotiskt perspektiv? 

 

Nedan följer redovisning av resultatet för andra frågeställningen där uppgifterna har 

analyserats utifrån baslagret i Bergvalls och Dyrvolds modell där de analyserade uppgifterna 

klassificerades och sorterades i de fem elementen som ingår i lagret. 

 

 

Element MatteTriumf 

102 uppgifter 

Eldorado  

46 uppgifter 

Koll på 

matematik 

54 uppgifter 

Singma  

46 uppgifter 

Favorit 

Matematik 

18 uppgifter 

Statisk  

närvaro 

76 (75%) 26 (57%) 44 (81%) 38 (83%) 18 (100%) 

Vald  

närvaro 

0 26 (57%) 0 24 (52%) 11 (61%) 

Dynamisk 

närvaro 

0 0 0 0 1 (6%) 

Dynamisk 

feedback 

0 20 (43%) 0 0 0 
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Kontinuerlig 

feedback 

76 (75%) 6 (13%) 44 (81%) 38 (83%) 18 (100%) 

Tabell 6: Resultat för kategorisering av programmeringsuppgifterna i läromedel 

 

Endast en uppgift klassificerades som dynamisk närvaro. I uppgiften var instruktionen att 

placera koden så att roboten följde den markerade vägen i rutnätet. Om det placerade 

alternativet inte stämde blinkade svarsalternativet rött och drogs sedan automatiskt tillbaka 

till listan av alternativ (se figur 7). Om alternativet var korrekt i instruktionen blinkade det 

grönt och stannade kvar (se figur 8). 

 
Figur 7 och 8: Exempel på en programmeringsuppgift som klassificeras som 

dynamisk närvaro, ur Favorit Matematik 1B 

 

I figur 9 redovisas ett exempel ur “Eldorado 3B” där tre olika typer av element ingick. 

Uppgiften i sig är statisk och går att utföra i utskriven form. Vald närvaro förekommer då 

eleven i sig måste välja om uppgiftens korrekta svar ska visas eller ej. Slutligen får eleven 

kontinuerlig feedback då eleven får direkt feedback på sina svar. 
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Figur 9: Exempel på en programmeringsuppgift som klassificeras som statisk 

närvaro, vald närvaro samt kontinuerlig feedback, ur Eldorado 3B 

 

I de analyserade undervisningsmaterialet så klassificeras samtliga uppgifter som “statisk 

närvaro” då dessa uppgifter är konstruerade för att skrivas ut och utföras analogt. Därmed har 

det inte sammanställts en tabell för detta. 

 

 
Figur 10: Exempel på en uppgift från Skolmagi.nu 

 

7.3 Vilka likheter och skillnader kan observeras mellan förlagsproducerade läromedel 

respektive undervisningsmaterial konstruerat av lärare? 
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I resultatet har stor spridning i antalet uppgifter mellan de olika serierna observerats. Däremot 

kan man observera att typen av uppgifter ofta är väldigt lika i de olika läroböckerna samt att 

de följer samma progression. De flesta böckerna börjar med “mönster” i de första böckerna, 

1A-B eller 2A, för att sedan komma in på mer ingående programmering med “stegvisa 

instruktioner” i böckerna 2B och 3A-B. De enda undantagen i de analyserade serierna var 

“MatteTriumf” och “Favorit Matematik” som redan i boken 1B respektive 1A hade explicita 

programmeringsuppgifter.  

 

En stor skillnad som noterades gällde serien “Favorit Matematik” där de flesta 

programmeringsuppgifterna i böckerna var riktade till årskurs 1 men sedan avtog i antal i de 

stigande årskursböckerna, vilket är tvärtemot progressionen som sker i de andra 

läromedelsserierna. I “Favorit Matematik” 1A och 1B fanns det 10 programmeringsuppgifter 

medan i böckerna 2A-3B fanns det sammanlagt 8 uppgifter.  

Till skillnad från i läromedlen så fanns det i undervisningsmaterialet en större variation i 

uppgifternas innehåll och det fanns oftare en integrering med andra matematiska begrepp 

(aritmetik och geometri) men även med andra ämnen (se bild 7).  

 

Som tidigare nämnt klassificerades samtliga uppgifter i undervisningsmaterialet som exempel 

på “statisk närvaro” då uppgifterna konstruerats för att utföras analogt. Men även majoriteten 

av uppgifterna från läromedlen klassificerades som statiska. Uppgifterna är således i stora 

drag utformade på ett sådant sätt att de skulle kunna finnas med i ett tryckt läromedel och 

utföras analogt. Den stora skillnaden mellan undervisningsmaterialet och läromedlen utifrån 

det socialsemiotiska perspektivet är rättningen och bedömningen som blir mer direkt och 

kontinuerlig i de digitala läromedlen. 

 

Sammanfattningsvis analyserades 475 programmeringsuppgifter, varav 266 var 

förlagsproducerade och 209 var lärarproducerade. I de förlagsproducerade uppgifterna 

förekom 711 begrepp, varav 412 var datalogiska och 299 var matematiska. 

Den matematikserie som hade flest antal programmeringsuppgifter var ”MatteTriumf” 

som stod för 38 % av alla förlagsproducerade uppgifter och 21 % av studiens samtliga 

analyserade programmeringsuppgifter. 

Den lärarproducerade källan med flest antal programmeringsuppgifter var Skolmagi.nu 

som stod för 46 % av alla lärarproducerade uppgifter och 20 % av samtliga analyserade 

programmeringsuppgifter. 

 

I 37 % av uppgifterna från läromedel förekom det datalogiska begreppet “regel”, därefter 

“algoritm” (23 %) och “loop, upprepning, repetition” (18 %). Det programmeringsbegrepp 

som förekom minst var “villkor” (0,7 %). Trots att en uppgift kunde innehålla mer än endast 

ett begrepp var det en markant skillnad mellan “regel” och “villkor”. 

 

Bland de lärarproducerade uppgifterna var i stället begreppen “kod” och “algoritm” de mest 

förekommande begreppen. Bland 209 uppgifter förekom 466 datalogiska begrepp, varav 

“kod” och “algoritm” utgjorde 41 % var. Efter dessa två begrepp var “bugg, felsök” (8 %) det 

mest förekommande, och minst förekommande var återigen “villkor” (0,2 %). Utifrån dessa 
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analyserade källor hade Skolmagi.nu flest uppgifter av varierande karaktär. 

 

Bland de 475 sammanlagda uppgifterna förekom 412 matematiska begrepp, varav 299 var i 

förlagsproducerade läromedel och 113 var i lärarproducerade undervisningsmaterial. 60 % av 

begreppen i de analyserade förlagsproducerade uppgifterna bestod av “mönster”. Därefter 

begreppen “aritmetik” (26 %), “koordinatplan” (8 %), och minst “geometri” (6 %). 

 

Till skillnad från de förlagsproducerade uppgifterna var begreppet “geometri” mest 

förekommande bland de analyserade lärarproducerade uppgifterna. 33 % av alla matematiska 

begrepp bland dem var “geometri”, därefter “aritmetik” (26 %), “mönster “(22 %), och minst 

“koordinatplan” (19 %). 

 

Enligt tabellerna var det möjligt att observera att alla läromedel utom “Singma” hade 

uppgifter med minst tre av de fyra matematiska begreppen, där antalet begrepp per uppgift 

varierade. “Singma” hade även minst antal matematiska begrepp per uppgifter vilket var 32 

begrepp på 46 uppgifter. Gällande de datalogiska begreppen var det “Koll på matematik” som 

hade minst antal begrepp per uppgifter bland de förlagsproducerade källorna. Dock var inte 

skillnaden stor mellan den och “FavoritMatematik” som hade 31 begrepp på 18 uppgifter. De 

lärarproducerade uppgifterna saknar betydligt fler uppgifter som består av andra typer av 

matematiska begrepp. Endast Skolmagi.nu har uppgifter med 3 olika typer av matematiska 

begrepp, vilka är mönster, geometri och koordinatplan. ”Annas instruktionsbok”, ”Elise 

Undervisar”, samt ”Lektion.se” har endast en slags matematiskt begrepp. 

 

Med både förlagsproducerade och lärarproducerade uppgifter inräknade var det begreppet 

“algoritm” som förekom flest gånger bland de datalogiska begreppen, vilket var 282 gånger 

(68 % av alla datalogiska begrepp). 

Inom de matematiska begreppen var “mönster” det mest förekommande begreppet, vilket 

var 205 gånger (50 % av alla matematiska begrepp). 
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8 Sammanfattning och diskussion 

Digitalt undervisningsmaterial konstruerat av lärare består främst av lättillgängliga uppgifter 

av simpel multimodal karaktär, det vill säga, en sida med instruktion och tillhörande bild 

utformat för utskrift. En trolig förklaring till detta är att lärare själva inte har resurser för att 

kunna skapa fullständigt digitala uppgifter. Exempel på sådana resurser är ekonomi, kunskap 

och tid. Det kan däremot förekomma digitala inslag i uppgifterna, såsom QR-koder eller 

videogenomgångar. Till skillnad från undervisningsmaterialet så innehåller de digitala 

läromedlen flera digitala inslag i form av direkt rättning, ljuduppspelning och animationer. 

Däremot är uppgifterna utformade på ett sådant sätt att uppgifterna skulle kunna utföras 

analogt i ett tryckt material. Det vill säga att uppgiften i sig inte är digital utan främst har en 

statisk närvaro i likhet med undervisningsmaterialets uppgifter. Den stora skillnaden mellan 

undervisningsmaterialet och läromedlen är direkt rättning och kontinuerlig feedback.  

 

I en följdstudie skulle det vara av intresse att undersöka i vilken utsträckning lärare använder 

de uppgifter som ingår i det digitala materialet, hur de följer upp elevernas resultat och 

utveckling i dessa digitala uppgifter. Under insamlandet av data till denna studie så har det ej 

tydligt framgått om läraren har någon slags överblick av hur eleverna presterar, utan bara 

noterat att bedömning sker på sådant sätt att eleverna själva får svaren rättade. Som tidigare 

nämnts i bakgrunden så finns det risker med att denna typ av digitala uppgifter. Exempelvis 

kan det uppmuntra till ett slumpmässigt klickande tills man får ett korrekt svar. Det kan 

därför vara svårt för läraren att avgöra om eleven har chansat sig fram till rätt svar eller 

faktiskt lärt sig något. På så sätt finns det fördelar med analog programmering där läraren får 

mer kontroll och en bättre överblick för elevernas förståelse för materialet.  

 

Det som kan bli problematiskt i undervisningsmaterialet är att konstruktörens egna tolkningar 

och preferenser kan bli synliga i uppgiftens konstruktion. Ett exempel kan vara hur och i 

vilket syfte symboler används i uppgifter. En konstruktör använder upp-pilen för att 

symbolisera “ett steg framåt” medan en annan konstruktör använder höger-pilen i samma 

syfte. De två konstruktörerna har gjort varsin tolkning av vilken pil som bäst lämpar sig för 

att symbolisera “ett steg framåt”. Likaså i en uppgift använder en konstruktör upp, ner, höger 

och vänster medan en annan använder väderstrecken i samma syfte. Om man kombinerar 

undervisningsmaterial från olika konstruktörer kan det leda till förvirring hos eleverna om 

inte samma symboler och begrepp används genomgående. På så sätt finns det en fördel med 

läromedel som oftast använder sig av samma begrepp och symboler.  

 

Som nämnts i forskningsöversikten tar Vinnervik (2021, s. 72) upp att det finns en förvirring 

kring vad programmering ska innehålla vilket kan vara en möjlig förklaring till att det finns 

en större variation bland uppgifterna i undervisningsmaterialet. Då det saknas klarhet i 

kursplanen kring hur programmering ska integreras tvingas lärare att tolka innehållet utifrån 

egna kunskaper. Detta kan leda till att lärare skapar sitt eget material då de inte upplever att 

matematikläromedlen uppfyller efterfrågan på programmeringsinnehåll. Detta då 

programmering oftast är en väldigt liten del av innehållet i matematikläromedel. Som tidigare 

nämnts så är läromedlens inaktualitet en bidragande faktor till att lärare skapar sina egna 
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material då vissa tryckta böcker inte har uppdaterats i samband med läroplanens revideringar. 

Däremot så erbjuder alla läromedelsserier, som har analyserats i denna studie, någon form av 

digitalt komplement. Det är dock svårt att avgöra hur ofta eller i vilken utsträckning som 

detta material uppdateras då denna information inte tydliggörs. För vissa läromedelsserier står 

enbart årtalet då den tryckta motsvarigheten gavs ut, och information om utgivningsdatum för 

det digitala materialet saknas. På förlagens hemsidor anges det att deras böcker är 

uppdaterade enligt senaste kursplanen och oftast har detta gjorts genom att komplettera det 

digitala utbudet. Detta går dock inte att undersöka när det saknas utgivningsdatum respektive 

senast uppdaterad-datum för det digitala materialet. Det fanns en matematikserie, “Livet i 

mattelandet” som hade digitala uppgifter men helt saknade programmeringsuppgifter. Detta 

var överraskande då fördelarna med digitalt material är möjligheten att uppdatera och lägga 

till nytt material, men av någon anledning saknar denna serie programmeringsuppgifter trots 

att de i produktbeskrivningar för bland annat boken “Livet i mattelandet Grundbok E” menar 

att boken är utformad i enlighet med Lgr22.  

 

I bakgrunden nämnts öppna lärresurser och deras betydelse för en god och likvärdig 

utbildning. Undervisningsmaterialet blir nästan ännu viktigare under omständigheterna att ett 

helt nytt moment introducerades i kursplanen. Delvis att förlagen inte hinner revidera sina 

läromedel men också veta vilket programmeringsinnehåll uppgifterna ska omfatta. I 

jämförelsen mellan läromedel och undervisningsmaterial visade studien att det fanns tämliga 

skillnader i deras innehåll. En bidragande faktor till det kan vara att programmering är en 

mindre del av matematikundervisningen trots att man i samband med införandet av 

programmering påpekade hur programmering stärkte matematiska förmågor såsom 

problemlösning. Programmeringsuppgifterna i läromedelsserierna är ofta få i förhållande till 

seriens fullständiga innehåll och variationen på uppgifterna liten. Undervisningsmaterialet 

som skapats av lärare har ofta en större variation i sitt innehåll. En möjlig slutsats kan vara att 

programmeringsuppgifterna i läromedlen har en starkare förankring till matematik än 

undervisningsmaterialet har vilket leder till att undervisningsmaterialet har en större variation 

då det har större “frihet” att ämnesintegrera med andra ämnen såsom svenska. En fråga man 

kan ställa sig är om matematikämnet begränsar programmeringsinnehållet? Kanske borde vi 

inspireras av Danmark och England där man har infört programmering som ett eget ämne.  

 

Samtidigt som den här studien skrivs genomför Bråting med flera ett forskningsarbete om det 

programmeringsmaterial som lärare faktiskt använder på sina lektioner (Bråting & Kilhamn, 

2021, s. 15). Utifrån deras resultat kommer det att vara möjligt att observera hur omfattande 

användningen av digitalt material är, vare sig dess ursprung är tryckta läromedel eller 

undervisningsmaterial från internetsidor med uppgifter som är konstruerade och publicerade 

av lärare. Det skulle vara av intresse att undersöka i vilken utsträckning som lärare använder 

sig att bland annat läromedlens digitala komplement. Detta då det vid insamlandet av data 

uppmärksammades att det i vissa fall krävdes många steg eller klick för att faktiskt komma 

fram till elevuppgifterna medan i andra fall uppgifterna var desto mer lättillgängliga med en 

tydlig elevinlogg. 
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Analysen av det förlagsproducerade materialet speglade Bråtings och Kilhamns (2021) 

resultat där de redogjorde för hur lite avkodningen förekommer i läromedlen.  

I uppgifterna från samtliga läromedelsserier erbjuds elever att främst följa och skriva kod, 

och inte felsöka eller förutse, vilket eventuellt skulle kunna vara nästa steg i elevers 

kunskapsutveckling inom programmering. Vidare visade Bråtings och Kilhamns (2021) 

studie att programmering fick mindre utrymme i de tryckta läromedlen som riktade sig till 

mellanstadiet. En följdstudie skulle vara att undersöka om detta även gäller läromedlens 

digitala komplement för årskurs 4–6. 
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9 Slutsats 

Det är tydligt att programmering, i sitt innehåll och omfattning, inte ännu har en självklar 

plats i undervisningen. Digitala programmeringsuppgifter skiljer sig mellan olika förlag, och 

ännu större skillnader kan ses mellan de förlagsproducerade och lärarproducerade 

uppgifterna. Om lärare får en bredare förståelse för syftet med programmering kommer det 

att underlätta i planering och skapande av uppgifter och innehåll. Med tillgång till flera 

resurser i sin arbetsmiljö kan lärare vidareutveckla undervisningen och dess innehåll. Dessa 

resurser inkluderar tillgång till relevant material och programmeringsuppgifter. Det går inte 

att utifrån denna studie dra någon slutsats kring hur läromedel respektive 

undervisningsmaterial främjar elevernas datalogiska tänkande eller matematiska förmågor, 

men det är inte heller vad den syftar att göra. Däremot ska det poängteras att 

programmeringsinnehållet behöver fortsätta utvecklas och att det behövs tydligare riktlinjer 

för hur programmering ska integreras i undervisningen.  

Slutligen är det värt att nämna de uppgifter som kräver att eleven skapar något i stället för att 

endast lösa dem. Dessa behöver lyftas fram då eleverna där går från att endast vara 

konsumenter av programmering till att bli producenter. Det är lätt att lösa uppgifter men det 

är större att skapa något eget. 
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Bilaga 1  

Lista på programmeringsuppgifter från läromedel: 

 

Bingel 1 (46 uppgifter) 

Triumf 1B - Kapitel 7 - 9. Följa kod (10 st) 

Triumf 1B - Kapitel 7 - 10. Symboler (6 st) 

Triumf 1B - Kapitel 9 - 9. Mönster (10 st) 

Triumf 1B - Kapitel 9 - 10. Mönster (10 st) 

Koll på matematik 1A - Kapitel 2 - 3. Mönster (10 st)  

Bingel 2 (44 uppgifter) 

Triumf 2A - Kapitel 2 - 9. Upprepning i mönster (10 st) 

Triumf 2B - Kapitel 2 - 10. Talföljder (10 st) 

Triumf 2A - Kapitel 5 - 8. Programmering (8 st) 

Triumf 2B - Kapitel 10 - 4. Problemlösning - mönster (6 st) 

Koll på matematik 2A - Kapitel 1 - 4. Mönster i talföljder (10 st) 

Bingel 3 (66 uppgifter) 

Triumf 3B - Genrep 1 - Taluppfattning och tals användning - 3. Talföljder (8 st)  

Triumf 3B - Genrep 2 - Algebra - 1. Mönster (8 st) 

Triumf 3B - Genrep 2 - Algebra - 2. Talföljder (8 st) 

Triumf 3B - Genrep 2 - Algebra - 5. Programmering (8 st) 

Koll på matematik 3A - Kapitel 1 - 15. Mönster i talföljder (6 st) 

Koll på matematik 3A - Kapitel 4 - 2. Fortsätt talföljden (3 st) 

Koll på matematik 3A - Kapitel 4 - 6. Fortsätt talföljden (2 st) 

Koll på matematik 3A - Kapitel 4 - 14. Fortsätt talföljden (5 st) 

Koll på matematik 3B - Kapitel 10 - 8. Programmering 1 (8 st) 

Koll på matematik 3B - Kapitel 10 - 9. Programmering 2 (10 st) 

 

Studentlitteratur (18 uppgifter) 

Favorit Matematik 1A - Kapitel 5 - 44. Datalogiskt tänkande, mönster (2 st) 

Favorit Matematik 1A - Kapitel 5 - 45. Datalogiskt tänkande, stegvisa instruktioner (2 st) 

Favorit Matematik 1B - Kapitel 5 - 43. Datalogiskt tänkande, talföljd, mönster och regel (2 st) 

Favorit Matematik 1B - Kapitel 5 - 46. Datalogiskt tänkande, symboler i instruktioner (1 st) 

Favorit Matematik 1B - Kapitel 5 - 47. Datalogiskt tänkande, loop och slinga (3 st) 

Favorit Matematik 2A - Kapitel 3 - 27. Datalogiskt tänkande, sant eller falskt (3 st) 

Favorit Matematik 3A - Kapitel 3 - 36. Datalogiskt tänkande, kod och programmering (5 st) 

 

Nok.se (84 uppgifter) 

Eldorado 2B - Kapitel 9 - s. 69 - Talföljder (10 st) 

Eldorado 2B - Kapitel 11 - s. 112 - Mönsterdelar (10 st) 

Eldorado 2B - Kapitel 13 - s. 150 - Instruktioner med ord (6 st) 

Eldorado 3B - Kapitel 10 - s. 84 - Följ kod (5 st) 

Eldorado 3B - Kapitel 10 - s. 85 - Skriv kod (5 st) 

Eldorado 3B - Algebra - s. 110 - Talföljder (10 st) 

Singma 2B - Geometri - Lektion 4 - Upptäcka och skapa mönster (4 st) 
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Singma 2B - Programmering - Lektion 1 - Stegvisa instruktioner (3 st) 

Singma 2B - Programmering - Lektion 2 - Följa och visa kod 1 (3 st) 

Singma 2B - Programmering - Lektion 3 - Visa kod med symboler 1 (3 st) 

Singma 3B - Programmering - Lektion 1 - Stegvisa instruktioner 1 (1 st) 

Singma 3B - Programmering - Lektion 2 - Använda fältkoordinater 1–2 (10 st) 

Singma 3B - Programmering - Lektion 3 - Stegvisa instruktioner 1 (5 st) 

Singma 3B - Programmering - Lektion 4 - Använda loopar 1–2 (4 st) 

Singma 3B - Programmering - Lektion 5 - Upptäcka buggar 1 (5 st) 

 

Appen Magma (8 uppgifter) 

Singma 2B - Programmering - Skapa instruktioner (8 st) 

 

 

 

 


