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Programmering eller inte? 

En läromedelsanalys av programmering i matematikböcker för årskurs 3 med 
inriktning på uppgifters kognitiva kravnivå och begrepp. 

Programming or not?  

A textbook analysis of programming in mathematics textbooks for grade 3 with a focus 
on cognitive demand and concepts. 

Årtal: 2019 Antal sidor: 48  
_________________________________________________________ 

I föreliggande studie söker vi, i form av en läromedelsanalys, kunskap kring hur 
uppgifter i åtta svenska läroböcker inom matematik för årskurs 3 karaktäriserar 
programmering utifrån dess kognitiva kravnivå och centrala begrepp. Den insamlade 
empirin analyserades kvantitativt med hjälp av en innehållsanalys. I studien tog vi 
hjälp utav två teoretiska ramverk – Mathematical Task Framework och Level of 
Demands – samt centrala begrepp inom programmering. Studiens resultat indikerar 
att; 1. Majoriteten av uppgifterna i läroböckerna som fokuserar på programmering 
ligger på en låg kognitiv kravnivå; 2. Samtliga begrepp som studien tar sin 
utgångspunkt i bearbetas i uppgifterna men endast åtta av 14 nämns. Studiens slutsats 
är att de svenska läroböcker som utgjorde underlaget för analysen håller en för låg nivå, 
både när det gäller begrepp och kognitiv kravnivå på uppgifterna, för att eleverna ska 
få möjlighet att kunna utveckla den abstrakta förståelsen som krävs för området 
programmering.  

________________________________________________ 

Nyckelord: Begrepp, kognitiv kravnivå, läroböcker, läromedelsanalys, 

programmering, uppgift.
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to contribute knowledge about which concepts and on 
which cognitive level of demand tasks in Swedish mathematical textbooks for grade 3 
addresses the subject matter of programming. To achieve this purpose, we conducted 
a textbook analysis of eight Swedish mathematical textbooks. The collected empirical 
data was then quantitatively analyzed by means of a content analysis. The theoretical 
frameworks used in this study were the Mathematical Task Framework and Level of 
Demands, as well as central concepts regarding programming. The results of the study 
indicate that; 1. The majority of tasks in the mathematical textbooks pertain to the 
subject matter and are on a low level of cognitive demand; 2. All central concepts 
regarding programming are processed in the mathematical textbooks but only eight 
out of 14 are mentioned. The study’s conclusion is that the tasks in Swedish 
mathematical textbooks that formed the basis of the analysis are deficient, both in 
terms of their level of cognitive demand and the prevalence of concepts pertaining to 
programming. We find that this is insufficient in order for students to obtain the 
opportunity to develop the abstract thinking necessary for understanding 
programming.  

 

Keywords: Cognitive demand, concept, programming, tasks, textbooks, textbook 
analysis.  
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1. Inledning och problemområde  

EU-kommissionens undersökning från 2015 indikerar att mer än 75 % av de 
europeiska länder (16/21) som deltog i undersökningen på ett eller annat sätt hade 
integrerat programmering i då rådande styrdokument (Kjällander, Åkerfeldt, Mannila 
& Parnes, 2018). Samma år som EU-kommissionens undersökning publicerades en 
Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. I den framgår det att ett av 
regeringens mål för 2030 är att ”Sverige ska vara bäst i världen” (SOU 2015:28, s.3) på 
att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen har kommit att ställa nya 
krav på samhället och på grund av detta ställs även högre krav på utbildningsväsendet. 
Utbildningen skall syfta till att främja morgondagens samhällsmedborgare och förse 
dem med den kompetens som behövs för att leva och verka i det digitala samhället. 
Den digitala kompetensen motiveras i SOU (2015:28) som en demokratifråga, vilken 
alla medborgare behöver lära sig för att kunna påverka samhället de lever i. I syfte att 
utveckla elevers digitala kompetens implementerades därmed nyligen (den 1: a juni 
2018) nya revideringar i rådande styrdokument inom ämnena matematik och teknik 
(Skolverket, 2018a). Inom ämnet matematik behandlar dessa revideringar främst 
området algebra, där tydliga inslag av programmering tillkommit (Skolverket, 2018a).  

Skollagen (SFS, 2010:800) slår i 5§ fast att utbildning skall vila på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet och Skolverket (2018b) belyser detta som kärnan i en 
framgångsrik skolutveckling. Med tanke på detta är det anmärkningsvärt att den 
nuvarande kunskapen om programmering som legat till grund för den nya kursplanens 
skrivelser vilar på ”mindre studier och erfarenheter gjorda i praktiken” (SOU 2015:28, 
s.14). Att överhuvudtaget ta fram vetenskapligt grundades skrivelser om 
programmering i kursplanen kan vara komplicerat då det finns begränsat med 
vetenskaplig granskad forskning angående programmering i svenska skola (Kjällander 
et al., 2016). Detta, utifrån en svensk kontext, gör att införandet av programmering kan 
sägas vila på tunn vetenskaplig grund. Kjällander et. al. (2016) lyfter dock samtidigt att 
det finns värdefulla erfarenheter av programmering i svensk skola som kan tjäna som 
goda exempel. Dessa exempel indikerar en och samma sak: lärarens kompetens inom 
området är avgörande för elevers utveckling (Regnell & pant, 2014; Heintz & Mannila 
2018; Kjällander et. al., 2018). Samtidig belyser andra studier detta som en av de 
framtida utmaningar Sverige nu står inför, då det råder en kompetensbrist bland lärare 
inom just programmering (Rolandsson, 2015; Misfeldt, & Ejsing-Dunn, 2015; 
Kjällander et. al., 2016; Heintz, Mannila & Färnqvist, 2016).  

För att stödja lärare att genomföra de nya skrivelserna om programmering i 
klassrummet kan man satsa på olika saker, så som kompetensutveckling eller kanske 
programmeringsverkstäder utanför skolan. En aspekt som har stor påverkan på 
undervisningen är dock de läromedel som lärarna använder. Ryve, Hemmi och 
Kornhall (2016) belyser att kvalitén på undervisningsmaterial är av betydelse i Sverige, 
då lärare i stor utsträckning har dessa som utgångspunkt för sin undervisning. Ryve et. 
al. (2016) belyser att läromedelsstödet i skolverksamheten är väldigt värdefullt och 
viktigt för hur undervisning gestaltas. Trends in International Mathematics and 
Science Study (TIMSS) från 2011 (Mullis, Martin, Foy & Arora, 2012) indikerar att 90–
95 % av verksamma lärare i Sverige använder sig av läroböcker som grund för sin 
matematikundervisning. Enligt Haggarty och Peppin (2002) är fenomenet dock 
vanligt förekommande världen över och TIMSS mätningen från 2011 indikerar att i 
genomsnitt 75 % av lärare världen över använder sig av läroböcker som grund för sin 
matematikundervisning (Mullis et. al., 2012).  
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Om läroboken utgör grunden för hur matematikundervisning gestaltas i Sverige är det 
av vikt att analysera dess innehåll kopplat till programmering. Detta då dess 
gestaltning av området programmering får direkta konsekvenser på undervisningen. 
Med detta i åtanke finner vi det högst relevant att undersöka hur området 
programmering framställs i läroböcker. Speciellt eftersom det i dagsläget råder en 
kompetensbrist bland lärare och en avsaknad på evidensbaserad forskning inom 
området. (Kjällander et. al., 2016) 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring hur programmering gestaltas 
i matematikuppgifter i svenska läroböcker för årskurs 3 utifrån kognitiv kravnivå och 
centrala begrepp.  

För att besvara studiens syfte ställs följande frågeställningar; 

• Vilka potentiella kognitiva krav ställer programmeringsuppgifterna i 
läroböckerna på eleverna? 

• Vilka områdesspecifika begrepp om programmering nämns och 
bearbetas i läroböckernas uppgifter? 
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2. Bakgrund 

I bakgrunden börjar vi med att klargöra definitioner av för studien centrala begrepp. 
Efter detta redogör vi för relevanta revideringar i Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11, Skolverket, 2018a) kopplat till 
programmering. Slutligen kommer en redogörelse av tidigare forskning kopplat till 
problemområdet. 

2.1 Viktiga begrepp 

Nedan presenteras viktiga begrepp för studien; digitalisering, programmering och 
relaterade begrepp och läroböcker i syfte att klargöra hur vi förstår dessa begrepp 
inom ramen för studien.  

2.1.1 Digitalisering 

Begreppet digitalisering lyfts i grundskolans läroplan där det bland annat står att 
”Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort 
informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt” (Skolverket, 
2018a, s. 3). Vidare förs det fram att utbildningen bör syfta till att elever ges 
förutsättningar och möjligheter att utveckla förmågor inom användandet av digital 
teknik, så som digitala verktyg, för att till exempel utveckla deras digitala kompetens. 
(Skolverket, 2018a)   

Med utgångspunkt i ovanstående syftar vi i studien till begreppet digitalisering utifrån 
en skolkontext men också utifrån ett större sammanhang då vi också syftar till den 
historiska och pågående tekniska utvecklingen i samhället.  

2.1.2 Programmering och relaterade begrepp 

Med begreppet programmering syftar vi inte enbart på den kontext varpå det 
innefattar att ge instruktioner till ett program för att det skall utföra ett visst arbete 
med hjälp av en dator. Vi ser på programmering utifrån hur det används i 
undervisningssammanhang, som ett pedagogiskt problemlösningsverktyg i en digital 
och icke-digital kontext. Det pedagogiska verktyget består av byggstenar, koder, som 
med olika kombinationer på olika sätt kan uppnå olika mål. Förståelsen för 
programmering som verktyg gör således att det går att använda i olika kontexter inom 
ramen för olika ämnen. Det handlar således inte om att elever skall lära sig att 
programmera datorprogram med ett specifikt programspråk så väl att de kan gå direkt 
in i industrin, utan den bakomliggande förståelsen av programmering. Detta benämns 
inom programmering som datalogiskt tänkande. Wing (2006) belyser att: ”Att tänka 
som en datavetare betyder mer än att enbart kunna programmera en dator. Det kräver 
ett abstrakt tänkande på flera nivåer.” [vår översättning] (s.34). Med citatet menar 
Wing (2006) att det krävs ett bakomliggande datalogiskt tänkande i arbetet med 
programmering inom flera nivåer av abstraktion. 

Enligt Olteanu och Olteanu (2018) så möjliggör programmering inom matematiken för 
elever att istället för att fokusera “på det rätta svaret” få pröva sig fram för att lösa 
problem med hjälp av entydiga stegvisa instruktioner. För elever inom grundskolan 
handlar programmering huvudsakligen om att lära sig tänka på nya sätt, att tänka 
logiskt med hjälp av algoritmer. Detta möjliggör för elever att inom programmering 
lära sig att bryta ner problem i mindre delar, felsöka, korrigera fel samt tolka resultat. 
(Olteanu & Olteanu, 2018)  
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Att programmera handlar om att kunna planera och skriva koder så utförligt som 
möjligt, för att lösa ett problem med hjälp av en dator eller robot. Det är vanligt att det 
blir fel när man programmerar så därför handlar programmering minst lika mycket 
om att kunna testköra koden och att felsöka ifall den skrivna koden inte fungerar som 
den ska. Inom programmering är det viktigt att komma ihåg att en dator endast gör 
som den blir tillsagd. Ett fel i en kod kallas för en bugg. (Kodboken, 2018) 

Enligt Helenius, Misfeldt, Rolandsson och Ryan (2018) kan programmering liknas vid 
hur ett datorprogram är konstruerat. De beskriver hur datorprogram består av ett antal 
stegvis ordnade instruktioner som talar om för datorn vilka funktioner den skall 
utföra, exempelvis starta och stänga av datorn. Fortsatt skriver de hur ordningen som 
instruktionerna ges i har betydelse för datorns genomförande av uppgifter. 
Instruktionerna skrivs med hjälp av ett programmeringsspråk som inom 
programmering kallas för kod (Helenius et. al., 2018). Datorer förstår endast 
maskinkod, det så kallade binära talsystemet som består av ettor och nollor (se Figur 
1). Att koda skiljer sig från vanliga instruktioner i det avseendet att det måste uppfylla 
tre kriterier, den gyllene regeln, att koden måste vara; exakt, fullständig och i rätt 
ordning. När en dator läser koder läser den rad för rad, uppifrån och ner, och gör 
endast det som koden säger. På grund av detta är det viktigt att ordningen är rätt, det 
vill säga att den följer rätt syntax. En dator har inte förmågan att själv avgöra i vilken 
ordning den skall utföra funktioner, utan den följer bara kommandon skrivna med kod. 
(Kodboken, 2018) 

Binär kod Binära alfabetet 
0100 1000 H 
0100 0101 E 
0100 1010 J 

Figur 1 – Exempel på en konvertering av binär kod till bokstäver i alfabetet 

Eftersom vi människor kan ha svårt att förstå detta programmeringsspråk som endast 
består av koder, skrivna med ettor och nollor, har det skapats olika 
programmeringsspråk för att underlätta förståelsen. Dessa programmeringsspråk kan 
variera, det kan exempelvis vara textbaserade programmeringsspråk (se Figur 2) som 
Java, Python eller C++ eller visuella programmeringsspråk (se Figur 3) så som Scratch 
och Microbit. (Helenius et. al., 2018)   

 

Figur 2 – Exempel på textbaserad programmering 

https://pixabay.com/en/programming-code-development-web-583923/
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Figur 3 – Exempel på blockprogrammering i Scratch 

Dessa programmeringsspråk hjälper oss att konvertera till binära koder så att en dator 
kan förstå och så att vi lättare kan läsa och skriva koder inom programmering. De 
visuella programmeringsmiljöerna där bilder och grafiska objekt sätts samman kallas 
för blockprogrammering (se Figur 3). För att ett program skall förstå koderna krävs 
det att de följer rätt syntax. Dessa instruktioner ges i en sekvens som programmet 
följer, ett förlopp som datorn utför när programmet körs, exekveras. (Helenius et. al. 
2018)  

Med hjälp av ett antal satser kan man få en dator att genomföra en viss funktion, men 
för att datorn skall kunna genomföra olika funktioner måste den få veta vilka 
förutsättningar som krävs. Den måste få information i form av indata (input) för att 
sedan kunna bearbeta den för att producera utdata (output). Ett vardagsnära exempel 
på detta skulle kunna vara att baka en kladdkaka. För att baka en kladdkaka behövs 
indata i form av information om vad som skall göras, i vilken ordning receptet skall 
följas och vilka ingredienser och tillbehör som behövs. I receptet framgår det att du ska 
knäcka och använda två ägg. Om du vill upprepa denna funktion ett flertal gånger 
istället för att manuellt behöva upprepa en sekvens så kan du välja att göra en loop. En 
loop innebära således att upprepa en sekvens ett flertal gånger. Utifrån detta exempel 
blir resulterad utdata den färdigbakade kladdkakan. (Helenius et. al. 2018)  

Ett vanligt begrepp inom programmering är att man använder sig av villkor. Villkor 
syftar till ”om detta inträffar utför X, annars utför Y” (Kodboken, 2018). Om vi 
använder oss av tidigare nämnda exempel, kladdkakan, så skulle villkor kunna 
förekomma när vi ska ta ut kladdkakan;  

1. Om kladdkakan är färdig, utför: 

2.      ta_ut_kladdkakan 

3. Annars, utför: 

4.      vänta_2_minuter_kontrollera_kladdkakan_igen 

Figur 4 – Exempel på villkor 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scratch_2.0_Screen_Hello_World.png
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En uppsättning av flera sekvenser som utför en viss funktion, exempelvis inom ett 
recept, kallas för en algoritm. Algoritmer är en uppsättning instruktioner som är 
stegvis ordnade med tydliga kategorier med indata och utdata som löser en 
väldefinierad uppgift (att baka en kladdkaka). Algoritmer är centrala i programmering 
då de beskriver handlingar på ett sätt som kan översättas till en kod som datorn förstår. 
(Helenius et. al. 2018) 

2.1.3 Läroböcker 

I syfte att definiera läroböcker krävs också en förklaring kring hur de skiljer sig från 
läromedel i sin helhet. Bremler (2003) skriver att läromedel generellt inte är begränsat 
till tryckt material så som böcker, arbetsblad och lärarhandledningar utan att det också 
kan förekomma i digital form, så kallade digitala läromedel. Johansson (2006) stödjer 
Bremlers (2003) definition av läromedel och skriver att läroböcker till skillnad från 
läromedel är de tryckta objekten, böckerna, som syftar till att vägleda elever under 
årets gång. 

I denna studie tar vi stöd i Johanssons (2006) definition av läroböcker, således de 
tryckta elevböcker som används i matematikundervisningen.  

2.2 Programmering i kursplanen för matematik 

I den nyligen reviderade kursplanen för matematik i Lgr11 (Skolverket, 2018a) har det 
tillkommit skrivningar angående införandet av programmering i 
undervisningssammanhang. Dessa skrivningar, vars tillämpning blev obligatorisk den 
1 juli 2018, implementerades redan från och med den 1 juli 2017. Inom det centrala 
innehållet för algebra har det tillkommit ytterligare en punkt:  

Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för 
programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. 

(Skolverket, 2018a, s.55) 
 

Detta innebär i praktiken att kunna tillämpa och använda programmering för att 
undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar såväl som 
att presentera och tolka data. Enligt Skolverket (2017) bygger 
programmeringskunskaper på en progression och det handlar om att utveckla 
kunskaper om hur tydliga stegvisa instruktioner och symboler, och senare algoritmer, 
kan användas för att få en dator att utföra en specifik uppgift. Programmering i de lägre 
åldrarna handlar om att utveckla grundläggande förståelse, främst utifrån konkreta 
situationer, för att med ökad kunskap och erfarenhet i högre årskurser använda dessa 
som ett verktyg inom matematiken. Verktygen som eleverna möter inom 
programmering bygger även dessa på en progression. För årskurs 4–6 förväntas 
eleverna möta visuella programmeringsmiljöer i form av blockprogrammering medan 
elever i de högre årskurserna förväntas få arbeta inom olika programmeringsmiljöer 
med hjälp av textbaserad programmering. Nedan klargörs vad programmering 
innefattar för respektive årskurs inom grundskolan för att synliggöra progressionen.  
 
För årskurs 1–3 innebär det att eleverna ska ges möjlighet att möta innehållet:  
”Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund 
för programmering. ” (Skolverket, 2017, s.17). Denna del syftar enligt Skolverket (2017) 
till att eleverna ska ges möjlighet till att ta det första steget i att utveckla förståelse för 
hur programmering kan användas. Exempelvis skulle detta kunna handla om hur 
elever får ge varandra stegvisa instruktioner för att utföra vissa bestämda rörelser eller 
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att gå en bestämd bana. Eleverna skall också möta: ”Symbolers användning vid 
stegvisa instruktioner.” (Skolverket, 2017, s.17). Denna del av innehållet syftar till att 
eleverna ska möta symbolhantering som är av stor betydelse när det gäller förståelsen 
av programmering och dess programmeringsspråk. Exempelvis skulle elever i arbetet 
med stegvis instruktioner få komma överens om vilka symboler och beteckningar som 
behövs för att beskriva ett antal upprepningar. Detta för att symboler utgör en del av 
det programmeringsspråk som eleverna i ett senare skede förväntas möta. (Skolverket, 
2017) 

För årskurs 4–6 innebär det att eleverna ska ges möjlighet att möta innehållet:  
”Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering.” (Skolverket, 2017, 
s.17). Enligt Skolverket (2017) kopplas denna punkt samman med innehållet för teknik, 
då eleverna ges möjlighet att arbeta praktiskt med samma innehåll. Vidare för 
Skolverket (2017) fram att en algoritm utgörs av entydiga stegvisa instruktioner som 
styr en dator till att göra det man vill. Det kan exempelvis handla om att skapa en 
algoritm som beräknar ett medelvärde eller sorterar tal i storleksordning. Eleverna 
skall också möta: ”Programmering i visuella programmeringsmiljöer.” (Skolverket, 
2017, s.17). Genom att elever ges möjlighet att pröva och utveckla sina kunskaper får 
de enligt Skolverket (2017) erfarenheter som gör det möjligt att förstå vad 
programmering är och dess möjligheter och risker. Med hjälp av blockprogrammering 
kan elever i visuella programmeringsmiljöer sätta samman program genom att 
använda sig av färdigkonstruerade grafiska element “block” som de sedan placerar i en 
specifik ordning med hjälp av en ”drag-och-släpp” funktion för ett specifikt ändamål. 
(Skolverket, 2017)  

För årskurs 7–9 innebär det att eleverna ska ges möjlighet att möta innehållet: 
”Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering.” (Skolverket, 2017, 
s.17). Enligt Skolverket (2017) ska eleverna i detta stadium av sin utveckling och 
progression ges möjlighet att fördjupa och bredda sina programmeringskunskaper och 
hur programmering kan användas. Detta motiveras med att de även skall ges möjlighet 
till varierade programmeringsmiljöer. Utöver de visuella programmeringsmiljöerna 
eleverna tidigare är bekanta med kan programmering nu handla om textbaserad 
programmering. ”Programmering i olika programmeringsmiljöer.” (Skolverket, 2017, 
s.17). (Skolverket, 2017)  

2.3 Lärobokens roll i matematikundervisning 

Samhällets syn på hur ämnesspecifika kunskaper inom matematiken lärs ut har en 
långtgående tradition av att stödjas och bearbetas i och med användandet av 
läroböcker och andra läromedel jämfört med andra skolämnen (Remillard, 2005). 
Jablonka och Johansson (2010) belyser att användandet av läroböcker är allmänt 
förekommande i svenska klassrum och att läroböcker i liten utsträckning kritiseras av 
dess användare. I dagsläget förekommer det inte heller någon statlig eller kommunal 
granskning av läromedel i Sverige som stödjer lärare i deras val av läromedel. Den 
statliga granskningen av läromedel upphörde 1992 i samband med upprättandet av 
Skolverket under 1990-talet (Nationalencyklopedin, [NE] 2018). Oates (2018), som är 
läroplans- och läromedelsexpert, genomförde en studie 2014 som redovisade samma 
resultat som Reynolds och Farrells forskning från 1996; att de bästa lärarna världen 
över i hög utsträckning stödjer användandet av högkvalitativa böcker. Enligt Oates 
(2018) så kan läromedel ses som ”de högpresterande utbildningssystemets DNA.” 
(s.12). Han menar därmed att läromedel är viktiga byggstenar i målet att utveckla en 
mer högpresterande undervisningskultur, som till exempel Singapore och Hong Kong 
som placerat sig i toppen av de senaste TIMSS mätningarna.  



11 
 

Enligt Kornhall (2018) går Englands inställning gentemot läromedel att jämföras med 
den motstridighet och läromedelsfientlighet som under en längre tid funnits i Sverige.  

Studier som tidigare har gjorts i Sverige indikerar att matematikläromedel idag 
erbjuder ett begränsat innehåll av valda delar inom ämnet matematik som inte i 
tillräcklig grad bidrar till att utveckla alla kunskaper elever behöver utveckla för den 
fortsatta skolgången (Johansson, 2006; Johnsson & Flodström, 2010; 
Skolinspektionen, 2009). 

Kornhall (2018) för fram att lärarstudenter i Sverige på ett konstruktivt sätt uppmanas 
till att vara kritiska eller närmare bestämt negativt inställda till användandet av 
läroböcker. Vilket medför att när de kommer ut i praktiken slås av att läroböcker anses 
vara en: “[...] viktig och omistlig del av arbetet.” (s.24). Detta har skapat spänningar 
mellan nya lärares verklighet och lärarutbildningarnas ideal men även att lärare 
upplever sig som sämre lärare, då de använder sig av läromedel i verksamheten. 
(Kornhall, 2018) 

Ryve et. al. (2016) belyser i sin studie några år tidigare att läromedelsstödet i 
skolverksamheten är väldigt värdefullt och viktigt för hur undervisning gestaltas. De 
belyser att kvalitén på undervisningsmaterial borde ha stor betydelse i Sverige, då 
resultat från större studier indikerar att lärare i stor utsträckning har dessa som 
utgångspunkt för sin undervisning. Även om läromedel är en viktig resurs för lärare, 
visar initiala studier att svenska lärare inte använder sig särskilt mycket av 
lärarhandledningar. Forskning påvisar att finska klasslärare använder sig av 
lärarhandledningar i större utsträckning, då de upplevs hjälpa dem att förnya sin 
undervisning. Lärare i Finland är på låg- och mellanstadiet, precis som i Sverige, sällan 
ämnesspecialister och undervisar i många ämnen och lärarmaterialet blir således en 
gedigen källa för inspiration och utveckling. Största skillnaden mellan svenska och 
finska läromedel är att det i finska läromedel finns exempel på design av enskilda 
lektioner. Lektionerna har en variation av aktiviteter som stödjer lärandet av det 
aktuella området och främjar utveckling av olika förmågor. Något som inte gäller för 
svenska matematikläromedel. (Ryve et.al., 2016) 

Enligt Ryve et. al. (2016) råder det en stark tradition av ensamräknande i svensk 
undervisningskultur, vilket syftar till att elever lämnas ensamma med räknandet i sina 
böcker. Vill man ändra på detta föreslås stöd i form av läromedel och 
lärarhandledningar som inspirerar och leder till nya arbetssätt och innehåller 
information om de teorier som ligger bakom de aktiviteter som föreslås. Likt de 
läromedel som finns i Finland och Singapore som syftar till att utveckla lärarens 
undervisningsrepertoar. (Ryve et.al., 2016)  

2.4 Matematikuppgifters kognitiva kravnivåer 

Eftersom vi i denna studie delvis fokuserar på att undersöka uppgifter i 
matematikläroböcker utifrån dess kognitiva kravnivå, det vill säga hur utmanande 
uppgifters karaktär är, blir det viktigt att belysa forskning kopplat till dessa och dess 
relevans för att utveckla matematiska kunskaper och färdigheter. 

Hattie, Fisher och Frey (2017) framför att forskning visat att de flesta elever kan 
prestera och tillämpa matematiken mer framgångsrikt i verkliga livssituationer om:  

de först får brottas med ett rikt problem, förstår innebörden i en idé och bygger upp 
begreppsförståelse i en problemlösningsprocess, befäster kunskaper genom att lära sig de 
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ingående procedurerna och färdigheterna och därefter tillämpar dem i situationer i verkliga 
livet. (s.29)  

Boaler (2015) belyser att hjärnstudier och forskning inom neurologi indikerar att 
majoriteten av elever, med undantag för en liten grupp med betydande kognitiv 
funktionsnedsättning, kan lära sig matematik på hög nivå om de ges rätt undervisning 
och resurser.  

Hattie et. al. (2017) framför att Smith och Steins (1998) ramverk kognitiva kravnivåer 
(Level of Demands) kan användas som en tydlig taxonomi för att kategorisera 
uppgifters kognitiva kravnivå. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 
2014) har accepterat denna taxonomi som ett bra hjälpmedel för lärare i syfte att 
utveckla och anpassa uppgifter utefter lärandemål och kriterier. (Hattie et. al. 2017) 

Utefter Smith och Steins (1998) ramverk benämner Hattie et. al. (2017) uppgifter inom 
Lower–Level Demands som ytlärning och uppgifter inom Higher–Level Demands 
som djuplärning. Hattie et. al. (2017) beskriver att elever inom alla ämnen behöver 
utveckla ytlärande för att sedan gå djupare. Ytlärning avser den ”inledande 
utvecklingen av begreppsförståelse, procedurfärdigheter och ordförråd inom ett nytt 
ämne.” (Hattie. et. al. 2017, s.33). Uppgifter som kopplas samman med ytlärning tillhör 
ofta den lägre kravnivån. (Hattie et. al., 2017)  

Djuplärning avser de uppgifter där elever ”planerar, undersöker och vidareutvecklar 
sin begreppsmässiga förståelse och börjar göra generaliseringar baserat på sina 
erfarenheter.” (Hattie. et. al. 2017 s.33). Dessa uppgifter kräver av elever att de gör 
kopplingar mellan begreppsmässiga idéer och övar samt tillämpar 
procedurfärdigheter mer självgående. Uppgifter som kopplas samman med 
djuplärning tillhör ofta den högre kravnivån. (Hattie. et. al., 2017)   

Enligt Hattie et. al. (2017) går mycket av matematikundervisningen ut på att elever får 
lösa uppgifter inom de lägre kravnivåerna. Hattie et. al. (2017) för fram att enligt 
Levasseur och Cuoco (2003) så är uppgifter av denna karaktär inte dåliga i sig men de 
bidrar inte heller till att utveckla matematiska tankevanor som att exempelvis leta efter 
mönster och använda alternativa representationer. Således bör inte uppgifter enbart 
fokusera på tillvägagångssätt då det kan begränsa den begreppsliga förståelsen, elever 
lär sig mer när de ägnar sig åt djupare tänkande. (Hattie. et. al., 2017) 

2.5 Programmering i skolan 

Enligt Helenius et. al. (2018) är ämnet programmering relativt nytt i Sverige då det 
infördes första gången inom ämnet matematik på 1970-talet. Detta medför att det finns 
begränsat med evidensbaserad forskning inom området (Helenius et. al., 2018). 
Kjällander et. al. (2016) lyfter att programmering inte nämnts i läroplanen för 
grundskolan sedan Lgr80 och att fokus har skiftat från programmering till att 
införskaffa sig kunskaper i hur digitala resurser, exempelvis en dator, kan användas 
som pedagogiskt verktyg för lärande och informationssökande. Kjällander et. al. 
(2016) framför vidare att forskning som berör lärande och undervisning i Sverige är 
begränsad. Vidare framför de att stor del av forskningen beskriver hur elever närmar 
sig programmering och inte fokuserar på själva lärandet. Deras bedömning baserad på 
forskning och erfarenhet, om än i liten utsträckning, visar på att: 

• Det finns begränsad vetenskaplig granskad empirisk forskning om programmering i 
svensk skola. Att införa programmering i förskolan och skolan i nuläget kan därför inte 
sägas vila på vetenskaplig grund utifrån en svensk skolkontext.  

• Det finns begränsad beprövad erfarenhet av programmering i svensk skola. Att införa 
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programmering i förskolan och skolan kan därför inte sägas vila på svensk beprövad 
erfarenhet.  

• Det finns en del värdefulla erfarenheter av programmering i svensk skola som kan tjäna 
som goda exempel.  

(Kjällander et.al., 2016, s.27) 

Forskning om programmering kopplat till undervisningen är begränsad (Helenius et. 
al, 2018; Kjällander et. al, 2016). Några studier finns dock att tillgå. Ett exempel är 
Misfeldt och Ejsing-Dunn (2015) som genomförde en studie som handlade om ifall det 
finns potential att lära matematik genom programmering och om det finns ett 
relationellt samband mellan dessa. En av slutsatserna ifrån studien var att 
programmering ofta upplevs som ett abstrakt ämne och att de därför är viktigt att 
utgångspunkten i undervisningen är konkret. Redan Paperts (1980) studie från 80-
talet hade detta som slutsats.  

Ytterligare en studie, som baserats på Paperts (1980), genomfördes i Sverige av Regnell 
och Pant (2014). Det var ett projekt i Sverige och Indien som ämnade att undersöka 
hur elever lär sig programmering med hjälp av applikationen Kojo. Kojo bygger på ett 
programspråk som heter Scala. Med hjälp av detta programspråk kan eleverna få en 
känsla av att programmera med tangentbord som verktyg. Kjällander et. al. (2016) 
belyser att elever i och med detta arbetssätt kan lära sig abstrakt tänkande, detta 
hänvisas till som en transfereffekt. Med transfereffekt menas att exempelvis kunskap 
förs över från ett ämne till ett annat. Utifrån detta synsätt kan elever genom 
programmering lära sig att räkna matematik, lära sig logiskt tänkande och/eller 
utveckla färdigheter och kunskaper som inte är direkt kopplade till programmering. 
Slutsatsen utifrån Regnell och Pants (2014) forskning var att det saknas vetenskapliga 
belägg för huruvida eleverna utvecklar sitt lärande och abstrakta tänkande i och med 
detta val av arbetssätt. (Regnell & Pant, 2014; Kjällander et. al., 2016) 

En slutsats som flertalet studier lyfter fram är lärarens roll i undervisningen om 
programmering. Exempelvis visar resultaten från Misfeldt och Ejsing-Dunns (2015) 
studie att elevernas potential att lära sig matematik genom programmering beror till 
största del på lärarens didaktiska förhållnings- och tillvägagångssätt. Även Heintz et. 
al. (2016) forskning pekar på detta då deras slutsats om framtida utmaningar lyder: 
”En allmän utmaning för samtliga länder är att utbilda och behålla bra lärare med 
relevanta kunskaper och färdigheter samt att utveckla läromedel med passande 
progression genom hela utbildningssystemet.” [vår översättning] (Heintz et. al., 2016, 
s.7). Kjällander et. al. (2018) slutsats är liknande: “Det finns ett behov av att utveckla 
undervisningsmetoder och bedömningsverktyg i utbildningen för att uppfylla de krav 
som ställs på elever i dagens moderna samhälle, speciellt eftersom många verksamma 
lärare och lärarstudenter saknar erfarenhet och kunskap inom exempelvis 
programmering.” [vår översättning] (Kjällander et. al., 2018, s.12). Vidare lyfter 
Kjällander et. al. (2018) att Organization for Economic Cooperation and 
Developments (OECD) rapport från 2015 indikerar att det behövs pedagogiska 
strategier och klara definierade mål med användandet av teknik i undervisningen, 
annars riskerar användande att bli ett hinder istället för en uppmuntring till inlärning. 
I Rolandssons (2015) avhandling pekar han på att om ett kunskapsinnehåll ska få 
genomslagskraft i praktiken måste det förekomma ämnesdidaktiska forum för detta 
som exempelvis lärarutbildningar. Heintz och Mannila (2018) forskning redovisar att 
det inte är en omöjlighet att erbjuda lärare träning inom programmering utan större 
ansträngning. Studien visar även att lärare som lärt sig programmera med hjälp av 
programspråk som exempelvis Scratch eller liknande har lärt sig att använda det som 
ett verktyg och inte fått förståelse för programmeringens grundkoncept. Heintz och 



14 
 

Mannila (2018) resultat indikerar att när lärare lärt sig använda ett specifikt 
programspråk som ett verktyg för programmering så kan de inte lätt konvertera denna 
kunskap till att använda andra programmeringsspråk. Exempelvis Scratch, 
blockprogrammeringsprogram, och Python, ett textbaserat program som är alltmer 
abstrakt och krävande (se 2.1.2 Programmering och relaterade begrepp).  
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3. Teoretiska ramverk 

Nedan följer en redogörelse för de två teoretiska ramverk som använts i studien från 
Smith och Stein (1998). Det första ramverket, The Mathematics Task Framework 
[MTF], har använts för att beskriva vårt val av att fokusera på läromedel och för att 
placera studien i en vidare kontext. Det andra ramverket, Level of Demands (kognitiva 
kravnivåer), har använts för att analysera data.  

3.1 The Mathematics Task Framework 

Det matematiska uppgiftsorienterade ramverket [MTF] av Stein och Smith (1998) 
består av tre faser (se Figur 5) genom vilka uppgifter passerar. Den första fasen berör 
uppgifter så som de framställs i styrdokument och tryckt material, exempelvis 
läroböcker, lärarhandledningar och stödmaterial. Den andra fasen behandlar 
uppgifter så som de är strukturerade, planerade och introducerade av lärare. Den 
tredje och sista fasen berör uppgifter så som de bearbetas av elever, det vill säga hur 
det arbetar med uppgifterna i undervisningssammanhang. (Stein & Smith, 1998).  

 

Figur 5 – The Mathematics Task Framework (Smith & Stein, 1998, s.270) 

Enligt Stein och Smith (1998) förändras uppgiftens art ofta när den passerar från en 
fas till en annan. Exempelvis så är en uppgift som framställs i läroböcker inte alltid 
identisk med den som introduceras av lärare, vidare är inte heller uppgifter som 
introduceras av lärare alltid lik den uppgift som bearbetas av elever (Stein & Smith, 
1998).  

Vi är medvetna om att det som står i läroboken inte behöver vara det som sker i 
undervisningen. Studier såsom TIMSS 2011 indikerar dock samtidigt att svenska lärare 
i hög grad har läroböcker som grund för sin undervisning (Mullis et. al., 2012). På 
grund av detta är fas 1 av MTF vår utgångspunkt i denna studie. Vi anser att vår 
läromedelsanalys bidrar till att synliggöra vad som ligger till grund för de svenska 
matematiklektionerna vad gäller programmering. 

3.2 Level of Demands 

Stein och Smiths (1998) andra ramverk Level of Demands består av fyra olika 
kognitiva kravnivåer; Memorering (Memorization), Procedurer utan kopplingar 
(Procedures without Connections), Procedurer med kopplingar (Procedures with 
Connections) och Använda matematik (Doing Mathematics). Dessa fyra nivåer är i sin 
tur uppdelade i två kategorier, De lägre kravnivåerna (Lower–Level Demands) och 
De högre kravnivåerna (Higher–Level Demands), beroende på uppgifternas karaktär 
och svårighetsgrad. Med detta ramverk (se Figur 6) kan vi synliggöra olika kognitiva 
nivåer som uppgifterna för programmering i läroböckerna kräver, då olika uppgifter 
ger elever olika förutsättningar för lärande. Uppgifter där elever ska tillämpa en inlärd, 
rutinmässig procedur ger tillfälle till en viss sorts tankeövning medan uppgifter som 
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kräver att elever använder sig av begrepp, som stimulerar till att göra kopplingar, ger 
tillfälle till en helt annan sorts tankeövning. (Stein & Smith, 1998) 

De lägre kravnivåerna De högre kravnivåerna 

Memorering Procedurer med kopplingar 

Procedurer utan kopplingar Använda matematik 

Figur 6 – Kognitiva kravnivåer [vår översättning] 

Nedan följer en redogörelse över vad som generellt kännetecknar matematikuppgifter 
inom respektive nivå.  

3.2.1 Memorering  

Den första nivån inom de lägre kravnivåerna är memorering. Uppgifter inom denna 
kategori har karaktärsdrag som:  

• Reproducera tidigare inlärd fakta, regler, formler och begrepp eller omvandla dessa fakta, 
regler, formler och begrepp till minneskunskap. 

• Går ej att lösa med hjälp av att använda en procedur (metod) eftersom tillvägagångssätt 
inte existerar eller för att tiden inte räcker till.  

• Är entydiga då uppgifterna involverar en exakt reproduktion av tidigare sett material och 
vad som ska reproduceras är tydligt och direkt angivet.  

• Saknar tydlig koppling till förståelsen som ligger bakom de fakta, regler, formler och 
begrepp som lärs in eller återges. [vår översättning] 

(Smith & Stein, 1998, s.348)  

Ett exempel på en uppgift med karaktärsdrag kopplat till memorering skulle kunna 
likna uppgiften nedan. 

 

Figur 7 – Exempel på en uppgift med karaktärsdrag från Memorering 

Denna typ av uppgift kräver att eleven reproducerar tidigare inlärd fakta som de 
omvandlat till minneskunskap. Den kräver inte en lösning med hjälp av en specifik 
procedur, den är också entydig då vad som ska reproduceras är tydligt angivet. Frågans 
utformning är inte heller direkt utformad med syftet att undersöka förståelsen för 
programmering i sig.  

3.2.2 Procedurer utan kopplingar  

Den andra nivån inom de lägre kravnivåerna är procedurer utan kopplingar. Uppgifter 
inom denna kategori har karaktärsdrag som:  

• Är algoritmiska i den meningen att en specifik procedur (metod) krävts eller framgår av 
tidigare instruktion, erfarenhet eller placering av uppgiften. 

• Ställer inga krav på en högre kognitiv kapacitet för att lyckas med uppgiften.  Ytterst lite 
tvetydighet existerar i dessa uppgifter om vad som behöver göras och hur det skall 
genomföras.  

• Har ingen koppling till den bakomliggande förståelsen som behövs för att använda en 
procedur (metod).  

• Är inriktade på att producera ett korrekt svar istället för att utveckla den matematiska 
förståelsen bakom svaren.   
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• Kräver inga generella förklaringar eller förklaringar som fokuserar på att enbart beskriva 
den procedur (metod) som använts. [vår översättning] 

(Smith & Stein, 1998, s.348)  

Ett exempel på en uppgift med karaktärsdrag kopplat till procedurer utan kopplingar 
skulle kunna likna uppgiften nedan.  

 

Figur 8 – Exempel på en uppgift med karaktärsdrag från Procedurer utan kopplingar 

Det har tidigare i uppgiften framgått vad symbolerna betyder (ett steg framåt, vrid 
vänster, ett steg framåt) och eleverna ombeds nu att följa kodsekvensen för att hitta 
skatten. Denna uppgift kräver att eleverna följer instruktionen (koden) för att ta sig 
fram till skatten. Det finns ingen tvetydighet kring vad som skall göras och hur. 
Eftersom tidigare instruktion förklarat för vad symbolerna syftar till krävs ingen 
tidigare förståelse av dessa. Uppgiften går ut på att eleverna skall hitta skatten vilket 
syftar till att komma fram till rätt svar. Det krävs inte heller någon förklaring kring hur 
eleven gjort.   

3.2.3 Procedurer med kopplingar  

Den första nivån inom de högre kravnivåerna är procedurer med kopplingar. Uppgifter 
inom denna kategori har karaktärsdrag som:  

• Fokuserar elevernas uppmärksamhet på användandet av procedurer (metoder) för att 
utveckla en djupare förståelse för matematiska begrepp och idéer.  

• Föreslå explicita eller implicita vägar att följa som är breda generella procedurer som har 
nära kopplingar till bakomliggande konceptuella idéer.   

• Representeras vanligtvis på fler sätt såsom visuella diagram, konkret material, symboler 
och problemlösning. Kopplingar till användandet av flera representationsformer skapar 
förståelsen och mening.  

• Ställer krav på en viss form av kognitiv ansträngning.  Även om allmänna generella 
procedurer kan följas, kan de inte följas tanklöst. Elever behöver engagera sig i 
bakomliggande konceptuella tankar och idéer som underlättar genomförandet för att 
kunna slutföra uppgiften framgångsrikt och utveckla förståelsen. [vår översättning]  

(Smith & Stein, 1998, s.348)  

Ett exempel på en uppgift med karaktärsdrag kopplat till procedurer med kopplingar 
skulle kunna likna uppgiften nedan. 



18 
 

 

Figur 9 – Exempel på en uppgift med karaktärsdrag från Procedurer med kopplingar 

Uppgiften ovan fokuserar elevernas uppmärksamhet på användandet av en procedur 
för att utveckla en djupare förståelse för programmering. Uppgiften är förankrad i 
programmeringens bakomliggande idéer då den bygger på programmeringens gyllene 
regel. Uppgiften innehåller problemlösning och har flera alternativa lösningar och 
kräver att eleverna inte enbart redogör skriftligt för sina lösningar utan också resonerar 
och kommunicerar muntligt. Eftersom uppgiften innehåller flera alternativa lösningar 
måste eleverna engagera sig i de bakomliggande idéerna kopplat till programmering 
och i synnerhet kodens syntax, dess ordningsföljd.  

3.2.4 Använda matematik 

Den andra nivån inom de högre kravnivåerna är använda matematik. Uppgifter inom 
denna kategori har karaktärsdrag som:  

• Kräver komplext och icke algoritmiskt tänkande - ett förutsägbart och väl beprövat 
tillvägagångssätt är inte explicit uttryckt i uppgiften, instruktionerna eller ett färdigt 
exempel.  

• Kräver att elever undersöker och förstår bakomliggande matematiska begrepp, 
procedurer och relationer.   

• Kräver att elever reglerar och styr över de egna kognitiva processerna.   

• Kräver att elever vid bearbetning av uppgifter har tillgång till relevant kunskap och 
erfarenheter för att kunna omsätta dessa.  

• Kräver att elever analyserar uppgiften och aktivt undersöker hinder i uppgiften som kan 
begränsa antalet möjliga lösningar eller strategier. 

• Kräver betydande kognitiv ansträngning som kan involvera en viss nivå av ansträngning 
för eleven på grund av den oförutsägbara naturen av lösningsprocessen som krävs. [vår 
översättning] 

(Smith & Stein, 1998, s.348) 
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Figur 10 – Exempel på en uppgift med karaktärsdrag från Använda matematik 

Uppgiften ovan ställer ett högre krav på att eleverna behärskar ett mer komplext 
tänkande. Hur eleverna väljer att programmera sina robotar är inte direkt uttalat i 
uppgiften utan det är upp till eleverna själva att lösa. Uppgiften kräver även av eleverna 
att de har förståelse för de bakomliggande begreppen, procedurer och relationer och 
omsätta dessa i uppgiften. Uppgiften ställer även krav på eleverna att de ska analysera 
uppgiften och aktivt söka efter hinder. I och med att uppgiften innehåller ett moment 
av att eleverna får skapa egna koder som de senare byter med en klasskamrat kan 
lösningsprocessen sägas vara oförutsägbar.   
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4. Metodologi  

Nedan presenteras studiens urval och bortfall följt av vårt val av datainsamlingsmetod, 
kodningsschemat, och vår analysmetod. Efter detta följer ett avsnitt om studiens 
reliabilitet och validitet och våra etiska överväganden kopplat till studien.  

4.1 Urval och bortfall 

Studien har smalnats av till att endast undersöka programmering för årskurs 3, inom 
huvudområdet algebra. Studiens innehåll baseras på en undersökning av åtta 
läroböcker. Dessa läroböcker valdes ut då de är anpassade utefter de nya 
revideringarna av kursplanen i matematik (Skolverket, 2018a), vilket innebär att de 
innehåller programmering, antingen i form av uppdaterade upplagor eller 
originalupplagor. Samtliga böcker som utgjorde analysunderlaget för studien 
publicerades eller reviderades under 2018, samtidigt som de nya revideringarna trädde 
i kraft, vilket utgjorde ett begränsat urval. Studiens utgångspunkt baserades på 
tillgängligheten av läroböcker med programmering som inslag inom årskurserna 1–3. 
Utgångspunkten för denna studie blev att fokusera på läroböcker för årskurs 3 då vi 
fann mest underlag inom denna årskurs.  

För att få tillgång till ny och relevant litteratur för studien kontaktades förlagen och  
inledningsvis efterfrågades dessa läroböcker för analys; Koll på matematik 3B, Mera 
Favorit matematik 3A (2. uppl.), Mera Favorit matematik 3B (2. uppl.) Mitt i prick 
matematik 3A, Mitt i prick matematik 3B, Mondo matematik 3A, Mondo matematik 
3B, Prima matematik 3A, Prima matematik 3B och Singma matematik 3B. De förlag 
som kontaktades var Gleerups Utbildning, Sanoma Utbildning, Majema, 
Studentlitteratur och Natur & Kultur. Från förlagen fick vi tillgång till samtliga 
läroböcker förutom Mera Favorit matematik 3B (2. uppl.) och Singma matematik 3B. 
Enligt förlaget, Studentlitteratur, är Mera Favorit matematik 3B (2. uppl.) under 
pågående tryckning och utkommer först i slutet av höstterminen 2018, vilket var för 
sent för tidsramen för denna studie. Även förlaget Natur & Kultur uppgav att deras 
lärobok Singma matematik 3B inte var tillgänglig till förfogande då den utkommer 
först i januari 2019.  

4.1.1 Läroböcker  

Nedan följer bakgrundsinformation kring de läroböcker som vi bearbetat och 
analyserat. Enligt Bryman (2018) bör detta finnas med i studier med utgångpunkt i en 
litteraturanalys (så som denna) för att ge en övergripande bild av aktörerna och 
litteraturen som legat till grund för studien.  

4.1.1.1 Koll på matematik 3B 

Koll på matematik 3B (Almström & Tengvall, 2017) är publicerad och utgiven 2017 av 
Sanoma Utbildning. Koll på matematik är en läromedelsserie för årskurs 1–3. 
Författarna är verksamma och legitimerade lärare för årskurs 1–6 och arbetar även 
med skolutvecklingsuppdrag. (Almström & Tengvall, 2017)  

Uppgifterna i Koll på matematik skrivs vara konstruerade utefter att lyfta formativt 
lärande och att synliggöra matematiska begrepp. Läroböckernas innehåll skrivs även 
vara utformat efter att följa centrala innehållet i Lgr11 (Skolverket, 2018a). 
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4.1.1.2 Mera Favorit matematik 3A 

Mera Favorit matematik 3A (2. uppl.) (Aiskainen, Nyrhinen, Rokka & Vehmas, 2018) 
är publicerad 2018 av Studentlitteratur. Läroboken tillhör en läromedelsserie som 
består av tre delar, en för årskurs F–3, en för årskurs 4–6 och en för årskurs 7–9. 
Författargruppen är en samling människor med varierade kompetenser som arbetat 
fram läromedelsserien med sitt ursprung i Finland. (Studentlitteratur, 2018) 

Uppgifterna i Mera Favorit matematik skrivs ha som syfte att stimulera och utmana 
elevers matematiska utveckling. Innehållet i läroböckerna skrivs vara tydligt 
anpassade utefter Lgr11 (Skolverket, 2017), då revideringarna för programmering 
implementerades. (Studentlitteratur, 2018) 

4.1.1.3 Mitt i prick matematik 3A och 3B  

Mitt i prick matematik 3A och 3B (Mårtensson & Öhman, 2017) är publicerad 2017 av 
Majema. Mitt i prick är en finsk läromedelsserie för årskurs F–3 av svenska författare 
(Majema, 2018).  

Uppgifterna i Mitt i prick matematik fokuserar på färdighetsträning, matematiska 
begrepp, problemlösning och kommunikation och har bearbetats utefter Lgr11 
(Skolverket, 2017).  

4.1.1.4 Mondo matematik 3A och 3B 

Mondo matematik 3A och 3B (Brorsson, 2017) är publicerade och utgivna 2017 av 
Gleerups Utbildning. Mondo matematik är en läromedelsserie för årskurs F–6 och 
författaren till läroböckerna har arbetat som matematikutvecklare och handledare 
inom kompetensutvecklingsprojektet Matematiklyftet. Hon tilldelades år 2017 priset 
Lärkan som varje år, av Läromedelsförfattares förbund (2018) [SLFF], tilldelas 
läromedelsförfattare för att lyfta arbetet med att ta fram kvalitativa läromedel. 
(Brorsson, 2013; SLFF, 2018) 

Uppgifterna i Mondo matematik är utformade att innehålla färdighetsträning, 
problemlösning och praktiskt arbete med diskussion och reflektion. Författaren 
uttrycker att tanken med läroböckerna är: ”att placera matematiken i ett naturligt 
sammanhang. Genom att väva samman det centrala innehållet och de förmågor som 
kursplanen lyfter så ska alla elever få möjlighet att utveckla sina matematikkunskaper.” 
(Gleerups Utbildning, 2018a)  

4.1.1.5 Prima matematik 3A och 3B 

Prima matematik 3A och 3B (2.uppl.) (Brorsson, 2013) är publicerade och utgivna 
2013 av Gleerups Utbildning. Prima matematik är en läromedelsserie för årskurs F–3 
och är skrivna av samma författare som tidigare nämnda läromedelsserien Mondo 
matematik. (Brorsson, 2013)  

Uppgifterna i Prima matematik är fokuserade på att variera undervisningens innehåll 
med laborationer och aktiviteter samt individanpassning genom repetition, utmaning, 
extra träning och spel med mera (Gleerups Utbildning, 2018b). Böckerna är 
förankrade i Lgr11 (Skolverket, 2018a).  
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4.2 Kodningsschema 

Till grund för analysen av läroböckerna skapades ett kodningsschema. I studien har 
kodningsschemat bidragit till att skapa en överblick av läroböckernas innehåll, kopplat 
till programmering. Kodningsschemat (se Tabell 1) visar vilken lärobok som 
analyserats, uppgifts nummer, vilken typ av kognitiv kravnivå det var utifrån 
ramverket kognitiva kravnivåer och slutligen vilka begrepp, nämnda och/eller 
bearbetade, som synliggjorts i respektive uppgift (se Tabell 1). De uppgifter som inte 
räknas som programmeringsuppgifter benämns i kodningsschemat som; Ej 
programmering. 

Lärobok X 

 

Tabell 1 – Exempel på kodningsschema 

Kodningsschemats uppbyggnad består av fyra kolumner men antalet rader varierar 
beroende på antalet uppgifter (variabler) i programmering i respektive lärobok. 
Tabellhuvudet i kodningsschemat synliggör för respektive kategori; Uppgift nr., 
Kognitiv kravnivå, Nämnda begrepp och Bearbetade begrepp.  

Uppgift nr. syftar till vilken uppgift i respektive lärobok som bearbetas. Detta kan i 
läroböcker benämnas som exempelvis 1a, 1b och 1c eller 1, 2, 3 samt sakna numrering. 
I denna studie ses samtliga uppgifter som en helhet, det vill säga att 1a, 1b och 1c 
kategoriseras som en uppgift. Dessa uppgifters karaktär bygger på en progression som 
uppmanar elever att lösa uppgifter i olika steg. Exempelvis kan en uppgift av denna 
karaktär vara utformad så att: 1a) uppmanar eleven till att först rita vägen en robot 
skall gå för att sedan; 1b) uppmana eleven att skriva koden för den programmerade 
roboten och slutligen; 1c) provköra koden för den programmerade roboten. Uppgifter 
som benämns 1, 2, 3 räknas som enskilda uppgifter och i de fall där numrering saknas, 
Prima matematik 3A och 3B samt Mondo matematik 3A och 3B, har vi själva numrerat 
uppgifterna utefter dess instruktion och innehåll.  

I kodningsschemat syftar kategorin kognitiv kravnivå till att synliggöra uppgifters 
innehåll kopplat till det teoretiska ramverket kognitiva kravnivåer. Varje enskild fråga 
i respektive lärobok, kopplat till programmering, analyseras med hjälp av det 
teoretiska ramverket. Med hjälp av ramverket kunde sedan respektive uppgift 
kategoriseras utefter dess kognitiva kravnivå; Memorering, Procedurer utan 
kopplingar, Procedurer med kopplingar och Använda matematik.  
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Nämnda och Bearbetade begrepp syftar i kodningsschemat till de 
programmeringsrelaterade begrepp som nämns och bearbetas i respektive uppgift. 
Begreppen kan antingen vara ordagrant utskrivna (nämnda) eller på annat sätt 
synliggöras genom bearbetning av uppgiften (bearbetade), det vill säga att begreppet 
inkluderas i uppgiften utan att benämnas. Exempelvis kan en uppgift bearbeta 
begreppet loop och dess innehåll utan att vara explicit utskrivet. De 
programmeringsrelaterade begrepp vi utgått från är; Algoritm, Exekvering, Felsökning 
& bugg, Funktion, In- & utdata, Instruktion, Kod, Loop, Programmering, 
Programmeringsspråk, Sats, Sekvens, Syntax och Villkor. Dessa begrepp härstammar 
från Helenius et. al. (2018) och beskrivs som några centrala begrepp och definitioner 
kopplat till programmering inom matematikundervisningen för årskurs 1–3. Dessa 
begrepp ingår också i vår definition av programmering (se 2.1.2 Programmering och 
relaterade begrepp). I och med vår undersökning av de begrepp som bearbetas i 
läroböckerna har en tolkning gjorts av begreppen exekvering, funktion, sats och 
sekvens då dessa begrepp inte har beskrivits som sådana i läroböckerna. I och med 
analysen av uppgifter gjordes en tolkning av exekvering som något som körs, till 
exempel om en uppgift skulle ”testköras” av en klasskamrat. Om det i en uppgift 
efterfrågades vad som skulle genomföras och hur så tolkade vi detta som en funktion. 
I Koll på matematik 3B benämndes begreppet kommando och kommandoserie, dessa 
valde vi att tolka som sats och sekvens då det syftade till ett enskilt steg (sats) eller flera 
steg i följd (sekvens). Vi valde således att göra dessa tolkningar då vi märkte att andra 
begrepp användes i läroböckerna jämfört med de begrepp som Helenius et. al. (2018) 
redogjorde för. Vi gjorde denna tolkning för att bättre kunna redovisa ett korrekt 
resultat. Med hjälp av de etablerade begreppsdefinitionerna och våra tolkningar 
utifrån dem kategoriserade dessa som; nämnda och bearbetade begrepp i 
kodningsschemat.  

4.3 Analysförfarande 

Analysförfarandet i denna studie har genomförts i form av en innehållsanalys av valda 
delar ur matematikläromedel för årskurs 3, vilken vi även benämner som en 
läromedelsanalys. En innehållsanalys är ett angreppssätt där en analys av dokument 
och text genomförs på ett systematiskt och replikerbart sätt för att kvantifiera 
innehållet utifrån tidigare benämnda kategorier (Bryman, 2018). 

Denna läromedelsanalys genomfördes i flera steg: 1) Identifiering av 
programmeringsuppgifter i respektive lärobok; 2) Identifiering av uppgifters kognitiva 
kravnivå; 3) Identifiering av uppgifters nämnda eller bearbetade begrepp; och 4) 
Replikation av tidigare tre steg.  

I analysens första skede identifierades uppgifternas karaktär kopplade till området 
programmering i respektive lärobok. Dessa återfanns i de kapitel i läroböckerna som 
ämnade att introducera området programmering. De uppgifter som vi ej bedömde vara 
relaterade till programmering exkluderades och ligger således inte till grund för 
studiens analysunderlag. Ett exempel på en uppgift som utgjorde ett bortfall går att 
urskilja i Figur 11 som presenteras senare i studien (se s.29). Uppgifterna 
kategoriserades och sammanställdes i Tabell 2 (se s.27 i denna studie).  

I andra skedet av analysen identifierades uppgifternas karaktär och kategoriserades 
utefter dess kognitiva kravnivå. För att kategorisera uppgifternas karaktär utefter 
kognitiv kravnivå tog vi hjälp av studiens bakomliggande teoretiska ramverk kognitiva 
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kravnivåer vilket fungerade som kodningsmanual. Med hjälp av ramverket kunde vi 
identifiera uppgifternas kognitiva kravnivå. Uppgifterna kategoriserades och 
sammanställdes i Tabell 3 (se s.29 i denna studie).   

Därefter, i det tredje skedet av analysen, identifierades de programmeringsbegrepp 
som nämndes och/eller bearbetades i respektive uppgift. Som utgångspunkt för denna 
del i analysen tog vi hjälp av för studien viktiga begrepp kopplade till området 
programmering. De begrepp som var explicit utskrivna i uppgifterna kategoriserades 
som nämnda begrepp och de begrepp som bearbetades i uppgifterna kategoriserades 
som bearbetade begrepp. Dessa kategoriserades och sammanställdes i Tabell 4 (se s. 
30 i denna studie). Genomgående för denna del av analysarbetet var att vi utgick ifrån 
en abduktiv ansats. Med detta menar vi således att vi var öppna för att andra begrepp 
kunde introduceras utöver de som utgjorde underlaget för analysen (Bryman, 2018).  

För att stärka studiens validitet och reliabilitet replikerades i det fjärde och slutgiltiga 
stadiet tidigare nämnda tillvägagångssätt (skede 1–3). Det vill säga att dessa skeden 
upprepades ytterligare en gång för att säkerställa mätinstrumentets pålitlighet.  

4.4 Reliabilitet och validitet 

Innehållsanalysen har enligt Fan, Zhu och Miao (2013) fått kritik, då den inte anses 
vara en pålitlig metod för att analysera läroböckers användning. Enligt Fan et. al. 
(2013) kan denna typ av analys förutsäga, men aldrig med säkerhet förklara hur 
läroböcker används i klassrummet. Med stöd av forskning har vi funnit att läroböcker 
i stor utsträckning ligger som underlag för matematikundervisningen (Mullis et. al., 
2012; Remillard, 2005; Jablonka & Johansson, 2010; Haggerty & Peppin, 2002; Oates, 
2018; Kornhall, 2018; Ryve et. al., 2016). Detta medför att studien kan ses som mer 
reliabel då vi inte med säkerhet kan veta hur läroböcker används i undervisning men 
att de används. Kritik som har riktats mot innehållsanalys som val av metod i 
litteraturstudier av läroböcker berör inte denna studie, då studien inte fokuserar på 
läroböckers användning utan läroböckers innehåll. I denna studie har det även använts 
ett ramverk, MTF, för att stärka varför studie endast fokuserar på läroböckers innehåll 
och inte dess användning.  

Då kritik har riktats mot innehållsanalysen som val av analysmetod i litteraturstudier 
är det av vikt att för oss belysa hur denna kvantitativa studie kan anses vara av god 
kvalité genom att påvisa hur studien förhåller sig till kriterierna validitet och 
reliabilitet. Vi tolkar validitet som att forskaren/forskarna (vi) mäter det som är avsett 
att mäta. Begreppet reliabilitet tolkar vi som att studiens resultat kan replikeras om 
studiens mätinstrument är pålitligt och av god kvalité. (Bryman, 2018) 

Studiens reliabilitet kunde ha påverkats av mätinstrumentets kvalité och pålitlighet 
samt om vi haft en dold agenda (bias) för studien. För att säkerställa detta var det 
viktigt att vi i studien förhöll oss opartiska samt att vårt mätinstrument var av god 
kvalité. Vi är medvetna om att kodningsmanualen, vår översättning av de kognitiva 
kravnivåerna samt begreppsdefinitioner, innehåller en viss mån av tolkning från vår 
sida. För att säkerställa mätinstrumentets kvalité har vår översättning av 
originaldokumentet jämförts med översättningar som hittats vid ett senare tillfälle i 
Hattie et.al. (2017) och Stein och Smith (2010). Våra tolkningar som gjorts utifrån våra 
tidigare nämnda definitioner av programmeringsrelaterade begrepp anser vi att vi 
tydligt redovisat i studien, vilket även detta stärker studiens reliabilitet.  

Genomgående för studien är att vi har arbetat tillsammans. Detta anser vi har varit till 
fördel speciellt i arbetet med analysen, då exempelvis tvetydigheter kunde uppstå vid 
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kodning och tolkning av uppgifter. Vi har med två par ögon kunnat granska, diskutera, 
kritisera, reflektera, analysera och problematisera de uppgifter som utgjorde studiens 
underlag. Detta har exempelvis lett till att vi behövt vara ifrågasättande och 
argumentera för våra val för att kunna fatta gemensamma beslut. För att lyckas med 
detta har vi tagit hjälp av vår kodningsmanual, ramverket kognitiva kravnivåer samt 
de kärnbegrepp som nämnts inom programmering. Detta anser vi utgjort en god grund 
för att minska tvetydigheten. När vi kom fram till olika resultat kunde vi minska 
tvetydigheten genom att använda manualen och därmed säkerställa att 
mätinstrumentet höll en god kvalité, vilket vi anser stärker studiens validitet.  

Det har varit till vår fördel att i studien använda oss av innehållsanalysen som 
analysmetod, då insamlad data inte kunde påverkas av vår närvaro. Med detta menar 
vi att uppgifterna i läroböckerna förblir desamma oavsett vem som analyserar dem, 
forskarens närvaro är inte en påverkansfaktor av läroböckernas innehåll och således 
kräver den inte samma ingående etiska granskning som i studier där 
undersökningsdeltagare involveras. På grund av detta och analysmetodens 
transparens beskrivs metoden ofta enligt Bryman (2018) som objektiv. Bryman (2018) 
menar att en studies resultat endast kan bli så bra som de dokumenten studien bygger 
på. 

Valet av analysmetod, innehållsanalys, och dess transparens anser vi har bidragit till 
att ge en god inblick i hur studiens resultat har genererats. Innehållsanalysen som ett 
verktyg, med dess goda replikerbarhet, medför även att analysen blir lätt att upprepa. 
Bryman (2018) belyser att detta är tätt förknippat med innehållsanalysens urval och 
utformning. I denna studie utformades ett kodningsschema, vilket medförde att det 
blev lätt att synliggöra och beskriva insamlad data samt att följa upp och upprepa 
studien. För oss uppdagades detta vid replikeringen av studiens analys vilken ledde till 
samma utfall som den föreliggande. Bryman (2018) lyfter att detta är vanligt 
förekommande i arbetet med innehållsanalys som val av analysmetod, då dess 
tillvägagångssätt är lätt att replikera om studiens analysverktyg är av god kvalité. Vårt 
val av analysmetod och dess transparens möjliggör även för att spåra förändringar över 
tid, vilket är av vikt och intresse då programmering är ett såpass nytt område inom 
matematiken. (Bryman, 2018)  

Studiens reliabilitet, tillförlitlighet, stärktes i och med att studiens analysverktyg 
(ramverk) är pålitliga. Användandet av dessa verktyg hjälpte oss att samla in data som 
behövdes för att svara på studiens syfte och forskningsfrågor. Reliabilitet är starkt 
förknippad till studiens validitet, trovärdighet. Den är nödvändig för att kunna mäta 
studiens validitet. Validiteten i denna studie har säkerställts då studien tar 
utgångspunkt i vetenskaplig forskning och att de analysverktyg som används mäter det 
som de är avsedda att mäta. Genom detta anser vi att studiens syfte och 
forskningsfrågor uppfylls.  

4.5 Etiska överväganden 

Denna studie utgår ifrån de åtta generella reglerna som Vetenskapsrådet (2017, s.8) 
formulerat angående god forskningsetik:  

1) Du ska tala sanning om din forskning.  
2) Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier.  
3) Du ska öppet redovisa metoder och resultat.  
4) Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar.  
5) Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra.  
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6) Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och 
arkivering.  
7) Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö.  
8) Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning. 

Vi anser att vi har levt upp till dessa regler genom att tala sanning om vår forskning 
samt framfört våra forskningsresultat i sin helhet utan undantag (regel 1). Vidare har 
vi redovisat studiens utgångspunkter och således de teoretiska ramverk vi har använt 
i studien och varför (regel 2). Vi har fortsatt redogjort för våra metoder och de resultat 
vi kommit fram till i och med bearbetningen av insamlade data och genom analys (regel 
3). Vi har, genom kommunikation med bokförlag, tillhandahållit de läroböcker som vi 
analyserat utan kommersiella intressen eller dylikt, utan enbart genom förfrågan i 
samband med en förklaring av syftet med vår studie och ett löfte om tillgång till vår 
studie då den är avklarad (regel 4). Vi har fortsatt tydliggjort för hur vi kommit fram 
till våra resultat och vilka källor vi använt oss av genom tydlig referenshantering (regel 
5). I arbetet framkommer det hur vi genomgående dokumenterat för varje aspekt inom 
studien (regel 6). Vi är medvetna om att studien möjligtvis kan påverka bokförlagen 
som skrivit läroböckerna om det framkommer att vissa läromedel är på något viss är 
undermåliga. Vi anser dock att studiens resultat eventuellt kan bidra till att utveckla 
läroböckernas innehåll (regel 7). Vi har slutligen gjort vårt yttersta för att föra fram en 
rättvis och objektiv framställning av andras forskning genom korrekt framföring av 
resultat och åsikter såväl som citering (regel 8).     
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5. Resultat 

Nedan presenteras studiens resultat kopplat till studiens två forskningsfrågorna. Vi 
börjar med att ange fördelningen av programmeringsuppgifter i läroböckerna, då detta 
ligger till grund för övriga analyser. 

5.1 Programmeringsrelaterade uppgifter  

I det första skedet av analysen undersökte vi hur många uppgifter som fanns i 
respektive lärobok som var kopplade till området programmering. Antalet uppgifter 
varierade i de olika läroböckerna från tre till 13. I vissa fall förekom det uppgifter som 
inte var direkt kopplade till området programmering, i fyra av de åtta läroböckerna (50 
%) förekom detta i mer eller mindre utsträckning.  

 

Tabell 2 – Antalet uppgifter i respektive lärobok som behandlar programmering 

Från resultaten går det att urskilja att det finns tydliga skillnader i antalet frågor i 
respektive lärobok. De läroböcker som behandlade 1–5 frågor inom programmering 
var Mondo matematik 3B (2), Koll på matematik 3B (3), Mera favorit matematik 3A 
(5) och Mitt i prick matematik 3A (5). De läroböcker som innehåller 6–10 frågor var 
Mitt i prick matematik 3B (7), Prima matematik 3A (9) och Prima matematik 3B (10). 
Slutligen den som stack ut med mer än 10 frågor var Mondo matematik 3A (13).  

Utifrån resultaten går det också att urskilja hur många uppgifter och i vilka läroböcker 
det blev bortfall. Utifrån de 63 frågor som låg som underlag för analys blev det ett 
bortfall på nio frågor (14 %) då dessa inte var kopplade till området. Ett exempel på en 
uppgift som vi inte ansåg tillhöra området programmering och klassades som ett 
bortfall går att urskilja i Figur 11.   
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Figur 11 – Exempel på bortfall från Mitt i prick matematik 3B (Mårtensson & Öhman, 2018, s.148) 

De läroböcker som utgjorde det största bortfallet var Prima matematik 3B med två av 
12 (17 %), Mitt i prick matematik 3B med tre av 10 (30 %), Mondo matematik 3B med 
en av tre (33 %) och Mitt i prick matematik 3A med tre av åtta (38 %).  

5.2 Uppgifter kopplade till respektive kravnivå 

I det andra stadiet av analysen undersökte vi vilken kognitiv nivå de 54 uppgifterna var 
kopplade till. De två förstnämnda kategorierna i Tabell 3 tillhör de lägre kognitiva 
kravnivåerna medan de två sistnämnda kategorierna tillhör de högre kravnivåerna. 
Utifrån Tabell 3 går det att avläsa att majoriteten av uppgifterna tillhörde de lägre 
kravnivåerna (80 %). Det går också att se att representationen av varje kravnivå är 
ojämnt fördelad.  

 

Tabell 3 – Antalet uppgifter i respektive lärobok och deras koppling till respektive kravnivå 
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Utifrån Tabell 3 går det att avläsa att majoriteten av uppgifterna som analyserats kan 
förknippas med de lägre kravnivåerna Memorering (4 %) och Procedurer utan 
kopplingar (76 %), tillsammans utgör de 43 av 54 uppgifter (80 %). De uppgifter som 
kan räknas till de högre kravnivåerna utgör 11 av 54 uppgifter (20 %), där ingen av 
uppgifterna tillhör kravnivån Använda matematik. Den lärobok som hade störst 
spridning av sina uppgifter var Prima matematik 3B vars uppgifter var uppdelade inom 
de tre första kravnivåerna. I Prima matematik 3B var en av 10 uppgifter (10 %) inom 
kravnivån Memorering, sju av 10 uppgifter (70 %) inom Procedurer utan kopplingar 
och två av 10 uppgifter (20 %) inom Procedurer med kopplingar.  

De läroböcker som innehöll uppgifter kopplade till den lägre kravnivån Memorering 
var Mondo matematik 3A med en av 13 uppgifter (8 %) och Prima matematik 3B med 
en av 10 uppgifter (10 %).  Den lägre kravnivån Procedurer utan kopplingar 
representeras inom samtliga läroböcker. Uppgifterna i Koll på matematik 3B utgörs till 
100 % av denna kategori. Samtliga läroböcker förutom Koll på matematik 3B 
innehåller uppgifter som i mer eller mindre utsträckning finns representerade inom 
den högre kravnivån Procedurer med kopplingar. Av dessa indikerar resultaten att det 
var två läroböcker som stack ut, Prima matematik 3A och Mondo 3B. I Prima 
matematik är det tre av nio uppgifter (33 %) som går att koppla till den högre 
kravnivån. Uppgifterna i Mondo matematik 3B är till 50 procent representerade inom 
den högre kravnivån men är få till antalet med totalt två uppgifter varav en 
representerad här.  

5.3 Nämnda och bearbetade begrepp 

I det tredje stadiet av analysen undersöktes vilka begrepp, relaterade till 
programmering, som nämndes samt bearbetades i läroböckerna, vilket synliggörs i 
Tabell 4 (se även Bilaga 2). Resultaten visar på avsevärda skillnader mellan de begrepp 
som nämns och de som bearbetas i läroböckerna.  

 

Tabell 4 – Antalet begrepp som nämns och bearbetas utifrån respektive lärobok 

Resultaten utifrån Tabell 4 visar att åtta av 14 begrepp (57 %) nämns i läroböckerna i 
mer eller mindre utsträckning, samtidigt indikerar resultaten att samtliga begrepp i 
någon mån bearbetas. Utifrån resultaten går det att urskilja vilka begrepp som nämns 
i läroböckerna; Felsökning & bugg, In- & utdata, Instruktion, Kod, Loop, 
Programmering, Sekvens och Villkor. Utifrån dessa förekommer Felsökning & bugg, 
sekvens och villkor mer sporadiskt. De begrepp som aldrig nämns är Algoritm, 
Exekvering, Funktion, Programmeringsspråk, Sats och Syntax. Det finns markanta 
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skillnader i omfattningen av vilka begrepp som nämns i de olika läroböckerna. Ett 
exempel på detta är Mera Favorit matematik 3A med fyra av 14 (29 %) begrepp som 
nämns och Mitt i prick matematik 3A där en av 14 (7 %) begrepp nämns. 

Utifrån resultaten kan vi avläsa att de begrepp som inte lika frekvent bearbetas i 
uppgifterna är; Exekvering, Felsökning & bugg och Villkor. Vidare indikerar resultaten 
att 13 av 14 begrepp (93 %) bearbetas i exempelvis Prima matematik 3A vilket går att 
jämföra med Mondo matematik 3B där nio av 14 begrepp (64 %) bearbetas.  
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6. Resultatdiskussion och slutsats 

För det första visar denna studies resultat på att det finns uppgifter inom området 
programmering i läroböckerna som ej är relevanta för området. Av de uppgifter som 
analyserats var nio av 63 (14 %) inte direkt kopplade till området programmering. I 
och med detta ställer vi oss frågande till om elever och lärare kan komma att få en 
förvrängd bild av programmering, då läroboken oftast utgör grunden för 
matematikundervisningen (Mullis et. al., 2012; Remillard, 2005; Jablonka & 
Johansson, 2010; Haggerty & Peppin, 2002; Oates, 2018; Kornhall, 2018; Ryve et. al., 
2016). 

För det andra visar denna studie att området programmering i läroböckerna utgör ett 
tunt underlag för undervisning. Ett exempel på detta var Mondo matematik 3B vilket 
var den lärobok som bidrog med minst underlag för analys med tre uppgifter. Varpå 
endast två kunde relateras till området programmering. Detta betyder i praktiken att 
om elever skulle lämnas ensamma med sina böcker, likt de Ryve et. al. (2016) belyser 
sker i Sverige, skulle de möta väldigt lite innehåll relaterat till programmering. Detta 
medför att vi även här ställer oss frågande till i vilken utsträckning elever ges möjlighet 
att utveckla kunskaper inom området programmering när urvalet uppgifter är så 
sparsamt förekommande i läroböckerna. I denna studie har vi dock inte valt att lägga 
någon vikt vid mängden uppgifter som representeras i läroböckerna utan fokuserat på 
uppgifternas innehåll, det vill säga dess kognitiva kravnivå samt vilka begrepp som 
nämns och bearbetas. Med andra ord det som elever och lärare möter i läroböckerna. 
Då denna studie endast berör ett begränsat urval av läroböcker för årskurs 3 så kan vi 
inte göra en generalisering av samtliga läroböcker på marknaden. Vi kan heller inte 
säga något om läroböcker inom de tidigare skolåren då vi i denna studie inte ämnat att 
undersöka dessa.  

För det tredje indikerar vår studies resultat likt det Hattie et. al. (2017) beskriver; 
mycket av matematikundervisningen består av att elever får lösa uppgifter inom de 
lägre kravnivåerna. Av de 54 uppgifter som låg till underlag för analys tillhörde 43 av 
dem (80 %) de lägre kravnivåerna och enbart två av dem tillhörde den lägre kravnivån 
memorering (4 %). Detta innebar att en stor majoritet av uppgifterna endast gick att 
finna inom en av de fyra kognitiva kravnivåerna, procedurer utan kopplingar (76 %). 
Att uppgifterna tillhör de lägre kravnivåerna är i sig inget negativt men det är inte 
heller bidragande till att vidare utveckla elevernas matematiska tänkande, i detta fall 
kopplat till området programmering (Hattie et. al., 2017). När elever får möta uppgifter 
inom de högre kravnivåerna kan det hjälpa till att utveckla ett mer abstrakt tänkande, 
vilket är viktigt för att kunna förstå ett abstrakt ämne som programmering. Hattie et. 
al. (2017) benämner begreppen yt- och djuplärning som en motsvarighet till de lägre 
kravnivåerna respektive de högre kravnivåerna utifrån Smith och Steins (1998) 
ramverk. Hattie et. al. (2017) belyser att för att utveckla kunskaper inom ett nytt 
område så bygger det på en progression av matematiskt tänkande. Således måste 
ytlärning först befästas för att utveckla djuplärning. Med ytlärning avses den 
utveckling som krävs inom begreppsförståelse, procedurfärdigheter och ordförråd när 
elever möter ett nytt ämne. Även då vår studies resultat indikerar att de flesta 
uppgifterna i läroböckerna tillhör de lägre kravnivåerna så anser vi inte att de går att 
jämföra med det som avses angående ytlärning. Detta anser vi då uppgifterna i 
läroböckerna inte i tillräckligt stor utsträckning benämner de begrepp som bearbetas 
och att elever därmed inte ges möjlighet att utveckla deras begreppsförståelse och 
ordförråd. 
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För det fjärde visar resultaten i denna studie en nämnvärd skillnad mellan andelen 
nämnda begrepp i kontrast till de som bearbetades i läroböckerna. Av de 14 begrepp 
som låg till underlag för studien var det enbart åtta som nämndes i mer eller mindre 
utsträckning (57 %). I kontrast till detta bearbetades mer eller mindre samtliga 
begrepp i något omfång. Detta resultat är viktigt att lyfta då begreppsförståelsen kan 
begränsas om fokus inte ligger på att utveckla förståelsen bakom begrepp, utan istället 
på att enbart tillämpa en färdig procedur (Hattie et. al., 2017) vilket de flesta uppgifter, 
med några enstaka undantag, gjorde.  

Ett exempel på en uppgift som vi anser inte bidrog till att utveckla elevers 
begreppsförståelse är kopplad till begreppet villkor. Vid insamling av studiens empiri 
uppdagades det att fyra läroböcker hade identiska uppgifter, vilket vi fann intressant 
då det enda som skiljde dessa åt var ett fåtal begrepp och illustrationer. Uppgifterna 
synliggjordes i läromedelsserierna Prima matematik och Mondo matematik som är 
skrivna av samma författare. Uppgifterna som framställdes i läroböckerna var 
identiska med de undantag att Prima matematik nämnde begreppet som var avsett att 
bearbetas medan det inte framställdes i Mondo matematik. Oavsett om det nämns eller 
ej bidrar uppgiften inte till att utveckla elevers begreppsförståelse kopplat till 
programmering. Den avgörande förklaringen till begreppet bakom uppgifterna 
saknades i båda fallen även om begreppet i det ena fallet nämndes. Om begreppet 
villkor inte tidigare belysts och förståelsen av dess innebörd inte befästs innan 
uppgiften presenteras, som exemplet nedan, är det svårt att se kopplingen till 
programmering och avgöra om detta inte enbart är en instruktion eller en uppmaning: 

Måla alla kvadrater röda. 

Visserligen nämndes begreppet tidigare i en av böckerna men uppgiftens karaktär 
gjorde att det inte bidrog till att utveckla elevernas förståelse för begreppets innebörd. 
Vi menar således att om elever endast får möta denna typ av uppgifter så utvecklar de 
inte ett djupare tänkande i form av en mer bakomliggande begreppsförståelse. Belyser 
man begreppets innebörd och kopplar det till förståelsen av vad ett villkor inom 
programmering är, som exemplet nedan, får uppgiften en helt annan betydelse: 

Måla alla kvadrater röda, om det inte är en kvadrat måla den inte. 

Om elever får möta en uppgift som exemplet ovan kan det utveckla ett djupare tänk i 
form av en mer bakomliggande begreppsförståelse. Detta förutsätter att begreppet 
villkor nämnts och förståelsen av dess innebörd synliggjorts. Detta bidrar till en bättre 
utgångspunkt för djuplärning. Enligt Hattie et.al. (2017) avser djuplärning de uppgifter 
som möjliggör för att planera, undersöka samt vidareutveckla den begreppsmässiga 
förståelsen såväl som att göra generaliseringar baserat på erfarenheter. Detta ställer 
krav på att elever kan göra kopplingar mellan begreppsmässiga idéer, övar samt 
tillämpa procedurfärdigheter mer självgående. Uppgifter av denna karaktär 
representerades i mindre utsträckning i läroböckerna. Av uppgifterna som 
analyserades var det endast 11 (20 %) som tillhörde de högre kravnivåerna, varpå 
använda matematik aldrig var representerad. Resultaten indikerar att läroböckerna i 
dagsläget inte i tillräcklig utsträckning erbjuder möjligheten att öva på dess 
färdigheter. I samband med att elever inte ges möjlighet att öva på uppgifter inom en 
högre kognitiv kravnivå tyder detta på att uppgifterna i läroböckerna inte i dagsläget 
kan sägas utveckla elevernas begreppsförståelse inom programmering. 



33 
 

Om flertalet uppgifter i läroböcker syftar till ytlärning så ställs det enligt Hattie et. al. 
(2017) högre krav på lärares kompetens att kunna utveckla elevers matematiska 
tänkande. Det blir av alltmer relevans då studier av exempelvis Misfeldt och Ejsing-
Dunn (2015) indikerar att en av de största påverkansfaktorerna kopplat till elevers 
matematiska utveckling inom programmering är lärares kompetens kopplat till deras 
didaktiska förhållnings- och tillvägagångssätt. Heintz et. al. (2016) drar utifrån sin 
forskning slutsatsen att det även är en utmaning att förse lärare med den kompetens 
och de material som krävs för att de skall kunna ta sig an framtidens utmaningar. 
Kjällander et. al. (2018) har kommit fram till liknande slutsatser som ovan men 
framför även att det finns en brist på kunskap och erfarenhet kopplat till 
programmering bland lärare. Detta anser vi blir problematiskt då vår studies resultat 
pekar på att majoriteten av uppgifter kategoriseras inom den lägre kravnivån och 
således ställer högre krav på att läraren har kompetens inom området och kan utveckla 
elevers matematiska tänkande inom programmering. Detta lägger således mer krav på 
läraren att anpassa undervisning och material för att stödja elevers utveckling, i detta 
fall specifikt inom programmering, och står således i kontrast till hur det ser ut i 
praktiken där lärare i större grad förlitar sig på de förklaringar av, och arbetssätt med, 
begrepp och procedurer kopplade till programmering som läroböcker förmedlar. 

Likt de Oates (2018) belyser är läromedel viktiga byggstenar för att utveckla en 
högpresterande undervisningskultur. Han belyser att det som de högpresterande 
länderna har gemensamt är att de läromedelsgranskar sitt material för att hjälpa både 
lärare och elever att utvecklas, men att granskningen sker på olika sätt inom olika 
länder. I Sverige råder det ingen läromedelsgranskning och det existerar enligt 
Kornhall (2018) en direkt läromedelsfientlighet bland lärare. Kanske är det så att 
läromedelsfientligheten tar sin utgångspunkt i att de läromedel som finns på 
marknaden idag inte lever upp till lärarnas standard för att utveckla elevernas lärande, 
likt de resultat vår studie och Johansson (2006), Johnsson och Flodström (2010) och 
Skolinspektionen (2009) indikerar. Ryve et. al. (2016) lyfter hur läromedelsstödet är 
värdefullt och viktigt för undervisningens gestaltningen men Jablonka och Johansson 
(2010) belyser även att användningen av läroböcker i matematikundervisning är stor 
men att innehållet sällan ifrågasätts av dess användare. Detta anser vi styrker vår 
studies relevans, då den belyser läroböckers innehåll kopplat till området 
programmering. Ett område som det finns lite evidensbaserad forskning om. 

Med utgångspunkt i diskussionen ovan har vi kommit fram till följande slutsatser för 
att besvara studiens forskningsfrågor och syfte.  
 
Med utgångspunkt i studiens första forskningsfråga; vilka potentiella kognitiva krav 
ställer programmeringsuppgifter i läroböckerna på eleverna, kategoriserades 
majoriteten av de uppgifter som utgjorde underlaget inom de lägre kognitiva 
kravnivåerna. Utifrån detta anser vi att läroböckerna i dagsläget inte bidrar till att 
utveckla elevers matematiska tänkande inom programmering, då uppgifterna som 
framställs i läroböckerna inte på ett adekvat sätt utmanar elevers förståelse för 
området programmering. I och med programmeringsämnets abstrakta natur anser vi 
att det behövs mer utmanande uppgifter i läroböcker inom de högre kravnivåerna som 
inte på förhand ger givna procedurer att tillämpa. Detta kan bidra till att elever 
utvecklar ett abstrakt tänkande som uppgifter inom programmering kräver.  
 
Med utgångspunkt i studiens andra forskningsfråga; vilka områdesspecifika begrepp 
om programmering nämns och bearbetas i läroböckernas uppgifter, indikerar 
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studiens resultat att de begrepp som bearbetas i läroböckerna är avsevärt fler än de 
begrepp som nämns. Lite mer än hälften av begreppen nämns men alla begrepp 
bearbetas i någon mån. Vi anser att uppgifternas natur inte i tillräcklig grad belyser 
och bearbetar förståelsen av de områdesspecifika begreppen, en konsekvens av detta 
kan leda till att elever inte får möjlighet att utveckla en god begreppsförståelse. Utifrån 
våra resultat så drar vi slutsatsen att om en uppgift fokuserar på att tillämpa en färdig 
procedurer så kan elever gå miste om den bakomliggande begreppsförståelsen, vilket 
resultatet indikerar att de flesta uppgifterna gjorde.  

Vår slutsats utifrån studiens syfte är således att uppgifter inom programmering i 
läroböckerna inom matematik för årskurs 3 karaktäriseras till största del inom de lägre 
kravnivåerna. Studien belyser även att en betydelsefull del av de uppgifter som finns 
med i läroböckerna inte har en direkt koppling till området programmering. Utöver 
detta nämns de ämnesspecifika begreppen oftare än de bearbetas. Vår slutsats utifrån 
detta är att uppgifterna i läroböckerna måste utvecklas för att på ett bättre sätt bidra 
till elevers förståelse för ämnet programmering genom att utmana eleverna på en högre 
kognitiv nivå och belysa områdesspecifika begrepp som bearbetas i uppgifterna.  

  



35 
 

7. Avslutning 

Vi anser att vår studies resultat öppnar upp för flera potentiella studier inom området 
programmering. I och med uppdagandet av att en del uppgifter inte tillhörde området 
programmering samt befann sig på en låg kognitiv kravnivå och inte i tillräcklig grad 
behandlade centrala begrepp inom programmering vore det av intresse att se ett flertal 
studier inom området. 

För det första anser vi att det vore av intresse att studier genomförs angående 
läromedelsförfattare och förlags uppfattning och förståelse för programmering. Vår 
studie uppdagade ett flertal brister vad det gäller uppgifternas karaktär och att de 
enligt oss är bristfälliga i syftet att utveckla elevers förståelse i och om programmering 
inom matematikämnet. Det vore därför av intresse att ta del av läromedelsförfattares 
och förlags bakomliggande tankar i konstruktionen av läromedel.  

För det andra vore det intressant att ta del av lärares uppfattningar och förståelse av 
ämnet programmering. I denna studie belyses att majoriteten uppgifter i läroböckerna 
befinner sig på en lågt kognitivt krävande nivå vilket bidrar till att det ställs högre krav 
på lärares kompetens för att utveckla elevers tänkande. Då studier pekar på en rådande 
kompetensbrist bland lärare vore det därför av intresse att se studier inom detta 
område. 

För det tredje belyser inte vår studie hur läroböcker används i praktiken utan belyser 
endast dess innehåll. På grund av att studier påvisat att läroböcker i hög utsträckning 
utgör underlaget för matematikundervisning och på grund av den rådande 
kompetensbristen vore det aktuellt att undersöka dess användning i praktiken.  

För det fjärde har vi utifrån analysen av uppgifternas karaktär kommit fram till att 
potentialen att lära programmering genom matematikämnet kan anses vara 
bristfälligt. På grund av detta anser vi att det vore av intresse att undersöka huruvida 
det finns en möjlighet att lära i och om matematik genom programmering samt dess 
relationella samband då vi inte funnit adekvat stöd för detta.  

För det femte anser vi att det vore av intresse att göra en liknande studie 

(läromedelsanalys) för att spåra förändringar över tid inom området programmering i 

läroböcker för årskurs 3.  

Slutligen då vår studie indikerar att uppgifters karaktär är undermåliga både när det 

gäller att belysa begrepp som bearbetas men även på grund av dess låga kognitiva 

kravnivå finner vi det intressant att se liknande studier även inom de högre 

årskurserna.   
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Tackbrev 

Vi vill rikta ett stort tack till de förlag som bidragit med de läroböcker vi behövt för att 
genomföra denna studie samt de förlag som tog sig tiden att besvara vår förfrågan. 
Tack till Gleerups Utbildning, Sanoma Utbildning, Majema, Studentlitteratur och 
Natur & Kultur, utan er hade inte denna uppsats varit möjlig.  

Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Jannika Lindvall för all värdefull 
hjälp och konstruktiv kritik som hon bidragit med genomgående under uppsatsarbetet. 
Tack för din vägledning och ditt konstruktiva förhållningssätt. 

Glada hälsningar,  

Amanda Hägg & Jens Karlsson 
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Bilaga 1 – Kodningsscheman 

Koll på matematik 3B 

Uppgift 
nr. 

Kognitiv kravnivå Nämnda begrepp Bearbetade begrepp 

1 Procedurer utan 
kopplingar 

Kommando, programmering Funktion, instruktioner, 
kod, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax  

2 Procedurer utan 
kopplingar 

Kommando, programmering Funktion, instruktioner, 
kod, programmering, 
programmeringsspråk,  
sats, sekvens, syntax 

3 Procedurer utan 
kopplingar 

Kommando, programmering Algoritm, exekvering, 
Funktion, instruktioner, 
kod, programmering, 
programmeringsspråk 
sats, sekvens, syntax 

 
Mera Favorit matematik 3A 

Uppgift 
nr. 

Kognitiv kravnivå Nämnda begrepp Bearbetade begrepp 

1 Procedurer utan 
kopplingar 

Instruktion, kod, 
programmering 

Funktion, instruktion, 
kod, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

2 Procedurer med 
kopplingar 

Felsökning & bugg, kod, 
programmering 

Felsökning & bugg, 
funktion, instruktion, 
kod, programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

3 Procedurer utan 
kopplingar 

Instruktion, kod Funktion, instruktioner, 
kod, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

4 Procedurer utan 
kopplingar 

Instruktion, kod Funktion, instruktioner, 
kod, programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

5 Procedurer utan 
kopplingar 

Instruktion, programmering Algoritm, funktion, in- & 
utdata, instruktion, kod, 
programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

 
Mitt i prick matematik 3A 

Uppgift 
nr. 

Kognitiv kravnivå Nämnda begrepp               Bearbetade begrepp 

1 Procedurer utan 
kopplingar 

Kod Funktion, instruktion, 
kod, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

2 Procedurer utan 
kopplingar 

Kod Funktion, instruktion, 
kod, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 
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3 Procedurer med 
kopplingar 

 Funktion, in- & utdata, 
instruktion, kod, 
programmering, 
programmeringsspråk, 
sats  

4 Ej programmering 
 

Ej programmering Ej programmering 

5 Procedurer utan 
kopplingar 

Kod Funktion, instruktion, 
kod, programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

6 Procedurer utan 
kopplingar 

Kod Funktion, instruktion, 
kod, programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

7 Ej programmering 
 

Ej programmering Ej programmering 

8 Ej programmering 
 

Ej programmering Ej programmering 

 

Mitt i prick matematik 3B 

Uppgift 
nr. 

Kognitiv kravnivå Nämnda begrepp Bearbetade begrepp 

1 Procedurer utan 
kopplingar 

Kod Funktion, instruktion, 
kod, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

2 Procedurer utan 
kopplingar 

Kod Funktion, instruktion, 
kod, programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

3 Ej programmering 
 

Ej programmering 
 

Ej programmering 
 

4 Ej programmering Ej programmering Ej programmering 
 

5 Procedurer utan 
kopplingar 

Kod Funktion, instruktion, 
kod, loop, 
programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

6 Procedurer utan 
kopplingar 

Kod Funktion, instruktion, 
kod, loop, 
programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

7 Procedurer utan 
kopplingar 

 Funktion, instruktion, 
kod, loop, 
programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

8 Procedurer utan 
kopplingar  

Kod Funktion, instruktion, 
kod, loop, 
programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

9 Procedurer med 
kopplingar 

Kod Funktion, instruktion, 
kod, loop, 
programmering, 
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programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax  

10 Ej programmering 
 

Ej programmering 
 

Ej programmering 
 

 
Mondo matematik 3A 

Uppgift 
nr. 

Kognitiv kravnivå Nämnda begrepp Bearbetade begrepp 

1 Procedurer utan 
kopplingar 

Instruktion, loop Funktion, instruktion, 
kod, loop, programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

2 Procedurer utan 
kopplingar 

Instruktion, loop Funktion, instruktion, 
kod, loop, programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

3 Procedurer utan 
kopplingar 

Instruktion loop Funktion, instruktion, 
kod, loop, programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

4 Procedurer med 
kopplingar 

Instruktion Algoritm, funktion, in- & 
utdata, instruktion, kod, 
programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

5 Procedurer utan 
kopplingar  

Instruktion Algoritm, funktion, in- & 
utdata, instruktion, kod, 
programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax  

6 Procedurer utan 
kopplingar 

Instruktion, programmering Algoritm, funktion, in- & 
utdata, instruktion, kod, 
programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens 

7 Procedurer utan 
kopplingar 

Indata & utdata, instruktion, 
programmering 

Algoritm, funktion, in- & 
utdata, instruktion, kod, 
programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens  

8 Procedurer med 
kopplingar 

Programmering Algoritm, exekvering, 
funktion, in- & utdata, 
instruktion, kod, 
programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

9 Procedurer utan 
kopplingar  

Instruktion, programmering Algoritm, funktion, 
exekvering, in- & utdata, 
instruktion, kod, 
programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

10 Procedurer utan 
kopplingar 

Instruktion Funktion, instruktion, 
kod, programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax, 
villkor 

11 Memorering 
 

Loop Funktion, instruktion, 
kod, loop, programmering, 
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programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

12 Procedurer utan 
kopplingar 

Instruktion Algoritm, funktion, in- & 
utdata, instruktion, kod, 
programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

13 Procedurer utan 
kopplingar 

Indata & utdata Funktion, in- & utdata, 
instruktion, kod, 
programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens 

 

Mondo matematik 3B 

Uppgift 
nr. 

Kognitiv kravnivå Nämnda begrepp Bearbetade begrepp 

1 Procedurer utan 
kopplingar 

Instruktion, loop, 
programmering 

Funktion, instruktion, 
kod, loop, programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

2 Procedurer utan 
kopplingar 

Instruktion Funktion, instruktion, 
kod, programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

3 Ej programmering 
 

Ej programmering Ej programmering 

 

Prima matematik 3A 

Uppgift 
nr. 

Kognitiv kravnivå Nämnda begrepp Bearbetade begrepp 

1 Procedurer med 
kopplingar 

Instruktion, programmering Algoritm, felsökning & 
bugg, funktion, in- & 
utdata, instruktion, kod, 
programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

2 Procedurer med 
kopplingar 

Instruktion Algoritm, felsökning & 
bugg, funktion, in - & 
utdata, instruktion, kod, 
programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

3 Procedurer utan 
kopplingar 

Instruktion, loop Funktion, instruktion, 
kod, loop, programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

4 Procedurer utan 
kopplingar 

Instruktion, loop Funktion, instruktion, 
kod, loop, programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

5 Procedurer utan 
kopplingar 

Instruktion, loop Funktion, instruktion, 
kod, loop, programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

6 
 

Procedurer utan 
kopplingar 

Programmering, villkor Funktion, instruktion, 
kod, programmering, 
programmeringsspråk, 
sats villkor, 
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7 Procedurer utan 
kopplingar  

Instruktion Funktion, instruktion, 
kod, programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax, 
villkor 

8 Procedurer med 
kopplingar 

Instruktion Algoritm, funktion, in- & 
utdata, instruktion, kod, 
programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

9 Procedurer utan 
kopplingar 

Instruktion Algoritm, funktion, in- & 
utdata, instruktion, kod, 
programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

 

Prima matematik 3B 

Uppgift 
nr. 

Kognitiv kravnivå Nämnda begrepp Bearbetade begrepp 

1 Procedurer utan 
kopplingar 

Instruktion Algoritm, funktion, in- & 
utdata, instruktion, kod, 
programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

2  Procedurer med 
kopplingar 

Instruktion  Funktion, in- & utdata, 
instruktion, kod, 
programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

3 Procedurer utan 
kopplingar 

Instruktion, loop, 
programmering 

Algoritm, funktion, in- & 
utdata, instruktion, kod, 
loop, programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

4 Procedurer utan 
kopplingar 

Instruktion, loop Algoritm, funktion, in- & 
utdata, instruktion, kod, 
loop, programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

5 Procedurer utan 
kopplingar 

Instruktion Algoritm, funktion, in- och 
utdata, instruktion, kod, 
loop, programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

6 Memorering 
 

Programmering Funktion, instruktion, 
programmering 

7 Ej programmering 
 

Ej programmering Ej programmering 

8 Ej programmering 
 

Ej programmering Ej programmering 

9 Procedurer utan 
kopplingar 

Instruktion, programmering Algoritm, funktion, in- & 
utdata, instruktion, kod, 
programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens, syntax 

10 Procedurer utan 
kopplingar 

Instruktion, programmering Funktion, instruktion, 
kod, programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, villkor 
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11 Procedurer utan 
kopplingar 

Indata & utdata, instruktion, 
programmering 

Algoritm, funktion, in- & 
utdata, instruktion, kod, 
programmering, 
programmeringsspråk, 
sats, sekvens 

12 Procedurer med 
kopplingar 

Programmering Algoritm, exekvering, 
funktion, in- & utdata, 
instruktion, kod, 
programmering, 
programmeringsspråk 
sats, sekvens, syntax 
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Bilaga 2 – Tabell 4 

 

 
Tabell 4 – Antalet begrepp som nämns och bearbetas utifrån respektive lärobok. 


