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Sammanfattning 
Programmering har under 2018 implementerats i den svenska läroplanen och blivit ett nytt 

inslag i ämnena matematik och teknik. Skolan har nu i uppgift att förmedla dessa kunskaper och 

även utveckla färdigheter för att skapa demokratiska medborgare som kan delta i det nya digitala 

samhället.  

 

Syftet med denna kunskapsöversikt är att synliggöra vad som kännetecknar forskningen om 

programmering i ämnet matematik.  

 

Med utgångspunkt i sökord såsom programmering, matematik och skola, och med hjälp av 

urvalskriterier har relevant forskning sökts upp, studerats och kartlagts. Detta har genomförts 

för att skapa en bild av programmering i matematiken.  

 

Olika matematiska områden samt olika typer av programmering finns representerade i 

översikten. Scratch är det programmeringsverktyg som används mer frekvent än andra i vårt 

urval av forskning. Vad vi kan se i vår kunskapsöversikt är att det är två matematikområden 

som dominerar i vårt urval. Dessa områden är problemlösning och geometri. 

 

De effektstudier som gjorts i urvalet visar inte några positiva effekter för programmeringens 

betydelse av elevernas problemlösningsförmåga. Programmering skapar däremot ett starkare 

självförtroende och en glädje hos eleverna. Artiklarna presenterar både positiva och negativa 

aspekter till programmering inom matematik. Det framkommer att programmering inom 

matematik stimulerar elevernas nyfikenhet och självförtroende. Kunskapsöversikten visar att 

programmering enbart används inom konkreta och laborativa områden i matematiken. Vi har 

också sett att det är ett platt forskningsfält som främst innehåller pragmatiska studier. En 

avsaknad av kritiska studier finns i urvalet. 
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INLEDNING 
Samhället förändras och arbetskraften till jobb med inriktning på IT-kunnande är en bristvara 

de närmaste åren. Heimersson (2018) nämner att det inom de närmsta fyra åren kommer 

behövas närmare 60 000 programmerare. Att det är en brist på arbetskraft är dock inte det enda 

som har förändrats. Den andra aspekten som kan ses är förmågan att vara en demokratisk 

medborgare i det nya digitala samhället. I Skolverkets (2018) Läroplan för grundskolan, Lgr11 

är ett av pedagogernas viktigaste uppdrag att skapa demokratiska medborgare. Det har bidragit 

till att programmering har blivit ett nytt inslag i grundskolan samt att det dessutom fått en plats 

i den reviderade upplagan av Lgr11.   

 

Linda Mannila (2017) skriver i sin bok Att undervisa i programmering i skolan - varför vad och 

hur? att redan på 1960-talet menade datavetaren Alan Perlis att programmering var något som 

alla borde lära sig. Han ansåg att programmering var ett sätt att få en bredare förståelse för 

ämnen som exempelvis matematik. På denna tid var tillgången till datorer begränsad men i 

dagens samhälle är datorer mer lättillgängliga. Seymour Papert (1928-2016), matematiker, 

datavetare samt grundare till programspråket Logo var en annan person som tidigt såg 

fördelarna med programmering. Han såg datorn som en viktig del av barns lärande. Papert var 

med och myntade begreppet “learning by making” där det egna skapandet betonas i allt högre 

grad och en konkret slutprodukt är ett bevis på lärandet (Mannila 2017, s.91). 

 

Vidare skriver hon att programmeringen försvann som ett inslag i svensk skola i mitten på 1990-

talet då det ansågs vara ett svårt ämne och att det var brist på kunniga lärare. Samtidigt 

utvecklades datorerna och blev allt mer användarvänliga. Nu behövde man inte längre 

programmera sin dator för att få den att fungera. Detta bidrog till att det var viktigare att lära 

sig hantera datorn samt hitta information på webben. I Lgr80 var det fokus på att lära sig om 

datorn jämfört med Lpo94 där fokus var på att lära sig med datorn (Mannila 2017, s.96). 

 

Hösten 2018 började den reviderade läroplanen för grundskolan att gälla. De primära 

ändringarna var att digitalisering och framför allt programmering fick en större roll. 

Programmeringen infördes som ett nytt inslag i ämnena matematik och teknik. I den nya 

upplagan av Skolverkets läroplan för grundskolan står det:  

 
Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla 

kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna 

undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar 

och för att presentera och tolka data. (Skolverket, 2018) 
 

Vi har märkt genom diskussioner med verksamma lärare och andra lärarkandidater att det finns 

frågetecken kring varför programmeringen har fått en så stor roll i den nya läroplanen. Andra 

frågetecken har varit varför den fått sin plats inom matematiken. Ett svar som mötts vid 

upprepade tillfällen har varit att det är samhället som utvecklats och att det inom kort behövs 

fler programmerare. Den andra frågan har oftare lämnats obesvarad. Med hjälp av denna 

kunskapsöversikt vill vi synliggöra vad som kännetecknar forskning om programmering i 

ämnet matematik.   
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Disposition 

Översikten är indelad i fyra huvudrubriker med en mängd underrubriker. Den första 

huvudrubriken är Inledning och den beskriver syftet med översikten samt ger en bakgrund inom 

forskningsämnet. Under den andra huvudrubriken, Metod, beskrivs tillvägagångssättet med 

urval, urvalskriterier samt vilka sökmetoder som använts för att säkerställa validitet och 

reliabilitet. Kartläggningen av studier presenteras med hjälp av tabeller, diagram och 

analyserande text under rubriken Kartläggning och Analys. Under den sista huvudrubriken som 

är Diskussion diskuteras resultat och metod liksom uppsatsens styrkor och svagheter. Slutligen 

presenteras egna tankar om framtida forskning samt vad denna kunskapsöversikt har för 

implikationer för vår kommande yrkesroll. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna kunskapsöversikt är att kartlägga och analysera vad som kännetecknar 

forskningen om programmering i ämnet matematik. Hösten 2018 började den reviderade 

läroplanen för grundskolan, Lgr11 att gälla och programmering implementerades i ämnena 

matematik och teknik. Eftersom att programmering är ett nytt inslag i läroplanen känns det 

viktigt att se vad forskningsfältet belyser med fokus på programmering i matematikämnet.  

Bakgrund 

Enligt Mannila (2017) är programmering ett processarbete där uppdraget är att lösa ett problem 

eller en idé som ska förverkligas. Under programmeringens gång berör utövaren delar som 

problemlösning, logiskt och analytiskt tänkande (Mannila 2017, s.63). 

 

Vidare diskuterar hon datalogisk tänkande (computational thinking) vilket inte är något som 

datorerna genomför utan något som vi människor gör för att kunna förstå datorerna. Enligt 

Mannila (2017) lever vi i en allt mer digitaliserade värld och behöver känna till strategier som 

kan hjälpa oss att använda datorer, för att lösa problem och kunna förverkliga våra ideér. 

Eftersom programmering och digitalisering nu finns som ett inslag i Lgr11 har datalogiskt 

tänkande lyfts fram som ett paraplybegrepp för de förmågor som tränas vid programmering 

(Mannila 2017, ss. 78-79). 

 

För att kommunicera med datorn med hjälp av programmering krävs ett programspråk. Ett 

exempel på ett sådant språk är Logo. Logo uppfanns 1967 och är idag mer förknippat med 

turtle-grafik, eller sköldpaddsgrafik. Smeknamnet har tillkommit då programmeraren ger en 

sköldpadda en sekvens med instruktioner om hur den ska röra eller vända sig. Logo är ett av 

det tidigaste försöken till att få personer att programmera och det var menat som ett verktyg för 

lärande. Det var dessutom det första programspråket som var specifikt designat för barn och 

unga (Mannila 2017, ss.92-93). 

 

Logo ligger till grund för ett vanligt förekommande programmeringsverktyg som vi har sett i 

svensk skola. Verktyget är Scratch och detta används också i de flesta studier i vårt urval och 

därför beskrivs det ytterligare. Taylor, Harlow & Forret (2010) förklarar att detta verktyg är 

skapat utifrån Seymour Paperts ideér och utvecklande av programspråket Logo. Scratch är 

framtaget i undervisningssyfte där man låter barnen tillverka spel, berättelser och musik. 

Scratch används i en mängd olika projekt runt om i världen såväl i som utanför skolan. I 

verktyget används olika block som man kombinerar för att programmera. Det är enkelt att 

använda och barn kan utforska Scratch för att få en inblick i vad programmering är. Taylor, 

Harlow & Forret (2010) påpekar också att Scratch inte kan bidra med kunskap inom något 
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särskilt matematikområde men att varje elev får möjlighet att utveckla det matematiska 

tänkandet. Detta kan ifrågasättas då eleverna får använda verktyget för att utforska vinklar, 

koordinatsystem och olika geometriska figurer. Under tiden elever använder sig av Scratch kan 

de lära sig att tänka kreativt, samarbeta och resonera systematiskt vilket är viktiga förmågor i 

dagens samhälle (Taylor, Harlow & Forret 2010, s.562).  
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METOD 

Forskningsöversikt 

Forskningsöversikter genomförs för att skapa ett vetenskapligt bidrag. Det är viktigt att 

kartlägga forskningsområden för att kunna avgöra vilka studier som behöver genomföras. 

Forskningsöversikten utgår ifrån en avgränsad fråga som sedan ligger till grund för 

litteratursökningen och den fortsatta kartläggningen (Nilholm 2017, ss.15-16).  

Urvalskriterier 

Vid sökning av olika studier kan det bli tusentals träffar och därför är det bra att ha vissa kriterier 

för att få fram relevanta studier. Då detta arbete ska ge en översikt över ett forskningsfält behövs 

inkluderingskriterier (se tabell 1) för att minska antalet träffar och på så sätt få fram det mest 

väsentliga. För att säkerställa att forskningen var vetenskaplig användes kriteriet Peer-Review 

vilket innebär att artikeln är granskad av andra forskare före den publicerats.  

 

Då forskning om programmering var i fokus var även årtal på artiklarna relevant eftersom att 

teknik och programutveckling snabbt kommit att förändra förutsättningarna för 

programmering. Artiklar som publicerades mellan 2008-2018 var därför ett kriterium vilket 

innebär att artiklar som publicerats före 2008 är exkluderade. Ett annat självklart kriterium var 

fulltext då vi hade för avsikt att tränga in i texterna på djupet. Dessa urvalskriterier ledde till att 

antalet sökträffar minskade markant.  

 

Tabell 1. Inkluderingskriterier 

 

Sökmetoder/litteratursökning 

I litteratursökningen användes både datorbaserad och manuell sökning. Den tredje sökstrategin, 

konsultation har inte använts. Detta är tre olika tillvägagångssätt som kan användas vid 

litteratursökning (Backman 2016). Den konsultativa sökningen innebär att en person inom 

ämnet rådfrågas och hjälper till att hitta relevant forskning inom forskningsfältet. Den 

datorbaserade sökningen gjordes via olika databaser för att inhämta olika studier, exempel på 
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en databas är sökmotorn ERIC ProQuest. Den manuella sökstrategi som vi tillämpat, 

snöbollsurval, innebär att vi tittat på tidigare forskning och har därifrån tagit användbara 

referenser. Där utgår vi som gjort översikten från en vald artikel och ser citeringar eller i 

referenslistan efter andra relevanta artiklar. Utifrån en funnen artikel kan samma procedur 

upprepas och på så sätt kan nya artiklar upptäckas.  

Datorbaserad sökning 

För att få fram relevant forskning att kartlägga började vi med en inledande orienterande 

sökning genom datorbaserade sökningar. Till en början användes två olika databaser för att 

söka litteratur. Det var Primo, den sökmotor som finns tillgänglig via biblioteket på Högskolan 

i Borås samt ERIC ProQuest som är en sökmotor som innehåller forskning om pedagogik och 

utbildning. Eftersom att programmering numera är obligatoriskt inom svensk skola tänkte vi att 

det borde finnas ganska mycket ny och relevant svensk forskning inom ämnet. Inledningsvis 

utforskades sökningsmöjligheterna i Primo där vi använde oss av sökorden Programmering 

AND grundskolan. Den booleska operatorn “AND” användes för att endast artiklar som 

innehöll båda sökorden skulle visas (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, ss. 78–

79). Till vår förvåning fick vi inga träffar som var vetenskapliga studier. Vi insåg dock snart att 

forskningen om programmering inom skolmatematiken på svenska var näst intill obefintlig. 

Därför valdes istället engelska sökord i nästa sökning. 

 

Med hjälp av engelska sökord gjordes ytterligare en sökning i Primo för att se mängden träffar. 

Programmering översattes till computer programming och genom att även lägga till math* fick 

vi artiklar som berörde både matematik och programmering. Att lägga till en asterisk före eller 

efter ett ord kallas för trunkering. Är asterisken placerad efter sökordet ger det träffar med alla 

tänkbara suffix som finns till sökordet. Är den placerad före ordet ger det träffar med alla 

tänkbara prefix tillhörande ordet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s.81). I vårt 

fall gav math* även träffar som inkluderar exempelvis mathematic, mathematical, maths eller 

mathematics. Även sökordet learning användes men detta ord blev sedan borttaget, mer om 

varför återkommer vi till under Metoddiskussion. Den inledande orienterande sökningen 

resulterade i relevanta träffar och således började den riktiga sökningen. En tabell över de fyra 

datorbaserade och de manuella sökningarna finns i bilaga 1. 

 

Då ordet programming gav en mängd träffar som inte enbart har med skola att göra valde vi att 

redan från början lägga till vissa filtreringar i vår sökning. Med filtrering menas den funktionen 

som finns på sökmotorerna Primo och ERIC ProQuest där fitreringsverktyget används för att 

kryssa i exempelvis ämnen eller årtal som träffarna måste innehålla. De filtreringar som 

användes i respektive sökning står nedskrivna under de figurer som visar hur sökningarna gick 

till. I Sökning 1 (se figur 1) användes följande filtreringar: peer-review, mathematics, 

programming och 2008-2018. Sökningen började med sökordet programming och trots våra 

filtreringar resulterade det i 942 träffar. Den booleska operatorn “AND” användes för att få 

färre träffar. Just den operatorn betyder att träffarna måste innehålla de sökord som står före 

och efter operatorn “AND” (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, ss. 78–79). 

Sökfrasen ändrades till computer AND programming och resulterade då i 730 träffar. Nedan 

presenteras varje sökning i form av en figur där texten överst i figurerna motsvarar den sökfras 

som användes och nederst presenteras antalet träffar (n). Efter den datorbaserade sökningen 

genomfördes ett manuellt urval som ledde till att relevanta artiklar inkluderades i 

kunskapsöversikten. Den streckade rutan presenterar antalet artiklar som inkluderats efter varje 

sökning. Sökning 1 resulterade i 26 träffar och efter läsning av titlar och abstract valdes fyra 

artiklar ut. Efter läsning av hela artiklar inkluderades två artiklar och två exkluderades. De 
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exkluderade återfinns i referenslistan över exkluderade artiklar. För att en artikel skulle finnas 

med i referenslistan över exkluderade artiklar behövdes den ha lästs i fulltext.  

 

Figur 1. Sökning 1 - Primo      

 
 
Filter: Peer-review, Mathematics, 2008-2018 & Programming 
                                                                                                                                                       

                                                                                            

Vår andra sökning genomfördes i ERIC ProQuest i denna sökmotor användes filtreringarna 

peer-review, programming och 2008-2018. Vi började med sökfrasen computer AND 

programming och fick då 57 träffar. Hur sökningen gick vidare förtydligas i figur 2. De slutliga 

tre träffarna lästes igenom och en artikel valdes ut till vårt urval.  

 

Figur 2. Sökning 2 - ERIC (ProQuest) 

 
Filter: Peer-review, Programming & 2008-2018 
 

Den tredje sökningen genomfördes i Primo där händelseförloppet i sökningen presenteras i figur 

3. Utifrån de elva träffarna valdes en artikel ut efter läsning av titlar och abstract.  

 

Figur 3. Sökning 3 - Primo 

 
Filter: Peer-review, Mathematics & 2008-2018 
 

Den fjärde och sista datorbaserade sökningen gjordes även den i Primo. En av våra filtreringar 

ändrades till learning istället för mathematics då vi trodde att det kunde finnas artiklar som hade 

med matematik att göra trots att ämnet inte nämndes. Detta för att det kan innehålla matematiska 
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områden trots att ord som exempelvis mathematics inte finns med. Sökningen gav oss 15 träffar 

och två av dem valdes ut efter läsning av titlar och abstract. Den ena av artiklarna hade redan 

hittats vid Sökning 1 och därför resulterade sökningen i endast en ytterligare artikel. I figur 4 

illustreras sökningen. 

 

Figur 4.  Sökning 4 - Primo 

 
Filter: Peer-review, Learning, 2008-2018 & Programming 
 

Totalt genererade den datorbaserade sökningen fem artiklar. Vi kände oss i detta läge färdiga 

med den datorbaserade sökningen och valde att påbörja den manuella sökningen.  

Snöbollsurval 

I den manuella sökningen användes artiklar från den datorbaserade sökningen som 

utgångspunkt. Under fulltextläsning av dessa artiklar uppkom intressanta referenser vi valde att 

titta närmre på. Denna process ledde till flera användbara artiklar och dessa presenteras som 

snöbollsurval.  

 

Sökning 1 hade genererat i Sinclairs & Pattersons (2018) artikel. Utifrån den fann vi på 

sökmotorn Primo en artikel av Pei, Weintrop & Wilensky (2018) som då var ett förslag från 

Primo på en relaterad artikel. Artikeln av Sinclair & Patterson (2018) resulterade även i fyra 

artiklar utifrån dess referenslista. Artikeln skriven av Benton, Hoyes, Kalas & Noss (2017) var 

den enda som slutligen valdes ut till vårt urval (se figur 5 under bilagor). De övriga tre artiklarna 

lästes i fulltext men exkluderades sedan och finns därför i referenslistan över exkluderade 

artiklar. 

Den manuella sökningen fortsatte i Pei, Weintrop & Wilenskys (2018) artikel där en artikel 

skriven av Wilensky (1995) hittades (se figur 6 under bilagor). Den exkluderas dock sedan på 

grund av att publiceringsåret var innan 2008.  Den tredje manuella sökningen utgick ifrån 

Deveci Topal, Coban Budak, & Kolburan Gecer (2017) där vi i referenslistan fann två artiklar 

som ansågs vara relevanta. En sammanställning av denna manuella sökning visas i figur 7 

(under bilagor). Den fjärde manuella sökningen skedde i Psycharis & Kallias (2017) artikel där 

vi fann en relevant artikel i dess referenslista (se figur 8 under bilagor).  
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Urval av studier 

Studierna valdes ut utifrån vårt syfte och urvalskriterierna. Titeln var det första som studerades 

och där kunde de studier som inte var relevanta sållas bort. För att en titel skulle vara relevant 

skulle ett av orden programming, math*, eller school finnas med. Utöver detta var en titel 

relevant ifall något matematiskt område fanns nämnt i titeln. Totalt efter den datorbaserade och 

den manuella sökningen hade 64 artiklar valts ut. Hur dessa sållades bort visas i figur 9. 

 

Figur 9. Sammanställning urval av studier 

 
 

Abstract lästes för att få en uppfattning om artikelns relevans för vår kunskapsöversikt. Artikeln 

valdes bort under läsning av abstract om den inte stämde överens med kunskapsöversiktens 

syfte. Till slut fanns 16 artiklar kvar för närmare granskning. Under tiden dessa lästes gjordes 

en sammanställning av innehållet i artiklarna. Detta bidrog till att samband kunde tydliggöras 

mellan artiklarna och det blev till stor hjälp under kartläggningen. Under denna process valdes 

ytterligare sex artiklar bort på grund av bland annat elevernas ålder i urvalet. Wilenskys (1995) 

artikel handlade exempelvis om programmering i åldrarna 14-64 år. En annan orsak var att 

studierna inte hade med skolmatematik att göra. Till slut hade vi tio relevanta artiklar som kunde 

studeras närmare och analyseras. Dessa artiklar finns att hitta i tabell 2. Där presenteras även 

publiceringsdata, vilken databas den är hittad i samt antal citeringar varje artikel har i Google 

Scholar. 
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Tabell 2. Urval av studier 

 
 

Författare Titel Publiceringsdata Databas Citeringar 

1 Saunders, P., Benton, L., 
Kalas, Ivan., Hoyles, C. 

& Noss, R. 

Designing for learning mathematics 
through programming: A case study 

of pupils engaging with place value. 

International Journal of Child-
Computer Interaction. 16, ss.68-76. 

2018. 

Primo. 
Sökning 3 

 
6 st 

2 Benton, L., Hoyes, C., 
Kalas I., & Noss, R.  

Bridging primary programming and 
mathematics: some findings of 

design research in England. 

Digital Experiences in Mathematics 
Education, 3(2),  ss 115-138. 2017. 

Snöbollsurval. 
* 

 
25 st 

3 Bartollini Bussi, M. & 
Baccaglini-Frank, A. 

Geometry in early years: sowing 
seeds for a mathematical definition 

of squares and rectangles. 

ZDM Mathematics Education, 
47(3) ss. 391-405. 2015. 

ERIC 
ProQuest. 
Sökning 2 

 
32 st 

4 Brown, Q., Mongan, W,. 

Kusic, D., Garbarine, E., 

Fromm, E & Fontecchio, 
A. 

Computer Aided Instructions as a 

Vehicle for Problem Solving: Scratch 

Programming Environment in the 
Middle Years Classroom. 

Paper presented at Annual 

Conference & Exposition, 

Pittsburgh, Pennsylvania. 2008.  

Snöbollsurval. 

** 
 

 

6 st 

5 Kalelioglu, F. & 
Gülbahar, Y. 

The effects of Teaching 
Programming via Scratch on 

Problem Solving Skills: A 

Discussion from Learners’ 
perspective. 

Informatics in Education, 13(1), ss. 
33-50. 2014. 

Snöbollsurval. 
** 

 
116 st 

6 Khasawneh, A. Assessing Logo programming among 

Jordanian seventh grade students 
through turtle geometry. 

International Journal of 

Mathematical Education in Science 
and Technology, 40(5) ss. 619-639. 

2009. 

Primo. 
Sökning 1 

 
11 st 

7 Pei, C,. Weintrop, D. & 

Wilensky, U.  
Cultivating Computational Thinking 

Practices and Mathematical Habits of 
Mind in Lattice Land 

Mathematical Thinking and 

Learning, 20(1), ss. 75-89. 2018. 
Snöbollsurval. 

*** 
 

1 st 

8 Psycharis, S. & Kallia, 
M. 

The effects of computer 
programming on highschool 

students’ reasoning skills and 

mathematical self-efficacy and 
problem solving.  

Instructional Science, 45(5), ss. 
583-602. 2017. 

Primo. 
Sökning 1 

 
12 st 

9 Taylor, M., Harlow, A. 

& Forret, M. 
Using a computer programming 

Environment and an interactive 
whiteboard to investigate some 

mathematical thinking. 

Procedia Social and Behavioral 

Sciences, 8, ss. 561-570. 2010.  
Snöbollsurval. 

**** 
 

29 st 

10 Deveci Topal, A., Coban 

Budak, E. & Kolburan 

Gecer, A.  

The effect of algorithm teaching on 

the problem-solving skills of deaf-

hard hearing students.  

Program, 51(4), ss. 354-372. 2017. Primo. 
Sökning 4 

 
0 st 

*        Hittad i referenslistan i artikeln av Sinclair, Nathalie & Patterson, Margaret (2018). 
**     Hittad i referenslistan i artikeln av Deveci Topal, Coban Budak, & Kolburan Gecer (2017).  
***   Hittad som en relaterad artikel till Sinclair, Nathalie & Patterson, Margaret (2018). 
**** Hittad i referenslistan i artikeln av Psycharis & Kallia (2017). 

Validitet och Reliabilitet 

Validitet handlar om att genomföra det som är tänkt att genomföras utifrån syftet i studien 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 105). Denna kunskapsöversikt 

sammanställer de tio utvalda artiklarna som är kopplade till syftet Vad kännetecknar 

forskningen om programmering i ämnet matematik? De utvalda sökorden, våra 
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inkluderingskriterier samt filtreringar i sökmotorerna har alla kunskapsöversiktens syfte som 

utgångspunkt för att säkerställa en hög validitet. 

 

Reliabilitet eller tillförlitlighet är grundläggande i all forskning. Reliabilitet är en metods 

förmåga att vid samma mätning upprepade gånger ge samma resultat (Forsberg och Wengström 

2016, ss. 93-95). För att testa en undersöknings reliabilitet är det möjligt att återupprepa 

undersökningen. Visas samma resultat är det ett tecken på hög tillförlitlighet. Ett annat sätt att 

ta reda på reliabilitet är att låta andra forskare genomföra undersökningen och om då samma 

resultat visas har även den forskningen hög reliabilitet (Christoffersen & Johannessen 2015). 

För att säkerställa att vår kunskapsöversikt har en hög reliabilitet har vi själva upprepat 

sökningen. Vid det andra tillfället gavs samma resultat och således ger det en hög reliabilitet.  
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KARTLÄGGNING OCH ANALYS 

I detta avsnitt kommer kartläggning och analys av de valda studierna att presenteras. 

Kartläggningen kommer presenteras i tabellform för att skapa en översikt (se tabell 3) och 

analyseras i form av löpande text. I tabellen presenteras syfte, metod, urval, matematik- och 

programmeringsområden, land, årtal samt resultat/slutsats.  

 

Här visas en tabell över vår sammanställda kartläggning. Artiklarna har i denna tabell givits 

samma nummer som i tabell 2 för största möjliga överskådlighet. 

 

Tabell 3. Sammanställd kartläggning 

 
 

Titel Syfte Metod Urval Matematik Programmering Land och 

Årtal 
Resultat /Slutsats 

1 Designing for 

learning 
mathematics 

through 

programming: 
A case study 

of pupils 

engaging with 
place value. 

Använda matematiska 

algoritmer för addition 
med hjälp av 

programmering för att 

utveckla förståelse för 
positionssystemet 

Besök från forskare i 

en klass i åk 5. Sedan 
samma klass i åk 6. 

Ljudinspelning från 

klassrumsobservation 
transkriberades och 

fältanteckningar 

sammanställdes och 
jämfördes. 

49 elever 
Årskurs 5-6  

Positions- 
systemet 

Scratch Storbritannien  
 
2018 

Programmering är positivt 

för 
matematikutvecklingen 

istället för penna och 

papper. 

2 Bridging 
primary 

programming 

and 
mathematics: 

some findings 

of design 
research in 

England. 

Undersöka hur en 
kombinerad läroplan för 

matematik och 

programmering 
(ScratchMaths) kan se ut 

i praktiken och användas 

i skolan. 

Aktivitet 
genomfördes i två 

femteklasser. 

Fältanteckningar togs 
av forskare under 

observation. 

55 elever 
Årskurs 5-6 

Geometri 
vinklar 

Scratch England  
 
2017 

Fungerade bra under 
projektet men hur den 

kombinerade läroplanen 

ska fungera över tid är 
oklart och om den 

fungerar inom andra 

aktiviteter.  

3 Geometry in 
early years: 

sowing seeds 

for a 
mathematical 

definition of 

squares and 
rectangles. 

Undersöka vilken 
potential Bee-Bots har 

vad gäller elevers sätt att 

uttrycka sig matematiskt. 
I detta fall definitionen 

av rektanglar. 

Långsiktigt försök 
över 4 månader där 

elever fick använda 

Bee-Bot för att 
programmera och 

använda ett 

matematiskt språk.  

18 elever  
(6-7 år 

gamla) 

Geometriska 
figurer 

(rektangel, 

kvadrat) 
Matematiskt 

språk (Vinklar, 

sidor)  

Bee-Bot Italien 
 
2014 

Barnen lyckades spontant 
producera en uppfattning 

om hur figurerna är 

definierade med hjälp av 
Bee-Bots olika banor. 

4 Computer 

Aided 
Instructions as 

a Vehicle for 

Problem 
Solving: 

Scratch 

Programming 
Environment 

in the Middle 

Years 
Classroom. 

Utvärdera inkomsten av 

datorstödda instruktioner 
samt programmering i 

klassrummet och dess 

påverkan på elevers (5:e 
och 6:e klass) 

problemlösningsförmåga. 

För- och eftertest 

med en kontrollgrupp 
och en experimentell 

grupp, observation. 
 
Resultaten från för- 
och eftertesterna, 

fältanteckningar samt 

elevernas scratchfiler 
samlades in och 

analyserades.  

73 elever  
40 elever i 
kontrollgrupp 
Årskurs 5-6 

Problemlösning Scratch USA 
 
2008 

Konstaterat att Scratch-

baserade lektioner kan 
vara till fördel för elever 

vid 

problemlösningsinlärning. 

5 The effects of 
Teaching 

Programming 

via Scratch on 
Problem 

Solving Skills: 

A Discussion 
from 

Learners’ 

perspective. 

En utforskande insats för 
att undersöka effekten av 

scratch- 
programmering på en 5:e 
klassares 

problemlösnings- 
förmåga. 

Kvantitativ data 
samlades in genom 

för- och eftertest. 
 
Kvalitativ data 
samlades in genom 

observation när 

eleverna 

programmerade. 

49 elever i 
årskurs 5 

Problemlösning Scratch Turkiet 
 
2014 

Inga effekter på 
problemlösningsförmåga. 

Liten förbättring gällande 

elevers självförtroende 
inför problemlösning 
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6 Assessing 

Logo 
programming 

among 

Jordanian 
seventh grade 

students 

through turtle 
geometry. 

Utvärdera elevers 

användande av 
programmering inom 

geometri.  
 
Jämföra användandet av 
papper och penna och 

Logo-turtle vid 

problemlösning. 

Intervju med 

flervalsfrågor samt 
öppna frågor. 
 
Svaren analyserades 

och sammanställdes i 
en tabell där tjejernas 

och killarnas svar 

jämfördes. 

228 elever i 

Årskurs 7 
 
126 tjejer 
102 killar 

Geometriska 

aspekter: 
Rotation 

Cirklar 

Fyrkanter 
Månghörningar 
 

Logo - Turtle 

programmering 
med papper och 

penna. 
 
Logo- 
kommandon 

Jordanien 
 
2009 
 

Resultatet är att elevernas 

förmåga att lösa Logo 
programmering är bättre 

genom att använda Logo-

turtle istället för papper 
och penna.  

7 Cultivating 

Computational 
Thinking 

Practices and 

Mathematical 
Habits of 

Mind in 

Lattice Land 
 

Undersöka om Lattice 

Land kan framkalla 
datalogiskt tänkande och 

utveckla det matematiska 

tänkandet 

Latice Land 

implementerades i 4 
klasser. Arbetade 50 

minuter varje dag i 

grupper om 4.  
 
Intervjuer både före 

och efter införandet. 

14 elever (15 

åringar) 
Geometri - 

geometriska 
figurer samt 

area 
 
Problemlösning 

Lattice Land USA 
 
2018 

Datalogiskt tänkande och 

matematik samspelar för 
att utveckla båda delarna 

hos eleverna och en vilja 

till att utforska den 
tekniska värld via Lattice 

Land.   

8 The effects of 

computer 

programming 
on highschool 

students’ 

reasoning 
skills and 

mathematical 

self-efficacy 
and problem 

solving.  

Utforska ifall 

programmering har 

någon påverkan på 
gymnasieelevers 

resonemangsförmåga, 

problemlösnings- 
förmåga och 

självförmåga i 

matematik. 

För- och eftertest 

gjordes för att 

jämföra kontroll- och 
experimentgrupp 

66 gymnasie-

elever 
 

Problemlösning Matlab Grekland 
 
2017 

Programmering i samband 

med matematik påverkar 

elevernas självförmåga i 
matematik samt deras 

resonemangsförmåga. 
 
Det hade ingen påverkan 
på elevers 

problemlösningsförmåga 

9 Using a 
computer 

programming 

Environment 
and an 

interactive 

whiteboard to 
investigate 

some 

mathematical 
thinking. 

Undersöka hur Scratch 
kan bidra till en 

förbättrat matematiskt 

tänkande.  

Observation, 
videoinspelning, 

elevarbeten samt en 

blogg skapad av 
lärarna och forskarna 

utifrån intervjuer av 

lärarna.  

60 elever (9-
10 år gamla) 
 

Geometri 
 

Scratch Nya Zeeland 
 
2010 

Scratch hjälper barnen att 
förbättra sina 

problemlösningsstrategier, 

tänka kreativt, resonera 
systematisk och arbeta 

tillsammans.  

10 The effect of 

algorithm 
teaching on 

the problem-

solving skills 
of deaf-hard 

hearing 

students.  

Identifiera vilka effekter 

algoritmräkning (genom 
användandet av Scratch) 

har på problemlösnings- 
förmågan hos 
hörselskadade elever. 

Kvantitativ data 

samlades in genom 
för- och eftertest. 

Eftertestet gjorde sju 

veckor efter förtestet.  
 
Kvalitativ data 

samlades in genom 

intervjuer och 
observation. 

16 elever i 

årskurs 5-8 
med någon 

form av 

hörselned-
sättning.  

Problemlösning Scratch Turkiet  
 
2017 

Algoritmräkning med 

hjälp av Scratch har en 
viktig effekt på att 

förbättra 

problemlösningsförmåga. 
 
Eleverna tyckte om att 

arbeta med Scratch och 

ville implementera det i 
flera ämnen. 
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Syften 

I de tio utvalda studierna är syftena olika men de påminner mer eller mindre om varandra. Det 

som gäller de flesta syften är att de vill undersöka möjligheten att utveckla bland annat elevers 

problemlösningsförmåga samt det matematiska tänkandet. I några artiklar vill de därtill 

undersöka effekterna av programmering inom ett specifikt matematiskt område. I flera av 

artiklarna är detta huvudsyftet. I artikeln skriven av Bartollini Bussi & Baccaglini-Frank (2015) 

användes Bee-Bot för att stärka elevernas användande av matematiskt språk. Det är två artiklar 

som sticker ut i vårt urval. Syftet i artikeln skriven av Saunders et al. (2018) är att utveckla 

elevernas förståelse av positionssystemet med hjälp av programmering. I Bentons et al. (2017) 

artikel är syftet att se hur en kombinerad kursplan i matematik och programmering skulle kunna 

se ut, Scratchmaths.  

Metoder 

I forskningsfältet förekommer flera olika metoder och det är en metod som används oftare än 

andra. Med metod menar vi här hur forskarna har gått tillväga för att genomföra sin 

undersökning. Metoden klassrumsobservation är den som används allra flest gånger, den 

används i sex av tio studier. Vidare är det ganska utspritt vad de använder men vad som 

framförallt kännetecknar de flesta av studierna är att de inte enbart använder sig utav en metod. 

Kalelioglu & Gülbahar (2014) har i sin artikel syftet att se effekterna av programmering och de 

har använt sig av för- och eftertester där de har jämfört svaren för att se skillnader samt 

observation för att undersöka skillnader. Intervjuer är en datainsamlingsmetod som använts vid 

fyra av de tio artiklarna.  

Urval 

De urval som är dominerande i vårt val av studier är elever som går på mellanstadiet (10-12 år). 

Både äldre och yngre elever är representerade i studierna men inte lika frekvent. Storleken på 

urvalet är också något som varierar, men även där finns en skillnad. 45-75 elever är det antalet 

i urvalen som använts flest gånger. I kunskapsöversikten är det sex av tio artiklar som hamnar 

inom detta spann. Khasawnehs (2009) artikel har betydligt fler antal elever i sitt urval, 228 

elever. Medan tre av artiklarna har betydligt färre med ett urval mellan 10-20 elever.  

Matematikområde och programmeringsverktyg 

Här presenteras två diagram för att förtydliga vilka delar inom matematiken och programmering 

som används i vårt urval av studier. Om det är representativt för forskningsfältet är oklart, då 

vi har så få studier. 

 

Vad gäller programmering kan vi se att olika verktyg har använts. Ett verktyg som använts mer 

frekvent än andra är Scratch. Sex av tio artiklar har använt sig av Scratch under deras studier 

där programmering och matematik har varit i fokus (se diagram 1). I övrigt förekommer 

programmeringsverktygen Bee-Bot, Logo/Sköldpaddsgrafik, Lattice Land och MatLab. Bee-

Bot är en liten robot som programmeras med hjälp av knappar på ryggen där eleverna trycker 

för att bestämma hur roboten ska gå eller vända sig om. Detta gjordes för att se om eleverna 

kunde använda sig av Bee-Bot för att skapa en geometrisk figur och kunna tala om att den till 

exempel gick i en kvadrat. 
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 Diagram 1. Typ av programmering                               Diagram 2. Matematiskt område 

 

 
Eftersom programmeringen har tagit sin plats i matematikämnet vill vi se vilka matematiska 

områden forskningsfältet tar upp inom ämnet (se diagram 2). Forskningen tar upp främst två 

olika områden inom matematiken, geometri och problemlösning. Ett tredje matematikområde 

som endast en av artiklarna har utgått ifrån är positionssystemet. En vanligt förekommande 

aspekt är det matematiska tänkandet som är något som nämns i flera av artiklarna. En av 

artiklarna berör även matematiskt språk. Fyra av artiklarna har inriktat sig enbart på 

problemlösning, fyra har inriktat sig på geometri av olika slag. Geometrin som de har inriktat 

sig på är främst geometriska figurer samt vinklar. Pei, Weintrop & Wilenskys (2018) studie är 

inom två olika områden inom matematiken, geometri och problemlösning. Detta är något som 

skiljer sig ifrån de andra artiklarna. Eleverna fick i den studien använda sig av 

programmeringsverktyget Lattice Land som är uppbyggd med en bakgrund med punkter. Varje 

punkt har samma avstånd ifrån varandra och motsvarar en koordinat. Eleverna använde 

“koordinatsystemet” genom att dra streck mellan punkterna och på så sätt skapa geometriska 

figurer. Vidare fick de dra strecken till andra punkter för att skapa andra figurer med annan 

area. De använde samma upplägg med problemlösningen fast i detta fall fick eleverna givna 

oregelbundna figurer där de med hjälp av olika, egen valda, metoder skulle räkna ut arean på 

dem.  

Land och årtal 

Forskningsfältet är utspritt över hela världen och majoriteten av studierna i vårt urval är 

genomförda i Europa, i länderna Grekland, Storbritannien, Turkiet och Italien. Andra delar av 

världen är också representerade såsom, Nya Zeeland, USA och Jordanien. En annan aspekt som 

uppmärksammats är publiceringsåret. Vi valde att avgränsa vår sökning till artiklar publicerade 

mellan 2008-2018, men av de tio artiklarna är sju stycken publicerade 2014 eller senare. Till 

denna tidsmässiga fördelning återkommer vi i Diskussion. 

Resultat/slutsats 

Resultatet eller slutsatsen skiljer sig i de olika artiklarna. Framförallt presenteras det både 

positiva och negativa resultat gällande programmeringens plats i matematik. Vad vi däremot 

kan se är att det inte finns någon artikel som enbart presenterar ett negativ resultat. De positiva 

aspekterna dominerar i vårt forskningsfält. Psycharis & Kallia (2017) har i sin artikel syftet att 

utforska om programmering har någon påverkan på elevers problemlösningsförmåga, 

resonemangsförmåga och självförmåga inom matematik. Den artikeln är en av de som har både 
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positiva och negativa aspekter i sitt resultat. Deras slutsats är att programmering har en positiv 

effekt gällande resonemangsförmåga samt självförmåga inom matematik. Programmeringen i 

samband med matematik hade dock ingen påverkan på elevernas problemlösningsförmåga. 

Artikeln skriven av Kalelioglu & Gülbahar (2014) har även den både positiva och negativa 

aspekter i sin slutsats där programmering inom matematik inte har någon påverkan på 

problemlösningsförmågan hos eleverna, däremot finns en positiv påverkan på deras 

självförtroende inom problemlösning. Denna artikel var den enda av de sex som använde sig 

av Scratch som hade negativa resultat av programmering gällande matematikutveckling. De 

övriga fem artiklarna har positiva effekter av programmering i samband med matematik. 

Artikeln skriven av Brown et al. (2008) är en av de som har ett positivt resultat gällande 

programmering i matematikundervisning. Deras slutsats är att Scratch-baserade lektioner har 

en positiv inverkan på elevernas problemlösningsinlärning. 

 

Det är totalt tre artiklar som har negativa resultat gällande elevers utveckling av matematik. 

Dessa artiklar är skrivna av Kalelioglu & Gülbahar (2014), Psycharis & Kallia (2017) och 

Saunders et al. (2018) och de visar däremot positiva aspekter gällande elevers glädje och 

nyfikenhet till programmering. Dessutom har det visat på att elevernas självfömåga har ökat. 

En hög självförmåga hos eleverna kan bidra till matematikutveckling.  Å andra sidan behöver 

inte utvecklingen ske på grund av glädje. Vi kan se i forskningsfältet att eleverna har utvecklat 

matematiska kunskaper utan att uppleva glädje över programmering. I fyra av de tio artiklarna 

har det påvisats att eleverna har utvecklat sin matematiska förmåga men inte visat några 

aspekter på glädje. Deveci Topal et al. (2017) visar också positiva effekter på elevers 

matematikutveckling men har till skillnad från de övriga fyra artiklarna även positiva effekter 

på elevers glädje för programmering.  De två övriga artiklarna skrivna av Pei, Weintrop, & 

Wilensky (2018) och Benton et al. (2017) har till skillnad från de andra artiklarna varken belyst 

positiva eller negativa aspekter på elevers matematikutveckling. Pei, Weintrop, & Wilensky 

(2018) har istället undersökt hur deras programmeringsverktyg, Lattice Land, kan utveckla det 

matematiska tänkandet. Dessutom har även denna artikel påvisat positiva aspekter hos 

elevernas självförmåga. Benton et al. (2017) har undersökt möjligheten till att använda en 

kombinerad kursplan i matematik och programmering. De har likt Deveci Topal et al. (2017) 

också påvisat positiva aspekter gällande elevers glädje för programmering. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Scratch är det programmeringsverktyg som förekommit allra flest gånger i de skolorna vi varit 

på. Även i lärarutbildningen har vi stött på Scratch samt sköldpaddsgrafik som även återfinns i 

en av artiklarna. Av egna erfarenheter kan vi se att det är en brist på kunskap om dessa 

programmeringsverktyg hos verksamma lärare, vilket bidrar till vissa svårigheter i 

undervisningen. Vi har inte under praktikperioden själva sett någon form av programmering 

inom ämnet matematik vilket kan tyckas konstigt då det nu är en del av kursplanen. Detta kan 

bero på att vi endast genomfört en praktikperiod efter att den reviderade upplagan av Lgr11 

(Skolverket, 2018) trädde i kraft. Det vi sett i de svenska skolor vi varit på behöver inte vara 

oroväckande, detta på grund av att vi ser andra positiva aspekter. Artiklarna i vårt urval har 

visat sig vara positiva till programmering inom matematik. I och med den reviderade läroplanen 

har lärarutbildningen förändrats och framtidens lärare bör få en betydligt bredare kunskap inom 

programmering. Att det ser ut som det gör i svensk skola nu kan bero på att det är i en 

uppstartsfas.  

  

I artiklarna har olika programmeringsverktyg kombinerats med olika typer av matematiska 

områden. De har också kombinerats och använts på olika vis för att framhäva olika typer av 

matematiska förmågor. De matematiska områden som presenteras i vårt urval av forskning är 

främst geometri där olika geometriska former, vinklar och koordinatsystem används 

tillsammans med programmering. Det andra området som presenteras mer frekvent än andra är 

problemlösning. Varför presenteras just dessa två matematiska områden med programmering? 

Vi tror att det beror på att dessa områden enklast går att koppla till programmering och till de 

programmeringsverktyg vi har sett under detta arbete. I många av verktygen är målet att flytta 

en figur på olika vis och därför är det enkelt att koppla till geometri för att få figuren att gå i 

olika vinklar och geometriska former. Varför just problemlösning är ett område som kopplats 

till programmering tror vi beror på att eleverna får fundera över olika problemlösningsstrategier 

samt lösa olika problem när de programmerar. I skolans värld har vi främst sett problemlösning 

där eleverna exempelvis styr en robot för att den ska klara av olika uppdrag. På så sätt tvingas 

eleverna fundera över vägval, kommandon och sedan översätta det till programspråket för att 

få roboten att röra sig. Vad som kännetecknar forskningen gällande programmering i 

matematikämnet är att problemlösning och geometri är de matematiska områden som 

dominerar. Vad vi kan se i vår kunskapsöversikt är att det enbart är konkreta och laborativa 

matematiska områden som berörs av programmering.  

 

Genom granskning av antalet citeringar på varje artikel märker vi att det har refererats relativt 

få gånger till artiklarna och det tror vi beror på att fältet är ganska outforskat. Det är en artikel 

som sticker ut med något fler citeringar än de andra. Trots detta anser vi att det är en platt 

fördelning av referenser vilket innebär att det är ett flertal artiklar som är refererade ungefär 

lika mycket (Nilholm & Göransson 2015, s.22). Något som vi också lagt märke till med 

artiklarna i vårt urval är att de flesta har refererat till Seymour Papert. Detta har nog att göra 

med att Papert var den första att använda programmering i undervisningssyfte. Vi tror inte att 

det påverkar fältet nämnvärt då han oftast refereras till som en historisk person gällande 

programmering och inte kring forskarnas inriktning av studie.  

 

Tidigare i arbetet nämns publiceringsåret som en aspekt vi uppmärksammat då de flesta av 

artiklarna i vårt urval var publicerade de senaste fem åren trots att avgränsningen var 2008-

2018. Varför just detta synliggjordes i vårt forskningsfält torde vara en slump då årtalen endast 
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var till hjälp för att sortera bort de äldre artiklarna. Däremot kan en liknande kartläggning ge ett 

liknande resultat gällande publiceringsår. Vi tror att detta beror på att ämnet är nytt och väldigt 

aktuellt. England var först i Europa med att introducera programmering i läroplanen och gjorde 

det 2014. Nu är det totalt 16 länder i Europa som har implementerat programmering i sina 

läroplaner (Heimersson 2018). Detta tror vi är en orsak till att forskningen är publicerade främst 

de senaste fem åren.   

 

Vad som kännetecknar forskningen gällande programmeringen i matematik är att de 

effektstudier som gjorts i urvalet inte visar några positiva effekter av programmeringens 

betydelse för problemlösningsförmågan hos elever. Totalt var det tre effektstudier i urvalet där 

alla hade ett liknande syfte, att se effekterna av programmering på elevers 

problemlösningsförmåga. Dock var det enbart en av dessa artiklar som gav ett positivt resultat. 

Vad som däremot kan ses är att programmering skapar ett starkare självförtroende och glädje 

hos eleverna. Självförtroende och nyfikenhet är något som alla tre studier visar positiva resultat 

på. Resultatmässigt gällande matematikutveckling är det både positiva och negativa aspekter. I 

Lgr11 står det under skolans uppdrag att “skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet 

och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta ideér i handling och lösa problem.” 

(Skolverket 2018). Detta visar att resultaten gällande elevernas självförtroende är en positiv 

aspekt då det stämmer överens med vad läroplanen säger är skolans uppdrag. Vad som är viktigt 

att ta med i detta är att det inte alltid är kunskapsutvecklingen som behöver vara i fokus då vårt 

uppdrag som lärare är större än så.  

 

Under vår analys av studiernas resultat har det framkommit att alla de artiklar som påvisar 

negativt resultat gällande elevers matematikutveckling har ett positivt resultat gällande glädjen 

hos eleverna. Vissa tar även upp positiva aspekter gällande elevers självförmåga. En aspekt vi 

funderat över är ifall självförmågan och glädjen hänger ihop. Vi anser att självförmågan kan 

utvecklas enklare ifall det finns en glädje på samma sätt som att glädjen kan öka om det finns 

en hög självförmåga. Om en uppgift anses vara glädjefull är det lättare för eleverna att tro på 

sin egen förmåga gentemot om det är en uppgift de upplever som tråkig.  

De tre artiklar som har visat ett negativt resultat på matematikutvecklingen har istället visat ett 

positivt resultat kring glädjen för programmering hos eleverna. Detta skulle kunna bero på att 

de valt att belysa den positiva glädjen eftersom att de fått ett negativt resultat gällande 

matematikutvecklingen. Vi tror dock inte detta är orsaken till det negativa respektive positiva 

aspekter de påvisat. I två av artiklarna har de som utgångspunkt att undersöka vad 

programmering gör för eleverna i både deras matematikutveckling samt vad de har för 

upplevelser av programmering. Detta tror vi är orsaken till att de belyst både resultatet för 

matematikutveckling och glädje. Artikeln av Saunders et al. (2018) hade till skillnad från de 

övriga två artiklarna inte elevernas glädje för programmering som utgångspunkt. De fokuserade 

istället på att utveckla elevernas förståelse för positionssystemet genom programmering. Vi tror 

att de valde att belysa glädjens roll då det var något som framkom under deras undersökning. 

Utifrån denna kunskapsöversikt kan vi dra slutsatsen att matematikutvecklingen inte alltid 

behöver vara i fokus. Att det som pedagog är viktigt att skapa en lustfylld undervisning som i 

sin tur kan bidra till kunskapsutveckling.  

I denna kunskapsöversikt har vissa styrkor och svagheter påträffats inom vårt urval i 

forskningsfältet. En styrka är att det urval vi har tagit fram representerar stora delar av världen. 

Trots att endast sju länder är representerade är nästan alla världsdelar med och detta ser vi som 

en styrka inom vårt urval. En annan del är programmeringsverktyget Scratch. Detta är med i 

över hälften av studierna i vårt urval. Detta ses som en svaghet i vårt fält då vi vill se vad som 

kännetecknar forskning om programmering i ämnet matematik. Att då ha ett 
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programmeringsverktyg som återkommer i flera av studierna behöver alltså inte vara en fördel 

för programmeringen i helhet.  

 

I vårt urval är det endast pragmatiska studier där målet är att söka efter saker som gör nytta och 

bidrar till bättre undervisning. I forskningsfältet finns det dock en avsaknad av kritiska studier 

där de ställer exempelvis kön eller etnicitet mot varandra och jämför om det finns någon 

påverkan av en sådan aspekt. En annan aspekt som skulle kunna vara med i en kritisk studie, 

som vi saknar i forskningsfältet, är studier gällande elever i behov av särskilt stöd. Dessa är 

endast representerade i en av studierna. Detta anser vi vara ett angeläget område då dessa barn 

är inkluderade i den vanliga undervisningen i svensk skola och därför ser vi detta som en 

svaghet. Varför detta inte är presenterat kan bero på att inkludering av dessa barn kan se 

annorlunda ut i länderna där studierna är gjorda.  

Metoddiskussion 

Urvalets validitet och reliabilitet 

En stress upplevdes då vi ville komma igång med arbetet och det var därför viktigt för oss att 

snabbt välja ut relevanta artiklar. De val vi gjorde under litteratursökningen kunde i viss mån 

gjorts annorlunda. Databaserna Primo och ERIC ProQuest användes då de sökmotorerna kändes 

mest användarvänliga. Vi ägnade mer tid för sökning i databasen Primo jämfört med ERIC 

Proquest vilket kunde ha fördelats annorlunda och mer tid kunde ha lagts i ERIC ProQuest. 

Detta kan leda till försämrad validitet då alla sökningar kunde ha gjorts i båda sökmotorerna. 

Huruvida detta hade bidragit till ett annorlunda urval är oklart. Fördelningen bidrog också till 

att sökningen i ERIC ProQuest endast resulterade i en artikel. Andra databaser kunde ha använts 

för att utforska fältet ännu mer. 

 

En annan påverkande faktor i val av forskning är språket. Vår önskan var att hitta forskning på 

både svenska och engelska men eftersom det är brist på svensk forskning inom området hittades 

enbart forskning på engelska.. Eftersom syftet speglar hela forskningsfältet kan en viss del 

missas på grund av vår språkliga förmåga. Detta kan bidra till en något lägre validitet då artiklar 

gjorda på andra språk än engelska och svenska blir exkluderade. Å andra sidan har vi hittat 

forskning spritt över hela världen och sju olika länder är representerade.   

 

Under vår inledande orienterande sökning hittades mycket forskning som inte var relevant till 

kunskapsöversikten vilket gjorde det svårt att veta vilka sökord/sökfraser vi skulle använda. 

Det var många turer fram och tillbaka för att hitta bästa möjliga sökfras. Eftersom att vår 

inriktning var programmering vilket är ett brett ämne fick vi vid sökningarna många träffar om 

forskning som hade med annat än matematik att göra även om vår sökning innehöll båda orden 

programming och math*. Sökordet programming ledde till icke relevanta träffar och detta 

bidrog till att vi var tvungna att använda många sökord. Detta bidrog till att vi testade andra 

sökmetoder och det resulterade i den manuella sökningen, snöbollsurval.  

 

Olika sökmetoder har använts, databaserad och manuell sökning och detta ser vi som en fördel 

då forskningsfältet var begränsat. När vi hittade en lämplig artikel på databasen Primo kunde 

referenslistan användas i den artikeln för att hitta andra relevanta artiklar. Till en början var vår 

önskan att fokusera på årskurserna 4-6 som är vår inriktning i utbildningen. På grund av att 

forskningsfältet är så begränsat fick vi bredda våra kriterier. Istället utforskades vad som 

kännetecknar forskningen om programmering i ämnet matematik oavsett årskurs. Våra 
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sökningar har haft vårt syfte som utgångspunkt och gett oss relevant forskning. Detta har 

bidragit till hög validitet i vår kunskapsöversikt.  

 

I början av vår sökning användes ordet learning kombinerat med programming och math*. Vi 

insåg dock att detta inte var ett optimalt sökord då det genererade träffar som enbart handlar om 

lärande. Eftersom att detta inte stämde överens med vårt syfte valde vi att ta bort ordet learning 

för att inte exkludera de artiklar som inte hade med lärande att göra. Detta anser vi som något 

positivt då vi förstått innebörden av relevanta sökord. Detta har således också bidragit till att 

kunskapsöversikten har en hög validitet då sökningarna motsvarar vårt syfte. Förändringen 

resulterade enbart i tre extra träffar på våra sökningar och ingen av dessa artiklar var relevanta 

för vårt arbete.  

 

Under sökningen med svenska sökord användes inga trunkeringar vilket kan ha bidragit till att 

vi inte fått några träffar på svenska. Vi valde sökordet grundskolan vilket innebar att de 

artiklarna som istället innehöll ord som skola, skolor eller skolan inte resulterade i en träff. 

Varför vi just valde grundskolan berodde på att vår primära inriktning var från början forskning 

som berörde just grundskolan och årskurs 4-6. Detta skulle kunna ha gjorts annorlunda och 

eventuellt fått fler träffar på svenska artiklar. Om vi istället använt skol* hade det eventuellt 

resulterat i fler träffar. Vi tror dock inte att detta har någon märkbar betydelse för 

kunskapsöversikten då det är en stor brist på svensk forskning inom området. 

 

Genom våra illustrationer av de olika sökningarna genom figurer och text blir metoden tydlig 

och således också genomförbar igen av andra. Detta tydliggörande har bidragit till att 

kunskapsöversikten får en högre reliabilitet.  

 

Vi beslutade tidigt att alla delar i arbetet skulle göras gemensamt. Detta skulle kunna ses som 

negativt då det inte är lika tidseffektivt som det är att dela upp det. Vi ser dock detta som en 

fördel snarare än en nackdel då det under arbetets gång har funnits tillfällen till diskussioner 

samt att vi kunnat ta hänsyn till varandras tolkningar och på så sätt skaffa oss en mer tillförlitligt 

bild över forskningsfältet. Dessutom gjorde detta analysen av arbetet mer kraftfull. Vi har även 

tillsammans sökt i databaserna efter det som matchar våra inkluderingskriterier. För att få en 

starkare reliabilitet kunde detta ha genomförts individuellt på egen plats för att få ett eget 

perspektiv på relevant forskning. Sökträffarna kunde sedan ha jämförts och diskuterats. Utifrån 

gemensam läsning och diskussion har ett antal artiklar exkluderats.  

Analysens validitet och reliabilitet 

Vår metod gällande urvalet har både styrkor och svagheter. Vi har valt att fokusera på titeln och 

sedan läsa abstract innan artikeln inkluderats eller exkluderats. Fördelen med att läsa titlar och 

abstract är att det går att skapa sig en uppfattning om många artiklar. Det syns relativt snabbt 

vad de handlar om. En nackdel som är ganska tidskrävande är att titel och även ibland abstract 

kan vara vilseledande och tid på djupläsning läggs på vissa artiklar trots att de inte handlade om 

något relevant till ämnet. Eftersom vi har tydliga kriterier gällande titlar ger det 

kunskapsöversikten en högre reliabilitet. När vi läste abstract var det känslan som avgjorde dess 

relevans. Detta kan göra att reliabilitet sjunker lite då känslan kan variera beroende på vem som 

läser. Å andra sidan ger den typen av abstractläsning en högre validitet då känslan avgör om 

det är relevant till syftet.  

 

I vår kunskapsöversikt har båda läst alla de tio artiklarna samt plockat ut viktiga detaljer i dessa. 

Det bidrog till att vi fick en bredare syn på artiklarna då vi tolkat de lite olika och det i sin tur 

bidrog till en gemensam diskussion.  
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Under tiden artiklarna lästes gjordes en utförlig sammanställning i form av tabell. Denna 

gjordes gemensamt för att få med alla våra tolkningar av artiklarna. Sammanställningen 

innehöll olika kodningar där vårt syfte var som utgångspunkt för vilka delar som skulle vara 

med. Genom att vi skapade denna tabell utifrån vårt syfte bidrar det till att kunskapsöversikten 

får en högre validitet. Tabellen förkortades sedan vilket i sin tur bidrog till en högre reliabilitet 

eftersom att den förtydligar hur vår kartläggning genomförts.   

Implikationer i läraryrket 

Som tidigare nämnts i diskussionen har vi sett att programmering är något som är svårt ute i de 

svenska skolorna vi varit i. Programmeringen har 2018 blivit ett inslag i läroplanen och det är 

brist på utbildade lärare inom området. Detta i kombination med att en del lärare har en negativ 

inställning till förändringar och nya inslag gör att det inte alltid blir ett inspirerande inslag i 

undervisningen. Vi har märkt att verksamma lärare ofta anser att bristen på material samt att 

det inte finns någon tid att lära sig mer inom området är en bidragande orsak. I vår 

kunskapsöversikt presenteras positiva aspekter av programmering inom matematik i studierna. 

Som nämnts tidigare har vi inte sett detta ute i den svenska skolan. Vi tror att detta kan bero på 

att de är under uppstart och därför anses programmering som svårt. I framtiden tror vi dock att 

detta kommer att förändras. Vi som går sista året på lärarutbildningen i år har fått ett litet inslag 

av programmering i vår utbildning. I och med implementeringen av programmering i läroplanen 

förstår vi att lärarutbildningen behövde förändras och har således sett att de lärarkandidater som 

börjat senare än oss har fått ett större inslag av programmering i sin utbildning. Vi tror att detta 

kan bidra till att ändra attityderna kring programmering hos framtidens lärare. 

 

Under vår tid på lärarutbildningen har vi upplevt att programmering kan göras med väldigt små 

medel och att eleverna ofta uppskattar det. Detta blir något annat än den traditionella 

undervisningen och kan bidra till en lust att lära och ett intresse hos en del av eleverna. Detta 

intresse tycks även finnas på fritiden hos många elever vilket bidrar till att de är duktiga inom 

området och kan ofta betydligt mer än vad lärarna kan.  

 

Vår kunskapsöversikt har bidragit med kunskaper om både för- och nackdelar kring 

programmering i ämnet matematik. Det som är viktigt till vår kommande yrkesroll är ta med 

sig dessa aspekter in i yrket och att det kanske inte finns några direkta fördelar med 

programmering i ämnet matematik. Det kräver att vi som lärare anpassar uppgifter och har 

konkreta mål med vad som ska göras. Vad som synliggörs i kunskapsöversikten som är positivt 

till vår yrkesroll är elevernas attityder till olika typer av programmering. Eftersom att många 

tycker det är roligt, skulle vilja ha det i övriga ämnen samt förbättrar sin självförmåga kan detta 

vara ett inslag som används för att stärka eleverna i det stora hela.  

 

Denna kunskapsöversikt visar att det är i främst geometri som programmeringen kan användas 

då det enbart har visats positiva aspekter av programmering i samband med det matematiska 

området. Vidare kan vi se att programmering är väldigt lustfyllt och ger eleverna en nyfikenhet 

och förbättrat självförtroende.  

 

En viktig sak som lärare behöver tänka på som visats i denna kunskapsöversikt är att 

programmering enbart används i den konkreta och laborativa matematiken. Programmering ska 

inte ersätta det praktiska och konkreta material som redan finns utan kan istället vara ett 

komplement till den övriga undervisningen.  
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Framtida forskning 

Under vårt arbete med kartläggningen har vi fått en bra överblick om vad som kännetecknar 

programmeringen i ämnet matematik. Vad vi främst ser är att programmeringen rör vissa 

matematiska områden mer än andra. Programmering kan vara en bidragande orsak till förbättrat 

matematiskt tänkande och forskning kring det är något vi saknar. Detta nämns i vissa artiklar i 

vårt urval men det skulle vara intressant att se en studie enbart om detta.  

 

Skandinavisk och framförallt svensk forskning är något vi saknar i fältet. Eftersom att detta har 

implementerats i den svenska läroplanen anser vi att det hade varit viktigt att få ta del av 

forskning som gjorts inom ett kulturellt snarlikt område. Det är många frågetecken kring varför 

programmering har tillkommit i den svenska läroplanen. Detta är ytterligare en anledning till 

varför vi anser att det bör finnas mer närliggande forskning inom området.  

 

Slutligen anser vi att det vore intressant att se forskning som undersöker ifall programmering 

enbart kan fungera i de ämnena som det implementerats i (matematik och teknik), om det skulle 

fungera som ett ämnesövergripande inslag eller rent av vara ett eget ämne. 
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Figur 5. Sammanställning av manuell sökning utifrån Sinclair & Patterson (2018) 

 

 
Figur 6. Sammanställning av manuell sökning utifrån Pei, Weintrop & Wilensky (2018) 

 
 



 

 

 

Figur 7. Sammanställning av manuell sökning utifrån Deveci Topal, Coban Budak & 

Kolburan Gecer (2017) 

 
Figur 8. Sammanställning av manuell sökning utifrån Psycharis & Kallia (2018) 
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