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Abstract: 
 

Syftet med denna studie var att undersöka om användningen av programmering i 

matematikundervisningen kan ge gymnasieelever förutsättningar att utveckla sin förmåga 

att föra matematiska resonemang samt om elevernas sätt att resonera matematiskt kan 

påverkas av programmering. Uppgiften som användes i denna studie handlade om att 

skriva ett program eller skript som ritade en kvadrat vars sidor inte var parallella med 

koordinataxlarna x och y, och som skulle lösas genom att använda programmeringsspråket 

Scratch. Totalt var det 14 stycken förstaårselever från två olika yrkesprogram som deltog i 

denna studie. Undersökningen genomfördes genom att dela upp eleverna i par och varje 

par undersöktes enskilt. Det insamlade datamaterialet omfattade inspelningar av elevernas 

samtal med varandra samt skärmaktivitet (tangenttryckningar, rörelse av muspekaren, 

etc.), observationer av elevernas kroppsspråk och en kvalitativ intervju. Allt detta 

transkriberades sedan i ett dokument och analyserades enligt en analysmall för att kunna 

hitta svar på studiens frågeställningar. Studiens resultat visar bl.a. att programmering gav 

majoriteten av de undersökta eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att resonera 

matematiskt genom användning av kreativa matematiska resonemang som kännetecknas 

av att uppgiftlösningen är något nytt för eleverna, att de argumenterar för sina val och att 

dessa argument är förankrade i matematiken. Studien visar också att samtliga elevers sätt 

att föra matematiska resonemang påverkades av programmeringen genom att elevernas val 

anpassades efter den feedbacken de fick av Scratch under tiden de jobbade med uppgiften 

samt även när de var klara med den och skulle testköra sina färdiga skript och rätta 

eventuella fel eller bekräfta att de hade kommit fram till en korrekt lösning. 

 

 

Nyckelord: 
Kreativa matematiska resonemang, problemlösning, Scratch, programmering. 
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1 Inledning 

Enligt läroplanen för gymnasieskolan Gy11 ska undervisningen i ämnet matematik 

ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att ”följa, föra och bedöma 

matematiska resonemang” samt ”möjlighet att utveckla sin förmåga att använda 

digital teknik, digitala medier och även andra verktyg som kan förekomma inom 

karaktärsämnena” (Skolverket, 2011, s. 90). Många skolor runt om i landet har nu 

blivit digitaliserade och i många kommuner har eleverna idag möjlighet att ha en 

egen dator som de kan använda både under och efter lektionerna (Skolverket, 

2017d). 

 

Samhällets snabba utveckling ställer allt högre krav på oss alla, såväl vuxna som 

barn, vad det gäller vår förmåga att lösa problem och att använda oss av digitala 

verktyg. Många länder har nu inkluderat programmering i sina läroplaner för att 

kunna tillgodose eleverna med de kompetenserna de kan komma att behöva i 

framtiden (Calao, Moreno-León, Correa, & Robles, 2015, s. 2). I detta 

sammanhang har Skolverket genomfört ändringar i läroplanerna för grund- och 

gymnasieskolan, framför allt i ämnet matematik, som ska träda i kraft från och 

med 1 juli 2018 där man har förstärkt användningen av digitala verktyg samt 

inkluderat programmering i ämnesplanerna (Skolverket, 2017b). 

 

En studie om användningen av programmering i matematikundervisningen i 

årskurs 6 i grundskolan genomförd i Colombia visade att experimentgruppen som 

undervisades med hjälp av programmeringsspråket Scratch hade djupare förståelse 

av matematiska begrepp och visade bättre studieresultat gällande deras 

resonemangsförmåga, bland andra förmågor, än kontrollgruppen som undervisades 

på traditionellt sätt (Calao, Moreno-León, Correa, & Robles, 2015, ss. 17-27). 

Detta resultat fick mig att inse att användningen av programmering i 

matematikundervisningen som ett pedagogiskt verktyg på gymnasiet också borde 

undersökas. 

 

Även fast flera skolor har blivit digitaliserade så är undervisningen i ämnet 

matematik fortfarande av traditionell karaktär för många av dem (Skolverket, 

2016d). Problematiken med den traditionella matematikundervisningen är att den 

oftast fokuserar på att låta eleverna arbeta med uppgifter som finns i läroböckerna 

och genom repetition, vilket till största del inte befrämjar utvecklingen av deras 

förmåga att resonera matematiskt (Boaler, 2011, ss. 31-35, 43-56). Om eleverna 

inte får möjlighet att utveckla sin förmåga att resonera matematisk löper de risk att 

inte förstå meningen med att lära matematik och se sambandet mellan ämnet och 

hur det kan användas utanför klassrummet (NCTM, 2009). Att utveckla elevernas 

matematiska resonemangsförmåga är en viktig grund för elevernas allmänna 

inlärning och framtida liv och därför räcker det inte med att undervisa dem om 

enbart fakta och hur matematiska procedurer går till, de behöver få möjlighet att 

arbeta med uppgifter som befrämjar deras förmåga att lösa problem, tänka kreativt 

och resonera matematiskt (ibid.). Enligt Lithner (2008, ss. 258-267) finns det två 

typer av matematiska resonemang: imitativa som karakteriseras av att eleverna 

löser uppgifter genom att använda tidigare inlärda lösningsmetoder, och kreativa 

när lösningsmetoden eleverna kommer fram till är något helt nytt för dem. I detta 

sammanhang diskuteras idag på vilket sätt programmering kan fungera som ett 

pedagogiskt verktyg i matematikundervisningen och om den kan hjälpa eleverna 
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att på ett kreativt sätt konkretisera skolmatematiken och utveckla sin förmåga att 

resonera matematiskt. Det är vad den här undersökningen handlar om. 

 

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka om användningen av 

programmering i matematikundervisningen på gymnasienivå kan ge elever 

möjlighet att utveckla sin förmåga att föra matematiska resonemang för att svara 

på följande fråga: 

 

- Kan elever på gymnasienivå föra kreativa matematiska resonemang när de 

löser en uppgift i geometri med hjälp av programmering med 

programmeringsspråket Scratch?  

 

- På vilket sätt påverkar programmering med programmeringsspråket 

Scratch elevernas sätt att föra matematiska resonemang? 

 

 

3 Bakgrund 

I bakgrundsavsnittet beskriver jag vad Skolverket menar med behov av 

matematisk kompetens, användningen av programmering som pedagogiskt verktyg 

och en sammanfattat historisk bakgrund till programmeringsspråken Logo och 

Scratch. Vidare beskriver jag också om erfarenheter med användningen av 

programmering i matematikundervisningen samt några begrepp kopplade till 

programmeringsspråket Scratch. 

 

3.1 Skolverket om behov av matematisk kompetens  
Enligt läroplanen för gymnasieskolan Gy11 (Skolverket, 2011) är syftet med 

matematikämnet att: 

 
”Undervisningen ska stärka elevernas tilltro till sin förmåga att använda matematik i 

olika sammanhang samt ge utrymme åt problemlösning som både mål och medel. I 

undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att 

använda digital teknik, digitala medier och även andra verktyg som kan förekomma 

inom karaktärsämnena.” (Skolverket, 2011, s. 90). 

 

Eleverna ska dessutom ges möjlighet till att utveckla flera förmågor som t.ex. 

problemlösnings- och resonemangsförmåga (ibid).  

 

För Skolverket innebär resonemangsförmågan att ”kunna föra matematiska 

resonemang som involverar matematikens begrepp och metoder och utgör 

lösningar på problem och modelleringssituationer” (Skolverket, 2017a, s. 3). Det 

kan också innefatta att eleven själv eller tillsammans med andra t.ex. testar, 

föreslår, förutsäger, gissar, ifrågasätter, förklarar, finner mönster, generaliserar 

eller argumenterar. Vidare menas att ett resonemang kan utgöra lösningen på ett 

problem och besvara en frågeställning (ibid.). 
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Sedan 1995 har Sverige deltagit i flera internationella studier som undersöker 

elevernas kunskaper i flera ämnen, bl.a. matematik, både på grund- och 

gymnasieskolan (Skolverket, 2017c, ss. 36-37). Dessa studier, i synnerhet PISA i 

matematik, undersöker elevernas förmåga att sätta in kunskaper i ett sammanhang, 

att formulera, använda och tolka matematik, detta inkluderar bl.a. förmågan att 

föra och tolka matematiska resonemang (Skolverket, 2016c, ss. 9-10).  

 

Enligt Skolverket har Sverige fram till 2012 visat en negativ kunskapsutveckling i 

bl.a. matematik. Denna trend har dock brutits och i Skolverkets rapport från 2016 

visade både grundskole- samt gymnasieelever ett bättre eller oförändrat resultat i 

jämförelse med föregående studietillfälle (Skolverket, 2016c, ss. 24-27). Men 

elevernas resultat är fortfarande lägre än det de visade när dessa studier började 

genomföras år 2000 (Skolverket, 2017c). 

 

I en tidigare delrapport i Pisa 2012 genomfört av OECD visas det att Sverige 

ligger en bra bit under genomsnittet vad det gäller problemlösning; enligt 

Skolverket beror detta på att eleverna behöver mer träning i att vara mer uthålliga 

(Skolvärlden, 2014). 

 

3.2 Programmering som pedagogiskt verktyg 
Eftersom denna studie omfattar programmering i matematikundervisningen känns 

relevant att beskriva rollen programmering spelar som pedagogiskt verktyg. Knuth 

beskriver datavetenskap (där programmering är omfattad) som studien av 

algoritmer. För honom, precis som för Lithner (2008), är algoritmer en exakt 

definierad sekvens av regler som beskriver hur en specifik information kan 

produceras (output) av en annan (input) i ett ändligt antal steg, och där ett program 

är en särskild representation av en algoritm (Knuth, 1974, s. 323). Enligt Knuth är 

det svårt att säga om datavetenskap är en del av matematiken eller vice versa, även 

om matematiker var de första som studerade algoritmer (Knuth, 1974, s. 325). 

 

Han tycker istället att vi borde fokusera på användningen av sättet att tänka 

”algoritmiskt” som ett pedagogiskt verktyg för att öka förståelse och uppmuntra 

resonemang inom alla kunskapsområden, inte minst inom matematik (Knuth, 

1974, ss. 326-329). Han sammanfattar allt detta i följande citat: ”[…] det har oftast 

sagts att en person inte riktigt förstår någonting förrän han/hon lär ut det till någon 

annan. Egentligen förstår en person inte riktigt någonting förrän han/hon kan lära 

ut det till en dator, dvs. uttrycka det som en algoritm.” (min översättning) (Knuth, 

1974, s. 327). 

 

Med detta menas att programmering i undervisningen inte ska ses ett mål i sig, att 

det viktigaste inte är att lära eleverna att programmera utan att användningen av 

programmering i undervisningen kan ge eleverna möjlighet att utveckla flera 

förmågor som t.ex. begrepps-, resonemangs- och problemlösningsförmågan 

(Alfredsson, 2016). Det är en del av skolans uppdrag att stärka elevernas digitala 

kompetens, att ge dem möjlighet att lära sig hur de kan använda digital teknik och 

förstå hur den påverkar dem och hur de kan påverka den (Skolverket, 2016b). 

Denna tanke delades också av Seymour Papert som var en matematiker, datavetare 

och pedagog och som var en av huvudpersonerna bakom programmeringsspråket 

Logo som Scratch är baserad på (Logo Foundation, 2015a). 
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3.3 Erfarenheter med programmering i matematikundervisningen 
Logo är ett pedagogiskt programmeringsspråk som designades 1967 av Papert and 

Feurzeig (Logo Foundation, 2015a) där man har en robot-sköldpadda (turtle) som 

kan röra sig runt och rita med hjälp av olika kommandon (Silva, 2017). 

 

Paperts huvudtanke när han designade programmeringsspråket Logo var att det 

skulle ha ”low threshold and no ceiling”, dvs. att det skulle vara lätt att använda 

framför allt för barn men att det också skulle gå att använda till att jobba med mer 

avancerade projekt (Logo Foundation, 2015a). 

 

Papert och hans team genomförde flera små studier, främst inom grundskolan, för 

att undersöka vilka effekter användningen av programmering med Logo i 

undervisningen hade hos elevernas lärande (Logo Foundation, 2015a). Trots att 

forskarna fick problem med datainsamlingen för att de flesta studier inte följde 

rekommendationer för att utveckla forskning inom utbildning (Calao, Moreno-

León, Correa, & Robles, 2015, s. 19) så var deras erfarenhet ändå värdefull 

eftersom ett stort antal lärare rapporterade att de deltagande eleverna hade blivit 

bättre på att t.ex. ge matematiska argument och även förklara sina svårigheter i 

ämnet med mer tydlighet (Maddux, 1987, ss. 159-162).  

 

Även om Logo var betydligt enklare för barn att lära än andra 

programmeringsspråk som Basic, FORTRAN eller COBOL så var det fortfarande 

kodbaserat, d.v.s. barnen fick skriva kod för att kunna programmera i det 

(Maddux, 1987, s. 160). Senare kom Logo att användas som inspiration för ett 

annat programmeringsspråk med grafiskt gränssnitt som inte krävde 

programmering med kod: Scratch (Logo Foundation, 2015a). 

 

Att använda programmering i undervisningen är fortfarande ett ganska nytt 

område och det finns inte så mycket forskning kring det än men intresset för att 

använda grafiska programmeringsspråk som t.ex. Scratch i 

matematikundervisningen har ökat den senaste tiden (Calao, Moreno-León, 

Correa, & Robles, 2015, s. 19) och det har också väckt forskarnas intresse att 

undersöka dess effekter hos eleverna både på grundskole- och gymnasienivå. Ett 

exempel är det arbetet som pågår just nu i Ontario, Kanada, av forskarna Diane 

Hobenshield Tepylo och Lisa Floyd (2018) där båda använder Scratch i 

matematikundervisningen på gymnasienivå med positiva resultat gällande bl.a. 

utvecklingen av elevernas resonemangsförmåga. 

 

3.4 Pseudokod och Scratchs grafiska gränssnitt 
Pseudokod är ett sätt att skriva algoritmer med detaljerade dock lättlästa meningar 

och utan att använda ett programmeringsspråk (Enström, 2013). 

 

Scratch (https://scratch.mit.edu/) är ett kostnadsfritt grafiskt programmeringsspråk 

utvecklat år 2004 av MIT, Massachusetts Institute of Technology, som kan 

användas till att göra spel, animeringar och berättelser.  

 

Ett program eller skript i Scratch är en samling block som är sammanflätade med 

varandra, ungefär som pussel- eller lego-bitar (Scratch, 2018). Scratchs gränssnitt 

är delat i 4 olika områden (Jonasson, 2016): 

 

https://scratch.mit.edu/
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- Scenen: den finns överst till vänster och där placerar vi figurerna eller 

”sprajter” vi jobbar med. Det är i scenens nedersta kant som muspekarens 

koordinater visas i realtid. 

 

- Sprajtlistan: den finns under Scenen och innehåller en lista med alla figurer 

eller ”sprajter” vi har att jobba med. 

 

- Skriptytan: den finns längst till höger och här visas de skript som är kopplade 

till en vald sprajt. I skriptytans översta kant till höger syns den aktiva sprajtens 

koordinater i realtid. 

 

- Blockbiblioteket: det finns i mitten och här hittar man en lista med färdiga 

skript eller ”block” som kan anpassas efter de sprajter vi jobbar med. Blocken i 

biblioteket är grupperade efter typ av block, t.ex. om man klickar på ”Rörelse” 

får man en lista med alla rörelse-block man kan använda och alla dessa är blåa, 

om man klickar på ”Händelse” får man en lista med alla händelse-block man 

kan använda och dessa är orangea, o.s.v. När man skriver skript i Scratch 

lägger man olika block ovanpå varandra ungefär som att lägga pusselbitar. 

 

 
Figur 1. Scratchs grafiska gränssnitt (onlineversionen). 

 

Bland de blocken som kommer att behandlas i denna studie kan jag nämna 

följande: 

 

- ”När gröna flaggan klickas på”. Det är ett orange 

händelse-block. Under det kan man lägga andra block som 

aktiveras när man klickar på ”den gröna flaggan” på 

blocket eller den som finns högst upp i mitten och på så sätt kan man köra 

skriptet. 

 

- ”Penna ned”, ”Radera” och ”Penna upp”. Dessa 

gröna penna-block kan man använda för att få 

sprajten de är kopplade till att rita, sudda bort 

respektive sluta rita. 

 

- ”Gå till x: _ y: _” och ”Glid 1 sek till x: _ y: _”. 
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Dessa två är blåa rörelse-block som gör att sprajten de är kopplade till flyttar 

sig till de angivna koordinaterna. Skillnaden mellan dem är att med glid-

blocket kan man ange hur mycket tid i sekunder sprajten har att flytta sig till de 

angivna koordinaterna. 

 

Sprajterna i Scratch kan röra sig på x-axeln från -240 till 240 och på y-axeln från -

180 till 180.  

 

4 Teorianknytning 

I det här avsnittet kommer jag att behandla de olika teorierna denna studie grundar 

sig i som definition och klassificering av uppgifter, problemlösningsstrategier, och 

definition och klassificering av matematiska resonemang. 

 

4.1 Vad är en uppgift? 
Hagland, Hedrén och Taflin (2005, ss. 27-28) definierar ordet uppgift som ett 

samlingsnamn för de olika typer av arbete som eleverna gör i undervisningen med 

syfte att utveckla sina kunskaper och förståelse för olika typer av matematiska 

begrepp, procedurer, etc. Enligt Lithner kan uppgifter omfatta övningar, prov, 

grupparbete, etc. (Lithner, 2008, s. 257). Enligt Hansson (2015) kan uppgifter 

klassificeras på följande sätt: 

 

- Rutin- eller standarduppgift. Denna är en typ av uppgift som eleven är bekant 

med och som inte upplevs som svår att lösa. Att arbeta med denna typ av 

uppgift innebär en ren färdighetsträning för eleven (Hansson, 2015, s. 1; 

Hagland, Hedrén, & Taflin, 2005, s. 27). När eleverna arbetar med 

rutinuppgifter är deras val av strategi att försöka återkalla tidigare inlärda 

lösningsmetoder eller svar vilket medför att den typen av resonemang som förs 

av dem i detta fall är imitativ (IR) (Jäder, 2015, s. 68). En internationell analys 

av typer av uppgifter i läroböcker visade att ca 75 % av uppgifterna i svenska 

läroböcker på gymnasienivå består av rutin- eller standarduppgifter (Jäder, 

2015). 

 

- Problem. Om en elev ska lösa en uppgift och till en början inte har en given 

metod att använda och om dessutom uppgiften förutsätter eller stimulerar ett 

engagemang från elevens sida kan den uppgiften kallas för problem (Hansson, 

2015, ss. 1-2). Ett problem behöver inte nödvändigtvis innehålla enbart text 

och en uppgift kan uppfattas som ett problem av vissa personer och som en 

rutinuppgift av andra (ibid.). Om detta problem också ger möjligheter till en 

givande diskussion av matematiska begrepp och procedurer så kallas det för ett 

rikt problem (Hagland, Hedrén, & Taflin, 2005, ss. 27-28). Om personen som 

löser uppgiften dessutom gör rimliga val av strategier och argumenterar för 

sina val samt dessa argument är förankrade i matematiken kan vi säga att 

denna uppgift har lett till kreativa matematiska resonemang (KMR) (Jäder, 

2015, s. 68).  
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4.2 Problemlösningsstrategier 
Inom psykologi är en strategi ”en metod att i tanken uppnå ett mål genom att 

successivt applicera olika tankeoperationer” (Montgomery, 2018). Kognitiva 

strategier förekommer när vi löser problem och fattar beslut samt när vi kodar in 

och plockar fram minnesinformation. För Montgomery finns det inte någon garanti 

att dessa strategier leder till målet men han menar att de är mycket effektiva.  

 

Han menar också att vid problemlösningssituationer löser vi oftast ett problem 

genom att konsekvent välja den operation som mest minskar avståndet till målet 

eller genom att utgå från hur vi tidigare löst ett liknande problem (ibid.). 

 

Enligt Lester (1996) finns det flera skäl till att elever har svårt för problemlösning. 

Ett av dem är att de flesta elever får undervisning om bara en strategi: att välja en 

eller flera operationer och göra beräkningarna, alltså dessa elever får inte lära sig 

speciella problemlösningsstrategier. För honom bör följande 

problemlösningsstrategier ingå i matematikundervisningen: 

 

- Välja en eller flera operationer att jobba med. 

- Rita en bild. 

- Göra en lista. 

- Skriva upp en ekvation. 

- Dramatisera situationen. 

- Göra en tabell eller ett diagram. 

- Gissa och pröva. 

- Arbeta baklänges. 

- Lösa ett enklare problem. 

- Använda laborativa material eller modeller. 

 

4.3 Matematiska resonemang och dess klassificering  
Yackel & Hanna (2003) menar att det är svårt att prata om resonemang eftersom 

det inte finns någon koncensus om vad ordet betyder, framför allt inom 

matematikdidaktik. Enligt Svenska Akademiens ordlista (1986, s. 465) betyder 

ordet resonemang ”samspråk, tankeutbyte, framförande av tankegång, 

invändning”. Lithner definierar matematiska resonemang som ”en tankegång, ett 

sätt att tänka, som vi väljer för att kunna skapa påståenden och dra slutsatser” (min 

översättning) (Lithner, 2006, s. 4). Vidare menar han att resonemang inte alltid är 

baserade på formell logik och därför inte begränsade till bevis och att resonemang 

även kan vara inkorrekta men är ändå godtagbara så länge det finns några för den 

som resonerar förnuftiga skäl som stödjer resonemangen (Lithner, 2008, s. 257). 

Han beskriver också att resonemang måste ses som resultatet av en 

resonemangsekvens som börjar med en uppgift och slutar med ett svar (ibid.). 

Enligt Lithner kan denna resonemangssekvens följa 4 steg (Lithner, 2008, s. 257): 

 

- En uppgift erhålls, om personen som löser uppgiften inte vet hur den ska lösas 

räknas det som en problematisk situation. 

 

- Ett val av strategi görs, där strategier kan variera från lokala procedurer till 

mer generella tillvägagångsätt och valet kan innefatta att välja, minnas, 

konstruera, upptäcka, gissa, etc. Det kan stödjas av prediktiv argumentation: 

Varför kommer strategin att lösa uppgiften? 
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- Den valda strategin genomförs. Det kan stödjas av bekräftande argumentation: 

Varför löste strategin uppgiften? 

 
- En lösning erhålls. 

 

Enligt Jäder kan ett matematiskt resonemang användas för att förklara eller bevisa 

kunskap men det kan också användas för att utforska ny matematik och skapa 

förståelse för nya begrepp eller procedurer och bygga ny kunskap (Jäder, 2015, s. 

7). 

 

Uppgiftslösningsprocessen (se figur 2) böjar med att eleven ställs inför en uppgift 

T, hen väljer ut en strategi Sn, genomför den och sedan kommer hen fram till ett 

(del-)svar V. Beroende på om den valda strategin är lyckad eller inte så går hen 

vidare till att lösa uppgiften med en eller flera andra strategier för att slutligen 

komma fram till ett möjligt svar Vn (Granberg & Olsson, 2015, s. 50).  

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Väg för en resonemangsekvens (Granberg & Olsson, 2015). 

  

Lithners ramverk för matematiska resonemang är inspirerad av Pólya som gör 

skillnad mellan strikta och rimliga resonemang (Lithner, 2008, s. 266). Strikta 

resonemang är sådana som t.ex. matematiker jobbar med där det viktigaste för 

dem är att se skillnad mellan gissningar och bevis; rimliga resonemang är sådana 

som vi möter i matematikundersingen, där det viktigaste är att se skillnader mellan 

mer eller mindre rimliga gissningar (Lithner, 2015, s. 493). Lithner klassificerar 

matematiska resonemang på följande sätt: 

 

a) Imitativa resonemang (IR) 

Som namnet antyder är imitativa resonemang, som jag i fortsättningen kommer 

att kalla för IR, de som förs när eleverna löser samma typer av uppgifter 

upprepade gånger genom att imitera och memorera procedurer som finns i 

läroböcker eller som de får av läraren så att eleverna i förväg vet vilka 

procedurer de ska använda (Lithner, 2008, ss. 258, 261-265). IR klassificeras i: 

 

- Memorerade resonemang (MR).  

När eleven kommer ihåg ett komplett svar eller fakta som hen bara behöver 

skriva ner (Lithner, 2008, s. 258).  

 

T.ex. 1 meter = 100 cm = 1000 mm eller att eleven bevisar en sats genom 

att skriva ner beviset hen tidigare har memorerat. 

 

- Algoritmiska resonemang (AR). 

Denna typ av resonemang är de som förs när eleven löser en uppgift genom 

att komma ihåg en lösningsalgoritm (Lithner, 2008, s. 259).  

T 
S

1 

V
1 

V
2 

S
2 

V
n 
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b) Kreativa matematiska resonemang (KMR) 

Kreativa matematiska resonemang, som jag i fortsättningen kommer att kalla 

för KMR, kännetecknas av följande enligt Lithner (2008, ss. 265-267): 

 

- Det är något nytt. Den som resonerar skapar en för honom/henne helt ny 

sekvens av resonemang eller en tidigare sekvens som hade blivit bortglömd 

återskapas. 

 

- Rimlighet. Eleven kan argumentera för sina strategival och genomförande 

av dem och kan även motivera varför sina slutsatser/svar är korrekta eller 

rimliga. 

 
- Matematisk grund. Elevens argument ska vara förankrade i matematiken. 

 
Lithner menar också att KMR inte behöver innebära en utmaning för eleven 

och att enkla resonemang också finns inkluderade i denna definition (Lithner, 

2008, s. 266). 

 

Det är också viktigt att nämna att en problemlösningsprocess som är präglad av 

KMR kan i allmänhet också inkludera IR i form av t.ex. geometriska egenskaper, 

multiplikationstabellen, enhetsomvandlingar, etc. (Granberg & Olsson, 2015, s. 

50) men att IR inte kan inkludera KMR (Sidenvall, Lithner, & Jäder, 2014, s. 537). 

I denna studie fokuserar jag på identifiering av både IR och KMR. 

 

 
 

Figur 3. Sammanfattning av Lithners (2008) klassificering av matematiska 

resonemang. 

 

 

5 Metod 

I det här avsnittet kommer jag att behandla vilka metoder som användes i denna 

studie, urvalet, den designade didaktiska situationen, genomförandet, studiens 

validitet och reliabilitet samt forskningsetiska principer. 

 

5.1 Metodval 
Eftersom syftet med denna studie är att undersöka om programmering i 

matematikundervisningen på gymnasienivå kan påverka elevernas möjlighet att 

utveckla sin resonemangsförmåga valde jag att använda mig av en kvalitativ 
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undersökningsmetod. Det som kännetecknar kvalitativa undersökningar är bl.a. att 

forskaren försöker gå in på djupet och få så mycket information som möjligt kring 

ett specifikt ämne för att kunna skapa förståelse för det som hittats och upptäcka 

mönster eller avvikelser (Le Duc, 2011). I detta sammanhang används begreppet 

triangulering för att beskriva användningen av flera datainsamlingsmetoder i 

samma undersökning som t.ex. intervjuer, observationer, dagböcker och 

dokument; informationen från dessa metoder vägs sedan samman i analysen för att 

få en så fyllig bild som möjligt av det man undersöker (Patel & Davidson, 2003, s. 

104). I denna studie användes tre olika datainsamlingsmetoder som beskrivs mer 

ingående i avsnitt 5.4 nedan. 

 

5.2 Urval 
Kvalitativa undersökningar strävar efter relativt små urval där man väljer 

informationsrika fall för att djupstudera dessa (Simonsson, Hjorth, Sandberg, & 

Thelander, 1998, s. 44). Eleverna som valdes inför denna undersökning tillhörde 

en klass med 28 st elever som var ca 16-17 år gamla vid undersökningstillfället. 

Eleverna gick första året på gymnasiet och tillhörde två olika yrkesprogram som 

hade gemensamma matematiklektioner (matematik 1a). För att kunna hitta svar på 

min frågeställning och få ett tillförlitligt resultat kändes viktigt att undersöka 

elever som inte hade tidigare erfarenhet av programmering. Av denna anledning 

valdes elever som tillhörde gymnasieprogram som enligt styrdokumenten inte hade 

någon koppling till programmering och som inte hade tidigare erfarenhet av 

programmering. Alla 28 st elever tillfrågades om deltagande (se Bilaga 1) och 14 

st av dem valde att vara med i undersökningen.  

 

5.3 Den designade didaktiska situationen 
För att kunna genomföra denna undersökning designades en didaktisk situation i 

enlighet med syftet med ämnet matematik i Gy11 (Skolverket, 2011) där det ingick 

2 st introduktionslektioner i programmering med Scratch i helklass och en uppgift 

som eleverna skulle lösa i par. Uppgiften valdes i enlighet med det centrala 

innehållet för Matematik 1a där det finns specificerat att eleverna ska lära sig 

”egenskaper hos och representationer av geometriska objekt, till exempel ritningar, 

praktiska konstruktioner och koordinatsystem.” (Skolverket, 2011, s. 92). 

 

Den didaktiska situationen i denna studie var inspirerad av en tidigare studie 

genomförd av Granberg och Olsson (2015) vars syfte var att undersöka hur 

GeoGebra, som är en sorts online grafräknare, kunde användas som verktyg för att 

stödja kollaborativt arbete och kreativa resonemang. I Granberg & Olssons studie 

fick de deltagande eleverna använda GeoGebra för att bestämma 4 st räta linjens 

ekvationer vars grafer ritade en kvadrat vars sidor inte var parallella med 

koordinataxlarna x och y. Denna studie, till skillnad från Granberg & Olssons, 

fokuserar på hur programmering påverkar elevernas matematiska resonemang och 

för detta ändamål valde jag att anpassa Granberg & Olssons uppgift så att de 

deltagande eleverna istället skulle bestämma 4 st punkter i koordinatsystemet för 

att kunna rita en kvadrat vars sidor inte var parallella med koordinataxlarna x och 

y. En mer ingående beskrivning av hur Granberg & Olssons uppgift anpassades 

finns i avsnitt 5.4.1 i denna uppsats. 
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5.4 Genomförande 
För att kunna förberedda eleverna inför arbetet med uppgiften i undersökningen 

planerades två lektioner i helklass som genomfördes under elevernas vanliga 

matematiklektioner och var ledda av mig: 

 

- Lektion 1 (ca 30-35 min): Kort diskussion i helklass om hur digital teknik 

påverkar våra liv. Kort introduktion till algoritmer och programmering med 

pseudo-språk. Första kontakt med Scratch genom att besöka sidan 

https://scratch.mit.edu, eleverna gjorde detta med hjälp av sina mobiler. 

 

- Lektion 2 (ca 1h 30 min): Kort diskussion om samband mellan programmering 

av data- och tv-spel och matematik. Enkel programmering med Scratch med 

fokus på hur man kan få en sprajt (en figur) att röra sig och rita linjer med 

hjälp av punkter (koordinater) i Scratchs koordinatsystem (som eleverna skulle 

använda senare vid arbetet med den valda uppgiften, se avsnitt 5.4.1). Inför 

denna lektion uppmanades eleverna att ta med sina egna datorer och skapa 

egna konton på https://scratch.mit.edu.  

 

Anledningen till att det valdes att ha lektionerna i programmering med Scratch i 

helklass var för att elevernas matematiklärare och jag ansåg att det var en bra 

möjlighet för alla elever i klassen att lära sig enkel programmering. Vi ansåg också 

att båda lektioner i programmering även fungerade förberedande inför kommande 

matematiklektioner där koordinatsystem skulle behandlas. Under dessa lektioner 

visade eleverna inga svårigheter i att förstå hur man börjar programmera med 

Scratch och hur de olika blocken (kod som liknar pusselbitar) jag visade för dem 

skulle användas. 

 

Det blev två undersökningstillfällen. För att öka elevernas lust till att tänka högt 

valde jag att dela upp eleverna i par. Valet om vilka elever som parades ihop 

gjordes med hjälp av deras matematiklärare för att kunna få kunskapsmässigt 

jämna par med vilja att arbeta tillsammans. 

 

Under första tillfället undersöktes par 1-3 och resten, dvs. par 4-7, undersöktes 

under andra tillfället. En annan anledning till att jag valde att dela upp eleverna i 

par var att det finns studier som visar att när elever arbetar med IT-verktyg är det 

större sannolikhet att de samarbetar med varandra när de delas upp i mindre 

grupper än när de får arbeta i större (Lou, Abrami, & d'Apollonia, 2001). 

Undersökningen genomfördes i ett separat klassrum där enbart det deltagande 

elevparet och jag var i.  

 

Efter att varje elevpar satt sig vid datorn fick de ett A4-papper med uppgiften (se 

Bilaga 2) och lite utrymme att skissa/anteckna samt en penna. Innan de började 

arbeta gick jag igenom uppgiften tillsammans med dem, visade dem var de olika 

blocken de skulle använda var samt arbetsutrymmet i Scratch med 

koordinatsystemet och var muspekarens samt sprajtens koordinater visades i det. 

Jag påpekade också att det var viktigt att de tänkte högt och motiverade för sina 

val under arbetet med uppgiften. Allt detta gjordes precis med varje par. Uppgiften 

tog ca 5 – 30 min för paren att lösa. Så fort eleverna var klara med uppgiften 

intervjuades de i par under ca 5 min. 

 

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
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5.4.1 Uppgiften 
Eftersom syftet med denna studie var att undersöka elevernas matematiska 

resonemang fanns det ett behov att använda en uppgift som man på förhand visste 

att den kunde leda till KMR och inte enbart IR. 

 

Av denna anledning valde jag att anpassa en uppgift som tidigare har används 

inom denna typ av forskning. Uppgiften som valdes var ett problem som användes 

i en studie av Granberg och Olsson (2015). Problemet i deras studie såg ut så här: 

 
“Solve the following problem using GeoGebra 

 

1. Construct four linear functions (y = mx + c) in such a way that they will form a 

square when they are drawn in GeoGebra’s coordinate system. 

2. Adjust the algebraic formulas (visible in the algebraic area) in such a way that you 

will [angle] the square less than 90º.” (Granberg & Olsson, 2015, s. 53) 

 

Uppgiften i min studie såg ut så här: 

 
Hjälp katten Scratch att rita en kvadrat. Skapa ett enkelt program som använder katten 

Scratch som sprajt, blocken ”radera”/”penna ned”/”penna upp” och lämpliga rörelseblock 

som t.ex. ”gå till” eller ”glid till”. Ändra bakgrunden till ”xy-grid”. Testa er fram och välj 

fyra lämpliga punkter (kvadratens hörn) i koordinatsystemet så att kvadratens sidor inte 

blir parallella med koordinataxlarna x och y. (Se Bilaga 2) 

 

Ordet kvadrat skrevs med fetstil för att uppmärksamma eleverna att det är just en 

kvadrat de ska rita och att de måste veta vilka egenskaper en kvadrat har. 

 

Eftersom denna studie fokuserar på elevernas matematiska resonemang och inte på 

programmering samt att eleverna bara hade fått korta introduktioner i 

programmeringsspråket Scratch så fick de möjlighet att få hjälp med 

programmeringsbiten men de fick absolut ingen hjälp med att bestämma de fyra 

punkterna de behövde för att kunna lösa uppgiften. Uppgiften beräknades ta max 

30 min att lösa. 

 

 
Figur 4. Här visas Scratchs skriptområde där fyra koordinater (punkter) har valts för att 

kunna rita en kvadrat vars sidor inte är parallella med koordinataxlarna x och y. 
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Figur 5. Skriptet i figur 4 förstorat. 

 

5.4.2 Datainsamling 
Enligt de teorierna som ligger till grund för denna studie kan 

problemlösningssituationer ledda till KMR och KMR är viktiga för utvecklingen 

av resonemangsförmågan (Lithner, 2008). För att kunna undersöka elevernas 

matematiska resonemang valde jag att samla in data genom tre olika metoder som 

beskrivs här nedan. 

 

Dokument  

Ordet dokument har tidigare omfattat enbart information som antecknats eller 

tryckts men med dagens tekniska utveckling kan vi idag bevara information på 

andra sätt t.ex. genom att fota, spela in ljud eller filma (Patel & Davidson, 2003, 

ss. 63-64). En av metoderna som användes för att samla in data för denna studie 

var att spela in varje elevpars skärmaktivitet och röster genom att använda av ett 

program som heter BB Flashback. Programmet fanns installerat på datorn som 

eleverna använde vid undersökningstillfället och kördes i bakgrunden medan 

eleverna arbetade med att lösa uppgiften utan att det syntes att de blev inspelade. 

Efter undersökningstillfället transkriberades inspelningarna till ett 

transkriberingsdokument där insamlade data från alla metoder använda i denna 

undersökning ingick. 

 

Observationer 

Ytterligare data samlades in genom observationer. Vetenskapliga observationer är 

sådana som sker på ett systematiskt sätt för att belysa en viss frågeställning 

(Simonsson, Hjorth, Sandberg, & Thelander, 1998, s. 51). Det finns olika typer av 

observationer men i denna studie gjorde jag kontrollerade och strukturerade 

observationer av elevernas kroppsspråk. Med kontrollerade observationer menas 

att de som observeras inte befinner sig i sin naturliga sociala miljö utan istället 

väljs ut ett rumt där deltagarna i undersökningen får genomföra det som forskaren 

vill undersöka (Larsen, 2009, s. 89). Strukturerade observationer är sådana som 

görs på ett väl planerat och systematiskt sätt med hjälp av ett observationsschema 

(Patel & Davidson, 2003, ss. 90-91). I observationsschemat som användes i denna 

studie valde jag att fokusera på några kroppsrörelser som jag kunde tolka som ett 

sätt för eleverna att förtydliga sina argument vid strategival (Lithner, 2008). 

Elevernas kroppsspråk registrerades med klockslag i observationsschemat för att 

sedan kunna lägga till denna information i transkriberingsdokumentet. 

 

 



 

17 
 

 

Dag:___________            Elevpar nummer: _______ 

 

Situation att observera (elevernas kroppsspråk) Klockan 

Eleven ritar en kvadrat med fingret i luften/på pappret/på 

skärmen i samband med att hen väljer ut koordinater 

 

Eleven ritar en linje med fingret i luften/på pappret/på 

skärmen i samband med att hen väljer ut koordinater 

 

Eleven pekar med fingret på en punkt (x, y) på 

koordinatsystemet på skärmen/på pappret 

 

Figur 6. Observationsschema som användes i denna studie 

 

I denna studie var min roll som forskare att vara en deltagande observatör på 

formen observer as participant (Simonsson, Hjorth, Sandberg, & Thelander, 1998, 

s. 59) vilket innebär att forskaren interagerar sparsamt med deltagarna i 

undersökningen och upprätthåller sin forskarroll genom att inte etablera några 

djupare vänskapsrelationer till de som studeras. 

 

Standardiserade intervjuer 

Slutligen samlades också information genom korta standardiserade intervjuer med 

varje elevpar direkt efter att de var färdiga med uppgiften. Standardiserade 

intervjuer innehåller frågor som är bestämda i förväg som presenteras i en bestämd 

ordning och utan fasta svarsalternativ (Larsen, 2009, s. 46). Eftersom den 

intervjuade personen ges utrymme att svara på intervjufrågorna med egna ord 

räknas denna metod som kvalitativ (Patel & Davidson, 2003, s. 78). Syftet med 

intervjun är att upptäcka och identifiera egenskaper hos något, t.ex. den 

intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen (ibid.). I denna studies 

fall var syftet att ge de intervjuade elevparen ett extra tillfälle att argumentera för 

sina strategival och vissa att dessa argument hade matematisk förankring. Intervjun 

omfattade 3 st öppna diskussionsfrågor och tog ca 5 min att svara (se Bilaga 2). 

Eftersom eleverna fortfarande satt framför datorn när de skulle svara på 

intervjufrågorna fortsatt deras röster att spelas in med programmet BB Flashback. 

Varje intervju transkriberades sedan och lades till transkriberingsdokumentet.  

 

Transkribering efter datainsamlingen 

I transkriberingsdokumentet samlades information från alla datainsamlingsmetoder 

använda i denna studie i kronologisk ordning. Transkriberingsdokumentet 

användes sedan i analysen som beskrivs mer ingående i avsnitt 5.4.3 i denna 

uppsats. Arbetet med transkriberingen inspirerades av ett dokument om 

transkriberingsregler (Åbo Akademi, 2011) och genomfördes på följande sätt: 

 

- Allt prat skrevs ordagrann. Jag valde att hoppa av hummanden och 

upprepande av enskilda ord. 

 

- De deltagande eleverna avidentifierades och istället använde jag mig av 

bokstäver (A till N) för att kunna markera vem som sade vad. 

 

- Varje replik markerades med nya rad. 
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- Egna kommentarer om elevernas skärmaktivitet samt information om deras 

kroppsspråk inhämtat från observationerna skrevs i kronologisk ordning 

och markerades med hakparentes [] för att skilja dem från resten av 

dialogen. 

 

- Elevernas svar på intervjufrågorna lades också till 

transkriberingsdokumentet i kronologisk ordning. 

 

5.4.3 Analysmetod 
En kvalitativ bearbetning av insamlade datamaterial innebär oftast att arbeta med 

ett textmaterial (Patel & Davidson, 2003, ss. 118-119). 

Transkriberingsdokumentet som omfattade det insamlade datamaterialet från de tre 

datainsamlingsmetoder som användes i denna studie analyserades med hjälp av de 

definitioner och teorier som finns med i Teorianknytning (se avsnitt 3) och i 

relation till denna studies syfte och frågeställningar (se avsnitt 2). För att kunna 

underlätta analysarbetet valde jag att skapa analysmallen som presenteras här 

nedan. 

 

5.4.4 Analysmall 
För att kunna analysera datamaterialet enligt denna studies syfte och frågeställning 

(se avsnitt 2) användes alla definitioner och teorier som beskrivs i avsnitt 4 i denna 

uppsats. Speciellt fokus lades på elevernas språkbruk (förslag, frågor, svar, 

argument, etc.) och handlingar (kroppsspråk och interaktion med Scratch). För att 

underlätta analysarbetet skapade jag en analysmall som innefattar tre punkter 

enligt vilka hela det insamlade materialet analyserades. Analysmallen i denna 

studie är inspirerad i andra analysmallar som tidigare användes för att identifiera 

IR och KMR (Granberg & Olsson, 2015; D'Arcy, 2016) och där forskarna började 

med att identifiera situationer där eleverna använde problemlösningsstrategier 

samt uttalade prediktiva argument före dess använding och bekräftande argument 

för att utvärdera en vald problemlösningsstrategi. All insamlade datamaterial i 

denna undersökning sammanställdes i kronologisk ordning i ett och samma 

transkriberingsdokument som sedan analyserades enligt mallen nedan. 

 

1. Ta reda på om uppgiften innebär problemlösning. Om elevparets samtal 

under arbetet med uppgiften eller under intervjun ger antydan att de tidigare 

hade löst en liknande uppgift och att de på förhand visste hur uppgiften skulle 

lösas tolkar jag det som att uppgiften upplevdes för dem som en rutinuppgift, i 

så fall räknar jag att deras lösning inte lett till KMR utan bara till IR (Lithner, 

2008). Om elevparets samtal inte ger antydan att de hade löst en liknande 

uppgift tidigare och att eleverna inte på förhand visste hur uppgiften skulle 

lösas tolkar jag det som att uppgiften innebar problemlösning för dem och går 

vidare med analysen enligt punkt 2 och 3 nedan. 

 

2. Identifiera, med hjälp av Lithners ramverk (2008), om elevparet för IR 

eller KMR medan de arbetar med uppgiften. I Granberg & Olssons studie 

tolkade forskarna elevernas perioder av tystnad som följdes av förslag, frågor, 

svar, etc. som perioder av resonemang (Granberg & Olsson, 2015, s. 55). Jag 

har använt mig av samma sätt att identifiera när elevernas resonemang tar 

avstamp i denna undersökning. För att elevernas resonemang ska räknas som 

KMR måste de uppfylla följande tre kriterier:  
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a. Nyhet. Lösningsmetoden elevparet kommer fram till ska vara något helt 

nytt för dem. Om transkriberingsdokumentet omfattar situationer där det 

undersökta elevparet visar att det kommer ihåg en hel procedur som löser 

uppgiften räknas det som att paret förde IR.  För att elevparets resonemang 

ska kunna räknas som KMR måste transkriberingsdokumentet innehålla 

text som visar att elevparet löste uppgiften genom att skapa eller återskapa 

en procedur eller lösningsmetod. Med att återskapa menas att elevparet 

visar att de kommer ihåg en del men inte hela proceduren som löser 

uppgiften. 

 

b. Rimlighet. Elevparet kan formulera argument för sina strategival och kan 

motivera varför sina slutsatser var rimliga. I transkriberingsdokumentet 

måste det finnas situationer där det undersökta elevparet presenterar 

argument som förklarar varför den valda problemlösningsstrategin skulle 

fungera (prediktiv argumentation), eller varför dem fungerade/inte 

fungerade (bekräftande argumentation). 

 

c. Matematisk grund. Elevparets argument ska vara förankrade i 

matematiken. Elevparet stödjer sina argument i matematiska egenskaper. 

 

Om elevernas resonemang inte uppfyller alla dessa tre kriterier utan bara 

några av dem räknar jag deras resonemang som IR och inte KMR. 

 

3. Undersöka elevernas interaktion med programmeringsspråket Scratch. 

Syftet med denna del av analysen är att beskriva hur eleverna använde Scratch 

när de löste uppgiften för att försöka hitta eventuella mönster som kan hjälpa 

mig att hitta svar på mina frågeställningar (se avsnitt 2). Här läggs speciellt 

fokus vid att beskriva hur eleverna använde Scratch under deras period av 

resonemang (perioder av tystnad som följs av förslag, frågor, svar, etc.) och 

om interaktionen med Scratch påverkade deras sätt att resonera. 

 

5.5 Validitet och reliabilitet 
God validitet innebär att vi undersöker det vi avser undersöka, dvs. att vi har 

samlat in data som ska användas till att besvara våra frågeställningar; och i sin tur, 

god reliabilitet innebär att vi gör detta på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidson, 

2003, s. 98). 

 

Min studies planering och genomförande var utformade för att kunna hitta svar på 

mina frågeställningar där det huvudsakliga för mig inte var att eleverna lär sig att 

programmera utan att ta reda på om ett grafiskt programmeringsspråk som Scratch 

kan användas i matematikundervisningen av gymnasieelever och vilka typer av 

matematiska resonemang det kan leda till (IR och/eller KRM). Av denna 

anledning anser jag att denna studies validitet är god eftersom den svarar på mina 

frågeställningar.  

 

En annan detalj som också ger denna studie god validitet är att metoden som 

användes här bygger på en annan som användes i en tidigare studie genomförd av 

Granberg och Olsson (2015) där de undersökte användningen av GeoGebra för att 

lösa ett problem som involverade linjära funktioner. 
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God reliabilitet innebär att studien är utformad med transparens och tydlighet så 

att om andra gör liknande studier kan de få liknande resultat (Patel & Davidson, 

2003, s. 98). Användningen av programmering i matematikundervisningen, likaså 

forskning om den, är fortfarande ny men ökar hela tiden och ännu mer nu när 

Skolverket har gjort specifika ändringar i läroplanerna för att förstärka det 

(Skolverket, 2017b). Det är ett allmänt känt faktum att teknologin utvecklas 

konstant och att datorprogram som är aktuella just nu kan komma att bli obsoleta 

om några år. Av denna anledning anser jag att denna studie kan förlora reliabilitet 

med tiden. För att motverka det har jag skrivit metod- och analysavsnitten på ett 

detaljerat sätt samt gjort en ingående beskrivning av programmeringsspråket 

Scratch i avsnitt 3.4 så att eventuella framtida studier med t.ex. andra 

programmeringsspråk kan baseras på den här undersökningen. 

 

5.6 Forskningsetiska principer 
Forskningsetiska överväganden utgår från två viktiga punkter: forskningskravet 

som innebär att alla samhällets medlemmar ansvarar för att bedriva forskning som 

omfattar utveckling och fördjupning av kunskaper samt förbättring av metoder, 

och individskyddskravet som innebär att samhällets medlemmar ska skyddas från 

fysisk eller psykisk skada, kränkningar och förödmjukelse (Vetenskapsrådet, 2002, 

s. 5). De forskningsetiska principerna har för syfte att ge normer för förhållandet 

mellan forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare för att, vid konflikt, 

kunna göra en god avvägning mellan forskningskravet och personsskyddskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Inom individskyddskravet finns det fyra huvudkrav 

som kort sammanfattat innebär att forskaren ska (Vetenskapsrådet, 2002, ss. 7-14): 

 

- informera undersökningsdeltagarna om deras uppgift i undersökningen, att 

deltagandet är frivilligt och att man när som helst kan avbryta sin medverkan 

(informationskravet). 

 

- inhämta undersökningsdeltagarens eller uppgiftslämnarens samtycke 

(samtyckeskravet). Om de undersökta är under 15 år innebär det att samtycke 

från vårdnadshavarna också måste inhämtas. 

 

- anteckna, lagra och avrapportera uppgifter om identifierbara personer på ett 

sätt som gör det omöjligt för utomstående att identifiera dem 

(konfidentialitetskravet). 

 

- använda insamlade uppgifter om enskilda personer endas för 

forskningsändamål (nyttjandekravet). 

 

Samtliga 28 elever i klassen som valdes inför denna studie fick information om 

undersökningen och tillfrågades om de ville delta. De informerades om att 

deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst. De 

som deltog fick också ett informationsbrev som de fick ta med sig hem om de ville 

och visa för sina föräldrar (dock valde inga av dem att göra det) (se bilaga 1). I 

brevet fanns också detaljerad information om undersökningen, syftet med den, att 

den var frivillig och anonym och även min epost-adress ifall föräldrarna och 

eleverna hade frågor om undersökningen. Eftersom eleverna vid 

undersökningstillfället var äldre än 15 år och undersökningen inte var av känslig 
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karaktär samt var anonym var det inget krav, enligt de forskningsetiska 

principerna, att inhämta deras föräldrars samtycke. Av denna anledning valde jag 

att låta eleverna själva skriva under svarstalongen om de ville anmäla sig till 

undersökningen. Tills dagen då den här uppsatsen skrevs hade inga 

föräldrar/elever hört av sig till mig angående den här studien. 
 

6 Resultat 

I det här avsnittet redovisas analysen av datainsamlingen som gjordes vid 

undersökningstillfället enligt analysmallen i avsnitt 5.4.4. Information som 

samlades in genom de tre olika datainsamlingsmetoder använda i denna 

undersökning samlades i ett och samma transkriberingsdokument i kronologisk 

ordning (se avsnitt 5.4.2). Eftersom anledningen med intervjun var att ge varje 

elevpar ett extra tillfälle att argumentera för sina val presenteras inte resultatet av 

intervjun separat. 

 

6.1 Innebär uppgiften problemlösning? 
I transkriberingsdokumentet fanns det inga tecken på att elevparen i denna studie 

uppfattade uppgiften som en rutinuppgift de tidigare hade löst eller att de på 

förhand visste inte hur uppgiften skulle lösas eller vad det korrekta svaret var. 

Varje elevpar började att arbeta med uppgiften genom att välja olika 

problemlösningsstrategier och arbetade med dem på olika sätt: några par använde 

valde att använda samma strategi flera gånger t.ex. att gissa och pröva sig fram, 

andra valde att använda en kombination av 2 eller fler strategier: att rita en bild (på 

pappret/i luften med fingret/med muspekaren på skärmen), att pröva och testa sig 

fram, etc. Några elevpar missuppfattade uppgiften i början och skapade skript som 

ritade en kvadrat vars sidor var parallella med koordinataxlarna x och y. Detta 

misstag ledde dem till att omedvetet lösa en enklare version av uppgiften vilket 

också kan räknas som en problemlösningsstrategi. 

 

I exemplet nedan kan vi se hur A och B (elevparet 1) skiftar mellan olika 

problemlösningsstrategier för att kunna lösa uppgiften. Bland de strategierna 

elevparet 1 använde fanns det att gissa och pröva sig fram genom att peka med 

muspekaren någonstans i Scratchs koordinatsystemet för att kunna se den punktens 

koordinater och att rita på papper/i luften med fingret. Eleverna hade misslyckats i 

sitt första försök att lösa uppgiften (deras första skript ritade en kvadrat vars sidor 

var parallella med koordinataxlarna x och y) så de valde att rita ett ograderat 

koordinatsystem där de skissade en vinklad fyrkant med centrum nära origo. 

Utifrån denna skiss valde eleverna nya punkter att använda i sitt skript i Scratch 

genom att ändra deras tidigare felaktiga koordinater (1-3), kompletterar skriptet 

med nya block (4-5) och lyckades komma fram till en korrekt lösning som 

verifierades när katten ritade det de ville (6-7).  

 

1. A: ska det vara här… -100? [pekar på skissen på pappret på negativa x-axeln] 

2. B: hm 

3. A: [ändrar y-värdet till 0]  

4. B: och sedan tillbaks  

5. A: [tar ett till ”glid”-block och placerar det under föregående, ändrar x-värdet 

till 0 och y-värdet till 100] 
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6. A: vi testar det här [klickar på gröna flaggan, katten ritar en kvadrat vars sidor 

inte är parallella med koordinataxlarna] 

7. A: nu så! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Hur elevpar nr 1 löste uppgiften 

   

Dessutom fanns det i transkriberingsdokumentet flera tecken på att arbetet med 

uppgiften var ansträngande för samtliga elevpar eftersom de inte kom fram till en 

korrekt lösning direkt efter första försöket. Uppgiften uppfattades också som 

engagerande för flera elevpar för att den hade lett till diskussioner kring 

matematiska begrepp och egenskaper. I exemplet nedan visas en del av samtalet 

mellan eleverna K och L (elevpar nr 6) där de diskuterar kring hur många 

koordinater man behöver för att kunna rita en kvadrat. I diskussionen nedan tar de 

upp att man behöver två punkter för att rita en linje (1-4) och att för att kunna rita 

en kvadrat, som har 4 sidor, måste man därför ha fler än två punkter (5-6). 

 

1. K: [hämtar ett ”glid till”-block och placerar det i skriptområdet vid sidan om 

blocket ”när gf klickas”] hm… ska vi ta två stycken då? Om den ska ”glida” en 

kvadrat… det måste vara det… x, y… 

2. L: vänta [tystnad] 

3. K: alltså … om vi ska rita en kvadrat… då räcker det inte med bara x,y… då 

blir det liksom ett streck där [K menar att två st punkter ritar en linje/sträcka] 

4. L: ja 

5. K: det blir inte en kvadrat, då måste det vara fler [K menar fler koordinater] 

6. L: fler, ja 

 

Liknande dialoger tillhörande flera av de övriga deltagande elevpar kunde också 

hittas i transkriberingsdokumentet. Utifrån de definitioner som presenterades i 

avsnitt 4 i denna uppsats kan jag säga att uppgiften omfattade problemlösning för 

samtliga elevpar i denna studie. I tabellen nedan presenteras en sammanfattning av 

detta resultat samt tidsåtgången för varje par. 

 

Elevpar nr Problemlösning? Tidsåtgång (min) 

1 (A + B) Ja 17 

2 (C + D) Ja 28 

3 (E + F) Ja 24 

4 (G + H) Ja 21 

5 (I + J) Ja 5 

6 (K + L) Ja 12 

7 (M + N) Ja 9 

Tabell 1. Innebär uppgiften problemlösning? 
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6.2 För eleverna KMR? 
För att svara på frågan går jag igenom kriterierna för KMR som finns med i 

analysmallen (se avsnitt 5.4.4): 

 

- Nyhet? Inga av de undersökta elevparen visade att de kom ihåg en hel 

procedur som kunde lösa uppgiften på ett korrekt sätt. Samtliga elevpar 

skapade egna lösningsmetoder genom att använda sig av olika 

problemlösningsstrategier: alla elevpar (100 %) valde att gissa och pröva och 4 

av 7 (ca 57 %) valde också att rita en bild (på pappret/med fingret i luften eller 

på skärmen). De som valde att rita en bild på pappret valde att rita ett 

koordinatsystem och i det en kvadrat/fyrkant med centrum antingen i origo 

eller nära det. Dessutom var det 2 av 7 elevpar (ca 29 %) som missuppfattade 

uppgiften i början och trodde att de skulle skapa ett skript för att rita en kvadrat 

vars sidor var parallella med koordinataxlarna x och y. Eftersom dessa två 

elevpar löste den missuppfattade versionen av uppgiften först och sedan, när de 

insåg sitt misstag, löste den korrekta versionen (se Bilaga 2) genom att göra 

ändringar i skriptet de hade skapat för den missuppfattade versionen har jag 

tolkat detta som att dessa två par (omedvetet) valde en extra 

problemlösningsstrategi: att lösa en enklare version av uppgiften. 

Sammanfattningsvis visar analysen av transkriberingsdokumentet att samtliga 

elevpar (100 %) uppfyllde nyhetskravet. 

 

- Rimlighet? 100 % av de deltagande elevparen argumenterade för sina val av 

strategier genom hela undersökningstillfället. Ca 86 % av dem gjorde 

prediktiva argument genom att förklara varför en vald strategi skulle fungera. 

Alla elevpar gjorde bekräftande argument där 100 % av dem argumenterade 

varför en vald strategi inte fungerade men bara 43 % förklarade varför en vald 

strategi fungerade. 

 
I exemplet nedan ser vi hur elevparet nr 4 gjorde prediktiva argument (1-5). 

Deras strategi var att gissa och pröva men skriptet de först hade skapat ritade 

inte en kvadrat så de försökte ändra sina punkter för att få skriptet att fungera. 

Nedan diskuterar eleverna om vilka koordinater som skulle kunna fungera för 

att få kvadratens sidor i en punkt att bilda en rät vinkel. 

 

1. G: kolla… vi måste… här är det rät vinkel [pekar på punkten (-80, -60)], 

där är väl rät, det är den där som går så [pekar nära punkt (-160, 68)] om 

den då går dit [pekar på (104, 60)] 

2. H: 104… ska den vara eller? … 111 hög, alltså [obegripligt] 

3. G: för att den ska vara en rät vinkel så ska den peka hitåt istället [pekar på 

punkt (168, 53)] 

4. H: nej, jag tycker att den ska vara lite längre, eller? 

5. G: den där ska vara… gå så istället [pekar på linjen som går från origo till 

(-80, -60) och pekar på punkten (-88, -37)] 

 

Samma par gjorde sedan bekräftande argument (6-10) för att t.ex. förklara 

varför en vald strategi inte fungerade. Nedan diskuterar eleverna om varför en 

punkt de valde som en av kvadratens hörn inte fungerar (för att vinkeln som 

bildas av kvadratens sidor vid den punkten inte är en rät vinkel). 
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6. G: [klickar på ”gröna flaggan” och ser att vinkeln vid punkt (87, 46) ändras 

väldigt lite men är fortfarande mindre än 90] 

7. H: berätta! … blir det en annan blir jag besviken 

8. G: den är inte rät den! [pratar om vinkeln vid punkt (87, 46)] 

9. H: det är den väl! 

10. G: den här ska ju upp! [han menar kvadratens sida som går genom punkt 

(87, 46), hen pekar på skärmen på 4:e kvadranten] ser du där, det är som ett 

draget streck! 

 

Andra elevpar hade liknande diskussioner där de hade prediktiva och 

bekräftande argument. Elevernas bekräftande argument var också baserad i det 

som ritades av skriptet, alltså det de såg på skärmen. Om figuren som ritades 

såg ut att uppfylla uppgiftens krav (en kvadrat vars sidor inte vara parallella 

med koordinataxlarna) tolkade de det som att de hade lyckats lösa uppgiften, i 

annat fall fortsatt de att jobba med uppgiften. Sammanfattningsvis visar 

analysen av transkriberingsdokumentet att samtliga elevpar uppfyllde 

rimlighetskravet. 

 
- Matematisk förankring? Samtliga elevpars argument hade matematisk 

förankring. Ur analysen av transkriberingsdokumentet framgick det att 

elevparen tog stöd i olika typer av matematiska begrepp som t.ex. 

koordinatsystem, punkt, koordinat, linjer/sträckor, parallella/icke parallella 

linjer samt triangelns (tre sidor) och kvadratens egenskaper (lika parallella 

sidor och räta vinklar i alla hörn). Elevparen stödde sina prediktiva och 

bekräftande argument i dessa matematiska begrepp och de förlitade sig också 

på det de såg, att det som ritades av skriptet såg ut att uppfylla uppgiftens krav 

samt de matematiska begrepp de tog stöd i. I sina diskussioner visade 

elevparen att deras argument hade matematisk förankring dock gjorde inga av 

dem några extra beräkningar för att bekräfta varför de hade lyckats/misslyckats 

med sina strategier. 

 

I exemplet nedan visas hur elevpar nr 6 diskuterar om hur de ska gå till väga 

för att kunna rita en kvadrat (1-7). De kom fram till att om de har bara två 

punkter kan de bara rita en sträcka/en linje och att för att kunna rita en kvadrat 

behövs det alltså mer än två punkter. 

 

1. K: [hämtar ett ”glid till”-block och placerar det i skriptområdet vid sidan 

om ”när gröna flaggan klickas”] hm… ska vi ta två stycken då? Om den 

ska ”glida” en kvadrat… det måste vara det… (x, y)… 

2. L: vänta  

3. [tyst] 

4. K: alltså … om vi ska rita en kvadrat… då räcker det inte med bara (x, y)… 

då blir det liksom ett streck där [K menar att två st punkter ritar en sträcka] 

5. L: ja 

6. K: det blir inte en kvadrat, då måste det vara fler [K menar fler 

koordinater/punkter] 

7. L: fler, ja 
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Ett annat par, elevpar nr 2, var ett av de tre paren som inte lyckades lösa 

uppgiften och det ända paret som inte hade prediktiva resonemang men de 

lyckades i alla fall uttrycka bekräftande argument när de insåg att deras 

strategi inte fungerade (1-3). Av den anledningen tolkade jag det som att 

elevparet nr 2 inte lyckades föra fullständigt KMR men att de lyckades föra IR. 

Elevernas strategi var att gissa och pröva men utan att uttrycka några 

prediktiva argument med matematisk förankring; när de insåg att deras strategi 

inte fungerade hade de dock bekräftande argument som var förankrade i 

matematiken: de hade inte lyckas lösa uppgiften för att de kunde se att skriptet 

de skapade ritade en triangel och inte en kvadrat, alltså figuren som hade ritats 

uppfyllde inte uppgiftens krav och de matematiska begrepp de tog stöd i 

(kvadratens egenskaper). 

 

1. E: [klickar på gröna flaggan, katten ritar en linje från (10,10) till (50,15) till 

(15,40) till (10,10)] 

2. E: det här är bra, vänta [flyttar katten för hand till (100,46) så att grafen 

bakom syns] hittills är bra [pekar på punkt (50,15)] sedan ska den stanna 

där och gå uppåt [ändrar koordinater till 3e ”glid till”-block till (30,10), 

klickar på gröna flaggan, katten ritar en linje från (10,10) (där det stannade 

sist) till (50,15) till (15,40) till (30,10) till (10,10)] 

3. E: den ritade en triangel alltså… [tyst] 

 

I transkriberingsdokumentet kunde jag hitta flera liknande exempel tillhörande 

de andra deltagande elevparen. Sammanfattningsvis uppfyllde samtliga elevpar 

kravet på matematisk förankring. 

 

I tabellen nedan visas en sammanfattning av analysen av varje elevpars 

matematiska resonemang (Pred och Bekr står för prediktiva respektive bekräftande 

argument). Alla elevpar förde KMR medan de jobbade med uppgiften, dock ett av 

paren lyckades inte föra fullständigt KMR. Ca 14 % av elevparen (1 av 7) förde 

IR. Ca 57 % av elevparen (4 av 7) lyckades lösa uppgiften med ett korrekt skript, 

ca 43 % (3 av 7) lyckades inte lösa uppgiften med ett korrekt skript, 1 av dessa 3 

elevpar lyckades dock lösa uppgiften korrekt på papper. 

 

Elevpar 

nr 

Nyhet Rimlighet Matematisk 

förankring 

KMR IR Korrekt 

skript? Pred Bekr 

1 (A + B) Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

2 (C + D) Ja Nej Ja Ja Delvis Ja Nej 

3 (E + F) Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej 

4 (G + H) Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej 

5 (I + J) Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

6 (K + L) Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

7 (M + N) Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

Tabell 2. Sammanfattning av analysen av elevparens matematiska resonemang 

 



 

26 
 

6.3 Elevernas interaktion med programmeringsspråket Scratch 
Under analysen av transkriberingsdokumentet kunde jag hitta några intressanta 

mönstren vad det gäller elevernas interaktion med programmeringsspråket Scratch. 

Ett av dem var att samtliga elevpar använde Scratchs möjlighet att visa 

muspekarens koordinater i realtid och såg hur dessa koordinater ändrades när de 

pekade på olika punkter i koordinatsystemet. Så när elevparen använde 

problemlösningsstrategin att gissa och pröva flyttade runt muspekaren för att 

låtsas ”rita” en kvadrat med den, då tittade de på vilka koordinater muspekaren 

hade i varje hörn och använde dessa i sina skript. Om det som ritades av skriptet 

visade sig inte uppfylla uppgiftens krav och de matematiska egenskaper de tog 

stöd i valde de att korrigera de felaktiga koordinaterna genom att igen flytta 

muspekaren, se vilka koordinater den hade i den nya punkten och använda dessa i 

skriptet i förhoppning att ändringen kunde föra dem närmare en korrekt lösning. 

 

Ett annat intressant mönster jag kunde hitta i detta sammanhang var att samtliga 

elevpar, vid olika tidpunkter under uppgiftslösningsprocessen, testade sina valda 

punkter till kvadratens hörn genom att köra sina skript i Scratch och se vad som 

ritades; om det som ritades inte stämde överens med elevparets förväntningar 

valde de att ändra sina koordinater eller att använda en annan 

problemlösningsstrategi som t.ex. att rita en bild på pappret/i luften med fingret 

eller på skärmen. Elevparen väntade alltså inte på att vara färdiga med hela skriptet 

för att köra det och se om det som ritades var korrekt utan de testkörde sina skript 

flera gånger under hela uppgiftlösningsprocessen för att se om de kom närmare en 

korrekt lösning. 

 

I transkriberingsdokumentet kunde jag också hitta att elevernas diskussioner kring 

olika programmeringsblock och hur dessa skulle användas för att lösa uppgiften 

innehöll också olika matematiska begrepp/egenskaper som t.ex. koordinatsystem 

och x- och y-koordinater, alltså eleverna diskuterade om dessa matematiska 

egenskaper inte bara för att kunna lösa uppgiften utan också för att kunna förstå 

och använda de olika programmeringsblock som fanns med i Scratch. 

 

Utifrån analysen av elevernas interaktion med programmeringsspråket Scratch kan 

jag sammanfattningsvis säga att elevernas sätt att resonera matematisk samt deras 

val av strategi påverkades av interaktionen med Scratch på olika sätt. Under 

arbetet med uppgiften använde elevparen Scratch för att snabbt kunna få feedback 

om valda koordinater för att se om dessa kunde hjälpa dem att komma närmare en 

korrekt lösning samt för att bekräfta om deras lösning var korrekt eller inte. 

Användningen av Scratch uppmuntrade också elevparen att diskutera om olika 

matematiska begrepp/egenskaper som ingår i programmeringsspråket. 

 

 

7 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras undersökningens metodval och resultat. I 

metoddiskussionen tar jag upp vilka för- och nackdelar valet av metod medförde 

och i resultatdiskussionen diskuterar jag de viktigaste slutsatserna jag kom fram till 

utifrån undersökningens resultat. 
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7.1 Metoddiskussion 
 

Val av metod. Valet av metod inför denna undersökning grundades i behovet av 

att kunna analysera de matematiska resonemang som varje elevpar förde medan de 

löste uppgiften genom att skriva ett enkelt skript/program i Scratch. För att 

underlätta identifieringen av elevernas resonemang fick alla inspelningar, 

observationer och den efterföljande intervjun sammanställas i ett och samma 

transkriberingsdokument som sedan kom att användas i analysen av varje elevpar. 

Inspelningen av elevernas röster och skärmaktivitet samt anteckningarna av 

observationer av elevernas kroppsspråk var till stor nytta för analysen av deras 

resonemang. Genom t.ex. kroppsspråket eller samspel med varandra och skärmen 

kunde eleverna förtydliga att deras resonemang hade någon förankring i 

matematiken, t.ex. om de ritade en kvadrat med fingret på skärmen eller i luften. 

Detsamma gäller den efterföljande intervjun där frågorna gav eleverna möjlighet 

att argumentera och reflektera över sina val samt ge mig möjlighet att dubbelkolla 

om deras resonemang hade någon matematisk förankring. En nackdel med göra ett 

transkriberingsdokument inför analysen var att det var väldigt tidskrävande. 

 

Val av programmeringsspråk. Anledningen till att jag valde att låta eleverna lösa 

uppgiften med programmeringsspråket Scratch var att tidigare studier visade 

positiva resultat med det i matematikundervisningen (Calao, Moreno-León, 

Correa, & Robles, 2015) och att användningen av Scratch inte kräver stora 

förberedelser eftersom elever i alla åldrar kan börja att använda det nästan 

självständigt efter bara några få lektioner. 

 

Tekniska problem. Nackdelen med valet av metod var att det uppstod tekniska 

problem. Från början var det tänkt att eleverna skulle jobba med webbversionen av 

programmeringsspråket Scratch men under undersökningstillfällen fick jag 

problem med att koppla upp min dator mot skolans nätverk. Problemet löstes 

genom att låta eleverna använda en version av Scratch som jag tidigare hade 

installerad på min dator som en försiktighetsåtgärd och som inte var så mycket 

annorlunda webbversionen. Ett annat problem som uppstod vid 

undersökningstillfällena var att elevernas röster som spelades in med hjälp av BB 

Flashback var stundvis svåra att höra p.g.a. missljud från min dator. För att kunna 

undvika detta problem i framtiden kan man med fördel använda en annan metod 

för ljudinspelning som t.ex. en diktafon eller mobilen.  

 

Urvalet. Klassen som valdes inför denna undersökning var en sammansatt klass 

bestående av förstaårselever från två olika yrkesprogram som läste matematik 1a 

tillsammans och som inte hade tidigare erfarenhet av programmering. Under 

undersökningstillfällen visade alla par en vilja att samarbeta och komma fram till 

en lösning tillsammans och de diskuterade gärna med varandra om hur de skulle gå 

till väga för att lösa uppgiften. En anledning till hur bra elevparen jobbade 

tillsammans kan ha varit att beslutet om hur eleverna skulle paras ihop var 

genomtänkt och tog hänsyn till elevernas individuella kunskapsnivå och hur bra 

paren hade jobbat tillsammans tidigare. 

 

Tidsåtgång. Efter genomförandet av undersökningen märkte jag det att det var 

stor skillnad på tidsåtgången mellan paren, några av dem kunde lösa uppgiften på 

5 min och andra behövde mer än 20 min. En anledning till det kan ha varit att 
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några av dem missuppfattade uppgiften från början, de trodde att de skulle rita en 

kvadrat vars sidor var parallella med koordinataxlarna. Det störde dock inte 

undersökningen och jag kunde samla in användbar data i alla fall. För att undvika 

samma problem i framtiden skulle man kunna ha en bild på en vinklad kvadrat 

som exempel i uppgiftsbeskrivningen. En annan anledning kan ha varit att vissa 

par inte kom ihåg hur man jobbade med koordinater och blev förvirrade när de 

skulle skriva sina punkter (kvadratens hörn) i Scratch och att de i så fall hade 

behövt mer träning med det. I detta sammanhang är det också värt att nämna att 

den utvalda klassen vid undersökningstillfället läste första terminen på första året 

på gymnasiet och inte hade hunnit gå igenom koordinatsystem. Sista gången 

eleverna jobbade med uppgifter som handlade om koordinatsystem var när de gick 

i årskurs 9 på högstadiet läsåret innan. 

 

7.2 Resultatdiskussion 
Det är svårt att dra generella slutsatser utifrån denna studies resultat eftersom 

undersökningsgruppen var liten (bara 7 st elevpar), dock lyckades jag komma fram 

till några intressanta slutsatser som diskuteras här nedan. 

 

Elever på gymnasienivå kan föra kreativa matematiska resonemang KMR 

när de löser uppgifter med hjälp av programmering. Något som stämmer 

överens mellan denna undersökning och Sidenvall, Lithner och Jäders studie är att 

eleverna som försökte lösa uppgiften genom KMR gjorde så för att de inte hade 

tillgång till någon IR (Sidenvall, Lithner, & Jäder, 2014, s. 544). Eleverna i denna 

undersökning hade inte löst en liknande uppgift tidigare och de hade ingen tidigare 

erfarenhet av programmering så de var tvungna att komma på egna kreativa sätt att 

lösa uppgiften. 

 

För Skolverket (2017b) är syftet med undervisning i ämnet Matematik att ge 

eleverna förutsättningar att ”utveckla förståelse för olika matematiska begrepp 

samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och 

använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer” och även ge dem 

”möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digitala verktyg för att lösa 

problem, fördjupa sitt matematikkunnande och utöka de områden där 

matematikkunnandet kan användas.” (Skolverket, 2017b). 

 

Dagens problematik med matematikundervisningen är att fast än många skolor har 

blivit digitaliserade så är matematikundervisningen fortfarande av traditionell 

karaktär (Skolverket, 2016d). Tidigare studier har visat att det är möjligt att 

kombinera matematikundervisning med programmering och nå goda resultat 

avseende t.ex. problemlösnings- och resonemangsförmågan (Calao, Moreno-León, 

Correa, & Robles, 2015, s. 7). I denna undersökning lyckades majoriteten av de 

undersökta eleverna föra KMR, även de som inte lyckades komma fram till en 

korrekt lösning (se Tabell 2). Det visar att det är möjligt att använda 

programmering i matematikundervisningen för att hjälpa eleverna att utveckla sin 

resonemangsförmåga. 

 

Studien som genomfördes i Colombia visade också att användningen av 

programmering i matematikundervisningen kunde ha en positiv inverkan i 

elevernas utveckling av andra matematiska förmågor än resonemang och 

problemlösning, t.ex. modellering och metod (Calao, Moreno-León, Correa, & 
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Robles, 2015). Enligt Sidenvall, Lithner & Jäder (2014, s. 534) när eleverna ges 

möjlighet att lära KMR kan det bidra till utvecklingen av andra matematiska 

förmågor som t.ex. problemlösning- och begreppsförmågan. Eleverna i denna 

undersökning, även de som inte lyckades komma fram till en korrekt lösning, 

använde tidigare inlärda matematiska begrepp och strategier för att kunna lösa 

uppgiften och komma fram till egna och nya lösningsmetoder. Det visar att 

programmering också kan bidra till att eleverna utvecklar andra förmågor som t.ex. 

begrepps- och problemlösningsförmågan.   

 

Resultatet av denna undersökning visar också att programmering med 

programmeringsspråket Scratch kräver att eleven har grundläggande kunskaper om 

vissa matematiska begrepp som t.ex. koordinatsystem samt några geometriska 

begrepp. Ett av de undersökta paren, elevpar 2, lyckades föra KRM när de började 

jobba med uppgiften men efter att de inte lyckades komma fram till en korrekt 

lösning så förde de bara IR resten av tiden. En anledning till det kan ha varit 

bristande kunskaper om matematiska begrepp som t.ex. koordinatsystem. När de 

började att lösa uppgiften visade de att de hade kunskaper om kvadratens 

egenskaper och att deras resonemang hade en matematisk förankring men senare 

när de misslyckades och skulle välja nya punkter gissade dem fram sina 

koordinater utan någon förankring i matematiken och försökte bara härma eller 

”imitera” sättet att rita linjer eleverna hade lärt sig under genomgångarna de hade 

före undersökningstillfället. En förklaring till det kan också vara att genom att 

använda IR sökte eleverna en trygghet de inte fick när de misslyckades i sitt försök 

att använda KMR. 

 

Programmering med Scratch kan påverka elevernas sätt att föra 

matematiska resonemang. Förberedelsetiden kan variera beroende på vilket 

programmeringsspråk man väljer att använda med eleverna och om 

läraren/eleverna har tidigare erfarenhet av programmering. Tidigare forskning som 

t.ex. den som genomfördes med Logo på 70- eller 80-talet har visat att 

matematikundervisning med programmeringsspråk som hade en komplicerad 

syntaxis var svårt att genomföra på grund av att eleverna tyckte att dessa 

programmeringsspråk var svåra att lära och använda (Maddux, 1987). Denna 

undersökning visar att om man väljer att använda ett programmeringsspråk som 

t.ex. Scratch, som inte kräver mycket förberedelse eller förkunskaper inom 

programmering, kan programmering i matematikundervisningen bedrivas med 

positiva resultat. Arbetet med uppgiften i denna undersökning fokuserade på 

matematiken och inte på programmering, d.v.s. programmering användes inte som 

ett mål i sig utan som ett medel (Calao, Moreno-León, Correa, & Robles, 2015), 

som ett sätt att synliggöra elevernas förmåga att resonera matematisk.  

 

Enligt Montgomerys definition löser vi problem genom att konsekvent välja den 

operation som mest minskar avståndet till målet (Montgomery, 2018). Alla 

undersökta par använde sig av strategin att gissa och pröva sig fram (Lester, 1996) 

fast med en twist: deras gissningar var grundade i den interaktionen de hade med 

några av Scratchs verktyg som t.ex. det som visar muspekarens koordinater i 

realtid samt möjligheten att testköra skriptet då och då för att se vad som håller på 

att ritas innan skriptet är klart. Med hjälp av dessa verktyg lyckades eleverna testa 

sina hypoteser och göra för dem rimliga val för att kunna lösa uppgiften eller 

åtminstone komma närmare en lösning.  
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Eftersom programmering var en ”nyhetsfaktor” för de deltagande eleverna kan jag 

säga, utifrån denna studies resultat, att programmering påverkade deras sätt att 

arbeta med uppgifter samt deras sätt att se på matematiken. 

 

Användningen av programmering i matematikundervisningen kan vara en 

nackdel för vissa elever. Resultatet av denna undersökning visar att alla par 

försökte lösa uppgiften genom att föra KMR, dock bara ca 57 % av dem lyckades 

komma fram till en korrekt lösning med programmeringsspråket Scratch. Ca 43 % 

av de undersökta paren lyckades inte lösa uppgiften med Scratch men 33 % av 

dem lyckades i alla fall komma fram till en korrekt lösning på papper. En 

anledning till att ca 43 % av de elevparen som lyckades föra KMR inte lyckades 

komma fram till en korrekt lösning med hjälp av programmering kan vara att 

eleverna blev förvirrade när de skulle omvandla sina resonemang till ett skript i 

programmeringsspråket Scratch. Eventuellt kan dessa elever ha haft behov av mer 

träning med Scratch för att förstå kopplingen mellan programmering och 

matematiken. Resultatet av denna undersökning kan ändå räknas som positivt med 

tanke på att eleverna bara fick en kort introduktion i Scratch under 2 lektioner före 

undersökningstillfället. 

 

Om en kontrollgrupp hade fått lösa samma uppgift fast utan programmering hade 

de fått använda t.ex. rutigt papper och linjal. De hade fått rita ett koordinatsystem 

för hand och välja ut 4 punkter att använda som kvadratens hörn så att kvadratens 

sidor inte var parallella med koordinataxlarna. Det är svårt att säga om alla i 

kontrollgruppen hade använt KMR för att lösa uppgiften eller om alla hade kunnat 

lyckas komma fram till en korrekt lösning. Utifrån denna studies resultat kan jag 

bara konstatera att skillnaden mellan att lösa uppgiften med papper och penna och 

med programmering med t.ex. programmeringsspråket Scratch är att detta 

programmeringsspråk har flera verktyg som interagerar med den som skapar 

skriptet så att hen får kontinuerlig feedback och kan se om hen närmar sig en 

korrekt lösning eller inte. Utifrån den feedback eleven får av programmering kan 

hen anpassa sina val och få möjlighet att rätta eventuella fel. 

 

Det är möjligt att anpassa problemlösningsuppgifter så att de kan lösas med 

hjälp av programmering. Enligt Sidenvall, Lithner & Jäder (2014, s. 544) finns 

det ingen garanti att en KMR-uppgift alltid kan leda till KMR. Uppgiften som 

användes i denna undersökning hade tidigare använts i en annan studie där 

eleverna fick lösa den med hjälp av GeoGebra och uppgiften kunde då leda till 

KMR (Granberg & Olsson, 2015). Samma uppgift användes i denna studie men 

den anpassades för att kunna lösas med hjälp av programmering. Anpassningen 

omfattade att hitta 4 punkter (kvadratens hörn) för att rita en kvadrat vars sidor inte 

vara parallella med koordinataxlarna istället för att skriva 4 st linjära ekvationer 

som inte var parallella med koordinataxlarna och som tillsammans kunde bilda en 

kvadrat. Resultatet av denna undersökning visar att den anpassade versionen också 

lyckades ledda till KMR. 

 

Programmering kan påverka elevernas uthållighet. I en delrapport i PISA 2012 

visades det att Sverige hade låga resultat i problemlösning och enligt Skolverket 

berodde detta på att eleverna behöver mer träning i bl.a. uthållighet (Skolvärlden, 

2014). Resultatet av denna undersökning visar att de elevparen som inte lyckades 
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komma fram till korrekta lösningar var de som jobbade längst med uppgiften 

(längre än 20 min). Inga elevpar gav upp efter första försöket utan de fortsatt att 

jobba med uppgiften och gjorde flera försök att lösa den. En anledning till det kan 

vara att programmering med programmeringsspråket Scratch påverkade de 

deltagande elevernas uthållighet på ett positivt sätt. En annan möjlig anledning kan 

vara att eleverna var medvetna om att de spelades in och undersöktes av mig. 

7.3 Förslag till vidare forskning 
Användningen av programmering i matematikundervisningen har blivit ett aktuellt 

ämne i Sverige de senaste åren men det är egentligen inte helt nytt. Tidigare 

forskning baserades på användningen av programmeringsspråk som krävde att 

eleverna skulle lära sig att koda, d.v.s. att bl.a. kunna programmeringsspråkets 

syntaxis vilket var svårt för många (Maddux, 1987). En annan svårighet tidigare 

forskade stötte på var att det inte fanns resurser för att låta eleverna arbeta med 

t.ex. varsin dator (Logo Foundation, 2015a). Av de anledningarna slutade många 

skolor i t.ex. USA att använda programmering i undervisningen i början på 90-

talet, även fast forskningen fram tills dess hade visat positiva resultat (Maddux, 

1987).  

 

I dagsläget har många programmeringsspråk med kod utvecklas till grafiska 

programmeringsspråk med t.ex. block som är mycket lättare att lära för barn och 

ungdomar och idag är det många skolor i landet som erbjuder sina elever en egen 

bärbar dator eller lärplatta att ha under lektionerna. Förutsättningarna för vidare 

forskning om programmering i matematikundervisningen är mycket bättre nu än 

de var för 30 år sedan och intresset att forska om det har väckts igen. Framtida 

forskning bör fokusera på för- och nackdelar med användningen av 

programmering i matematikundervisningen på alla skolformer, på hur det kan 

påverka inte bara elevernas resonemang utan även andra matematiska förmågor. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Informationsbrev till eleverna 
 

 
 

Information om medverkan i en undersökning om matematiska resonemang 

som uppstår när elever arbetar med programmering i 

matematikundervisningen. 
 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Wendy García och är lärarstudent på Högskolan Dalarna med inriktning 

grundskolans senare år och gymnasieskolan. Just nu läser jag sista terminen i min 

utbildning och jobbar med mitt andra examensarbete som har för syfte att analysera 

matematiska resonemang som uppstår när eleverna får arbeta med programmeringsspråket 

Scratch i en problemlösningssituation som kombinerar enkel programmering och 

matematik.  

 

Det som förväntas av deltagarna är att lösa en uppgift med hjälp av 

programmeringsspråket Scratch. Eleverna kommer att arbeta i par och de kommer att 

få ca 30 min att lösa uppgiften. Elevernas diskussioner och skärmaktivitet kommer att 

spelas in medan de löser uppgiften för senare analys.   

 

Elevernas deltagande i denna undersökning är helt frivilligt och de kan när som helt 

avbryta det utan närmare motivering. Deltagandet är anonymt och alla inlämnade svar 

och inspelningar kommer att avidentifieras. Undersökningen kommer att presenteras till 

Högskolan Dalarna i form av en uppsats. 

 

Om ni (elever) eller era föräldrar har några frågor eller funderingar angående denna 

undersökning och dess resultat är ni välkomna att maila mig till wgz@rocketmail.com 

Tack på förhand! 

 

Stad, den 1 december 2016 

 

Wendy García 

Lärarstudent vid Högskolan Dalarna 

mailto:wgz@rocketmail.com
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Jag har förstått texten ovan och önskar delta i undersökningen. 

 

Elevens namn: 

 

Elevens underskrift:   Datum: 

 

 

 

9.2 Bilaga 2: Uppgiften 
 

Uppgift 

 

Hjälp katten Scratch att rita en kvadrat. Skapa ett enkelt 

program som använder katten Scratch som sprajt, blocken 

”radera”/"penna ned"/"penna upp" och lämpliga rörelseblock 

som t.ex. ”gå till” eller ”glid till”. Ändra bakgrunden till ”xy-

grid”. Testa er fram och välj fyra lämpliga punkter (kvadratens 

hörn) i koordinatsystemet så att kvadratens sidor inte blir 

parallella med koordinataxlarna x och y. 

 

Obs! Använd gärna utrymmet nedan om ni behöver skissa/anteckna något. Detta 

blad lämnas tillbaka till forskaren när ni är klara med uppgiften. Tack på förhand! 

 

 

9.3 Bilaga 3: Diskussionsfrågor  
 

Diskussionsfrågor 

 

Diskutera med varandra följande frågor: 

 

1. Vad gjorde ni för att komma fram till er lösning? 

2. Fann ni några svårigheter? 

3. Varför tycker ni att de fyra punkterna ni valde fungerar/fungerar inte? 

Finns det något samband mellan dem? 

 


