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Sammanfattning

Syftet med detta examensarbete är att identifiera och ge en fördjupad
förståelse för vilka utmaningar och styrkor som kan uppfattas från lä-
rare och elever kring att programmering ska ingå som ett moment i
matematikundervisningen på gymnasiet. Utöver detta avser arbetet
att besvara vad det kan finnas för typer av utmaningar i att utforma en
lektionssekvens som kopplar programmering och matematik till om-
rådet kryptering i en klass som studerar matematik 5 och hur dessa
utmaningar kan bemötas.

Studien genomfördes dels i en gymnasieklass i årskurs 3 på teknik-
vetenskapsprogrammet och dels bland ett urval av matematiklärarna
på skolan. Eleverna fick genomgå en lektionssekvens som behandlade
kopplingen mellan RSA-kryptering, programmering och matematik.
Denna lektionssekvens planerades och utfördes av rapportens förfat-
tare. För lärarna presenterades därefter ett urval från denna lektions-
sekvens. Datan som ligger till grund för studien kommer ur intervju-
er med grupper av lärare och grupper av elever var för sig. Utöver
intervjuerna behandlades även de utmaningar som författarna själva
upplevde med att planera och genomföra lektionssekvensen.

Intervjuerna analyserades utifrån en tematisk innehållsanalys där
transkriberingarna delades in i styrkor och utmaningar, som sedan
granskades närmare och kategoriserades utifrån vissa nyckelbegrepp.

Ett antal styrkor skulle kunna användas för att motivera och stöt-
ta elever i att bemöta vissa utmaningar. Flera elever ansåg att det är
viktigt att matematikundervisningen synliggör tillämpningar av ma-
tematiken och på så vis ger grund för framtida studier och arbete. De
uttryckte även att detta är något programmering kan göra. Dessutom
antyds omväxling vara en viktig faktor för motivation att lära mate-
matik. Dessa styrkor kan spela en viktig roll för att identifiera olika
kontexter inom programmering och matematik som upplevs relevan-
ta för eleverna. Genom att sätta ämnesinnehållet i olika sammanhang
skulle även utmaningen med att hjälpa elever att abstrahera sin kun-
skap kunna bemötas.

Vissa elever upplevde en viss skepsis till att använda datorn i ma-
tematikundervisningen eftersom det kändes ovant och distraherande.
Samtidigt lyftes styrkan att programmering ger grund för framtiden.
Genom att poängtera hur datorn spelar en central roll inom tekniskt
och matematisk arbete utanför skolan skulle eleverna lättare kunna se
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syftet med datorns införande i matematikundervisningen.
Denna studie ger en insyn i några utmaningar som kan uppstå i

och med att programmering ingår som ett moment i matematikunder-
visningen på gymnasiet och ger förslag på hur några av dessa skul-
le kunna bemötas. De uppvisade utmaningarna stämmer väl överens
med vad tidigare forskning antyder och det verkar finnas ett stort be-
hov av att finna lösningar till dessa. Vidare forskning inom detta om-
råde bör därmed fokusera på att öka insikt i hur utmaningarna kan
hanteras på ett effektivt och effektfullt sätt.

Nyckelord: Programmering, matematik, gymnasiet, undervisning,
RSA-kryptering, digitalisering, tematisk innehållsanalys.
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Abstract

The aim of this thesis is to highlight some of the challenges and advan-
tages associated with the introduction of programming in mathemat-
ics in upper secondary school. In addition, the thesis aims to identify
some of the challenges that arise when planning and implementing a
lesson sequence that connects programming and mathematics to RSA
cryptography. Furthermore, this thesis will suggest how these chal-
lenges can be dealt with.

The study was conducted with students from a year 3 Engineer-
ing Sciences class and mathematics teachers in a Swedish upper sec-
ondary school. The students participated in a lesson sequence in level
5 mathematics (matematik 5) concerning RSA cryptography which
was planned and executed by the authors of this thesis. The teachers
were introduced to a reduced version of the sequence. Data were col-
lected from interviews with groups of students and groups of teachers.
As a supplement to the interviews, the authors give their own views
on challenges that emerged when planning and implementing the les-
son sequence and how some of these challenges were handled.

Thematic content analysis was used for studying the interviews.
The content of the interviews was divided into challenges and advan-
tages and further categorized according to different key topics.

The conclusion of this study was that some of the identified advan-
tages could motivate students to cope with some of the challenges. Ac-
cording to several students, it is important that mathematics education
cover applications in mathematics and prepare students for higher ed-
ucation and employment. The students expressed that programming
could be used for achieving this. Additionally, variety is important for
keeping the motivation to learn mathematics. These advantages could
be useful when identifying contexts that connect programming and
mathematics and is relevant for the students. Covering a concept in
different contexts could also support students to decontextualize their
knowledge.

Some students were skeptical about using computers in math class
since it was unfamiliar in that context and added a level of distrac-
tion. Nevertheless, the importance of programming for higher educa-
tion and future employment was one of the advantages expressed by
several students. Emphasizing the role of computers in employment
within the fields of engineering and mathematics could raise the pur-
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pose of introducing the computer in math class. This thesis has given
an insight of some challenges that arise when introducing program-
ming in mathematics education in upper secondary school in Swe-
den. Furthermore, the thesis suggests how some of these challenges
could be dealt with. These challenges correlate to previous research
and there seems to be an urgent need to find solutions for these. Fur-
ther research should aim to find efficient and effective approaches to
these challenges.

Keywords: Programming, mathematics, upper secondary school,
education, RSA cryptography, digitalization.
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Kapitel 1

Introduktion

Den digitala tekniken får en allt viktigare roll i samhället och utveck-
lingen av ny teknik sker snabbt. Svenskt Näringsliv (2016) jämför da-
gens digitala utveckling med tidigare industriella revolutioner som
uppstod i samband med att järnvägarna byggdes, ångmaskinen upp-
fanns och elektricitetens utbredning. Verksamheter i alla sektorer har
fått göra omfattande satsningar för att anpassa sig till den digitala tek-
niken och det finns fortfarande mycket kvar att göra (Svenskt Närings-
liv, 2016).

Att det är viktigt att öka teknisk och digital kompetens hos män-
niskor är något som avspeglas bland ett flertal beslutsfattande organ.
EU, Europeiska Unionen (2009) har formulerat åtta nyckelkompeten-
ser för livslångt lärande där en av kompetenserna är:

Matematisk, vetenskaplig och teknisk kompetens: goda
räknekunskaper, en förståelse av naturens värld och förmå-
ga att tillämpa kunskap och teknik på uppfattade mänsk-
liga behov (t.ex. medicin, transport eller kommunikation).
(Europeiska Unionen, 2009)

Notera att de särskiljer teknisk kompetens från digital kompetens:

Digital kompetens: säker och kritisk användning av
informations- och kommunikationsteknik för arbete, fritid
och kommunikation (Europeiska Unionen, 2009).

Dessa kompetenser är dock sammanlänkade. Idag spelar
informations- och kommunikationsteknik en viktig roll i samtli-
ga sektorer, inte bara inom tekniskt arbete (IT- och Telekomföretagen,
2017).
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2 KAPITEL 1. INTRODUKTION

Ett flertal aktörer inom näringslivet anser att stora satsningar måste
göras för att lyfta den tekniska och digitala kompetensen och menar då
att skolan spelar en viktig roll (IT- och Telekomföretagen, 2017; Svenskt
Näringsliv, 2016). I en intervju säger Spotifys personalchef:

Enligt läroplanen för grundskolan ska eleverna få de kun-
skaper som är nödvändiga för medlemmar i vårt samhälle.
[...] Vår poäng är [...] att det saknas kodning på schemat i
en tid då det snart inte finns ett enda yrke, bransch eller
industri som inte är beroende av programmeringskunnig
personal. (Svenskt Näringsliv, 2016, s. 19)

Sedan 2017 är det beslutat att den svenska skolan ska genomgå en
satsning för att lyfta den digitala kompetensen (Regeringen, 2017b).
Utöver EU:s definition av digital kompetens verkar de dessutom in-
kludera digital teknisk kompetens. Elever ska på flera sätt lära sig att
använda och tillämpa digital teknik (se: Skolverket, 2017b).

Att kunna programmera är en av flera kompetenser som elever i
svensk skola numera ska utveckla (Regeringskansliet, 2017). I grund-
skolan ska programmering ingå som ett moment i ett flertal kurser,
däribland matematik och teknik. På gymnasiet ska programmering in-
gå som ett moment i vissa av matematikkurserna.

Att det finns ett starkt intresse av att öka programmeringskompe-
tensen bland delar av befolkningen blir tydligt med tanke på de sats-
ningar som görs inom området. Däremot finns det vissa motsättningar
till hur denna satsning sker.

Varför har Skolverket valt att programmering ska in i andra ämnen
istället för att bli ett eget ämne? Skolverket själva har tidigare ställt sig
kritiska till en sådan typ av sammansättning:

[...] studier visar exempelvis att elever som kan lösa ett ma-
tematiskt problem på samhällskunskapslektionen inte kla-
rar samma frågeställning på matematiklektionen. När pro-
blemet blir ett matematikproblem blir det ett annat pro-
blem [...] och eleven tappar tilltron till sin förmåga att lösa
det. [...] Det blir därför problematiskt att tala om att inte-
grera ämnen som om ämnet vore neutralt [...]. Alltså - om
man integrerar matematiken blir det en annan matematik.
(Skolverket, 2001, s. 60)

Om programmering skulle ingå som ett obligatoriskt ämne skulle
lärare med rätt kompetens och intresse kunna utbilda eleverna. Pro-
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grammering skulle dessutom få tillsatta undervisningstimmar vilket
kanske inte skulle skapa samma oro kring tidsaspekten som nämnts
ovan. För att lägga till ett ämne måste det dock skapas utrymme för
detta i form av tid för såväl undervisningstimmar som förberedelser.
Detta kan dels göras genom att förlänga elevernas skoldagar och dels
genom att minska omfattningen av de andra ämnena.

Att Skolverket drar sig för att införa mer omfattande förändringar
är inte förvånande. Svenska skolan anpassar sig långsamt till sin om-
givning (Assarson, 2009) och det har historisk sett varit svårt att föra
in nya ämnen i skolan där nytt innehåll istället oftast har stoppats in i
befintliga ämnen (Skolverket, 2001).

Att stoppa in nytt innehåll i ett ämne kräver att lärarna har rätt
kompetens inom det innehåll som läggs till vilket inte verkar vara fal-
let vad gäller programmering. Åtta av tio lärare i matematik på hög-
stadiet uppger att de saknar den kunskap som krävs för att kunna
bedriva undervisning i programmering (Skolvärlden, 2017). På gym-
nasiet är motsvarande siffror fyra av tio. Enligt Skolverkets undervis-
ningsråd har Skolverket gjort tillräckligt i denna satsning och att deras
nya webbkurs om programmering, reviderade styrdokument och de
kurser som bedrivs på lärosätena kommer att täcka upp för behovet
av fortbildning för lärare. De tillägger att resten av ansvaret ligger hos
kommunerna (Sveriges television, 2017). En annan oro bland lärare
verkar vara att kvalitén på undervisningen kommer sjunka eftersom
mer innehåll ska hinnas med på samma tid (Ny Teknik, 2016).

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att identifiera och ge en fördjupad för-
ståelse av de utmaningar som upplevs ute på skolorna i och med att
programmering ska ingå som ett moment i flera matematikkurser på
gymnasiet. Dessutom avser studien att identifiera upplevda fördelar
med att programmering ska in i matematikundervisningen. Denna in-
formation kommer sedan användas för att försöka ge vägledning i hur
integreringen av matematik och programmering kan ske på ett effekt-
fullt sätt. Utöver ett forskningsarbete kommer alltså arbetet dessutom
att innefatta utvecklingsarbete, i form av en lektionssekvens relevant
för området.

Detta arbete tar avstamp i den nuvarande situationen där beslutet
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att föra in programmering i matematikundervisningen på gymnasiet
redan är taget. Avsikten är att bidra till förutsättningarna för att detta
skall lyckas så väl som möjligt, genom att identifiera några potentiella
utmaningar som kan komma att uppstå samt diskutera hur dessa kan
bemötas. Beslutet i fråga kommer inte att diskuteras explicit, snarare
kommer de förutsättningar som givits för att införandet ska lyckas att
behandlas.

Följande frågeställningar avses att besvaras:

1. Vilka styrkor och utmaningar kan uppfattas från lärare och ele-
ver kring att programmering ska ingå som ett moment i mate-
matikundervisningen på gymnasiet?

2. Vad finns det för typer av utmaningar i att utforma en lektionsse-
kvens som kopplar programmering och matematik till området
kryptering i en klass som studerar matematik 5 och hur kan des-
sa utmaningar bemötas?



Kapitel 2

Vad är programmering?

Begreppet programmering kan ha olika betydelser i olika samman-
hang. Detta kapitel avser att tydliggöra vad som menas med program-
mering i denna studie och olika begrepp som är relevanta i samman-
hanget. I slutet av kapitlet finns en redogörelse för Skolverkets syn på
programmering.

2.1 Terminologi

Nedan listas förklaringar för ett antal olika begrepp inom programme-
ring.

2.1.1 Programmering

Svenska Akademin (2015) beskriver programmering som den pro-
cess som följer av att utforma datorprogram, det vill säga allt som
hör till under och vid sidan av arbetet av att skapa mjukvara, och
det är även i den kontexten som programmering används här - pro-
grammering i datorkontext. Att programmera innefattar bland annat
problemlösning, design av program och kodning. Utöver den teknis-
ka aspekten innebär programmering även att identifiera behov, tolka
krav, uppskatta tidsåtgång och samarbeta med andra programmerare
(Blackwell, 2002).

5



6 KAPITEL 2. VAD ÄR PROGRAMMERING?

2.1.2 Källkod

Källkod, även kallad programkod eller helt enkelt kod är en samling in-
struktioner avsedda att kunna tolkas såväl av datorer och människor
(Svenska Akademin, 2009). Källkod skrivs i så kallade programme-
ringsspråk.

2.1.3 Programmeringsspråk

Programmeringsspråk eller programspråk är benämningen på ett speci-
fikt sätt att formulera programkod. Programmeringsspråk består av en
uppsättning regler om hur instruktionerna ska formuleras för att da-
torn ska förstå dem på ett entydigt sätt. Olika programmeringsspråk
kan ofta utföra så gott som identiska arbeten, men det kan skilja sig
i vilka krav som ställs på kommandon eller operationer mellan olika
programspråk. Sättet att skriva kommandon i ett programspråk be-
nämns som språkets syntax.

2.1.4 Syntax

Ett programspråks syntax är programspråkets specifika regler för hur
olika kommandon ska formuleras och formateras i källkoden.

2.1.5 Algoritm

En algoritm kan ses som en samling instruktioner avsedda för att ut-
föra en specifik uppgift (Svenska Akademin, 2009). Ett något infor-
mellt exempel är att ett kokboksrecept kan jämföras med en algoritm
eftersom receptet steg för steg guidar läsaren genom matlagningen.
Läran om algoritmer har sitt ursprung inom den antika matematiken
(Brookshear, 2008). Syftet var att hitta en begränsad samling med in-
struktioner som kan lösa alla problem av en särskild typ. Euklides al-
goritm, utformad av den antika grekiska matematikern Euklides (född
omkring 325 f.v.t), tar fram största gemensamma delare av två positi-
va heltal (Joyce, 1996). Euklides algoritm kommer att behandlas yt-
terligare i kapitel 4.2.1 i denna uppsats. Beskrivningen av begreppet
algoritm som gjordes i början av detta stycke kan vara lämplig för att
ge en enklare introduktion av algoritmkonceptet. Däremot är analys
av algoritmers korrekthet och prestanda en central del inom program-
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mering och datavetenskap vilket medför ett behov av en väldefinierad
definition av begreppet. Betrakta följande definition:

En algoritm är en ordnad mängd av entydiga, utförba-
ra steg som definierar en avslutande process. (Brookshear,
2008, 213, egen översättning)

En algoritm måste med andra ord uppfylla tre krav. Det första kravet,
att stegen i en algoritm utgör en ordnad mängd innebär att det finns
en väldefinierad struktur som beskriver vilken ordning som stegen ska
utföras i. Det andra kravet är att stegen måste vara entydiga. Det ska
finnas tillräckligt med information i varje steg för att ge en unik lös-
ning för vilket nästa steg är. Det tredje och sista kravet är att en algo-
ritm ska vara en avslutande process vilket innebär att algoritmen ska
avslutas när en viss premiss är uppnådd (Brookshear, 2008).

2.1.6 Pseudokod

Pseudokod, efter grekiskans pseudes (ψευδηζ , ”lögnaktig, falsk”), är ett
begrepp som används för att beskriva den formalisering av algoritmer
som medför att de skrivs på ett kodlikt sätt.

Med detta menas att algoritmen inte skrivs ner i någon specifik
programsyntax utan snarare att den skrivs efter en allmän kodstruk-
tur på sådant vis att de olika algoritmstegen lätt kan implementeras i
ett faktiskt kodspråk (Dalbey, 2012). I fig. 2.1 finns ett exempel på en
pseudokod för hur en algoritm som läser igenom och skriver ut al-
la bokstäver i ett ord kan se ut. Motsvarande kod översatt i språken
Python och Java finns i fig 2.2 respektive 2.3. Det finns ingen allmän
standard gällande syntax för pseudokod.

Figur 2.1: Pseudokod för algoritm som skriver ut alla bokstäver i ett
ord
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Figur 2.2: Pythonkod som skriver ut alla bokstäver i ett ord

Figur 2.3: Javakod som skriver ut alla bokstäver i ett ord

2.2 Visuell programmering

Hittills har vi huvudsakligen behandlat så kallad textbaserad program-
mering. Utöver de textbaserade programmeringsverktyg och utveck-
lingsmiljöer som finns tillgängliga finns dessutom ett antal verktyg för
visuell programmering, eller programmering med grafiskt stöd. Ett ex-
empel på detta är så kallad blockprogrammering där kommandon re-
presenteras av grafiska rutor, kallade block, som sätts i ordning för
att utföra algoritmer - exempelvis Scratch (MIT Media Lab, u. å), som
används i ett antal av Skolverkets nätbaserade övningar (Skolverket,
2018).

Ytterligare ett exempel på icke-textbaserad programmering är ro-
boten Evo, från företaget Ozobot (Ozobot & Evollve Inc., 2018). Utöver
en blockbaserad utvecklingsmiljö där egna program kan byggas för
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roboten kan dess användare dessutom använda sig av färgade pennor
för att rita spår som roboten följer med hjälp av en inbyggd, färgkäns-
lig sensor. Beroende på vilken färg som uppfattas så beter sig roboten
olika och på så sätt kan avancerade banor ritas upp för roboten att
följa. Detta kan i sig anses vara en slags programmering som ligger
i mellanlandet mellan två kontexter; å ena sidan programmering som
metod för att skapa och påverka mjukvara och å andra sidan program-
mering i innebörden att skapa tydliga instruktioner som skall följas.
Både robotar som denna och även blockprogrammeringsmiljöer kan
båda användas för att introducera nybörjare till programmeringskon-
ceptet och användas som leklåda för mer avancerade programmerare.

2.3 Skolverkets syn på programmering för
matematikundervisningen

För att förstå vilket stöd som behövs för att bemöta de begränsningar
som finns för att integrera programmering och matematik är det vik-
tigt att förstå vilket stöd som för nuvarande finns. Skolverket (2018)
släppte i början av 2018 i samband med Matematiklyftet de två första
delarna av en modul vid namn Matematikundervisning med digitala verk-
tyg II, till vilken del tre tillkom i april. Delarna uttrycks på hemsidan
ge ”en bred beskrivning av programmering i skolundervisning och
behandlar de centrala begreppen i programmering och några pedago-
giska val som måste göras” (Skolverket, 2018). I de tre delarna, ”Del 1.
Om programmering” och ”Del 2. Att undervisa med programmering”
samt ”Del 3. Programmering med matematik”(Skolverket, 2018), ges
tillhörande material ut som behandlas nedan.

Denna sammanfattning innefattar inte riktlinjer från de uppdate-
rade styrdokument som publicerats (Skolverket, 2017b, 2017a). Detta
beror på att det i styrdokumenten inte finns något som vittnar om syn
på eller ställningstaganden om programmeringens natur. Istället tas
aspekter från dessa upp i de olika delarna av Matematikundervisning
med digitala verktyg II fråga, där exempelvis tillskottet till matemati-
kens centrala innehåll (Skolverket, 2017a) behandlas i del 3 (Helenius
& Misfeldt, 2018). Även om dessa moduler inte är skrivna av Skolver-
ket själva är de publicerade på deras hemsida. Modulerna är det enda
offentligt tillgängliga på Skolverkets hemsida som ger mer omfattande
beskrivning om hur programmering kan införas i matematikundervis-



10 KAPITEL 2. VAD ÄR PROGRAMMERING?

ningen. Därutöver finns en webbaserad fortbildningskurs á uppskatt-
ningsvis 16 timmar som lärare kan söka tillgång till, men tyvärr har
webbplatsen till denna legat nere under majoriteten av detta arbetets
gång.

Efter en beskrivning av vad modulen innehåller följer en diskus-
sion kring dess innebörd för vilken syn på programmering som Skol-
verket verkar uppvisa.

2.3.1 Beskrivning av materialet

I del 1 formulerar Helenius, Misfeldt, Rolandsson, och Ryan (2018)
programmering som en process i olika faser, med slutmålet att ska-
pa datorprogram. Först och främst handlar det om att utföra en pro-
blemanalys av ett givet problem som programmeraren vill lösa. I pro-
blemanalysen behöver problemet delas upp i eventuella delproblem
”vars lösningar sammantaget utgör lösningen på hela problemet” (He-
lenius, Misfeldt, Rolandsson, & Ryan, 2018, s. 5), som sedan formule-
ras och ställs upp utifrån en logisk struktur som är tillräcklig för en
dator att utföra. Därefter konstrueras själva koden som ska lösa pro-
blemet – här tar Helenius, Misfeldt, Rolandsson, och Ryan (2018) upp
först och främst blockprogrammering som exempel, följt av textbase-
rad programmering med exempel i Python 3. Det sista steget beskrivs
vara att felsöka, hitta och åtgärda så kallade buggar i koden (”bugg,
engelska bug (’insekt’), defekt i datorprogram som gör att det produce-
rar ett felaktigt eller oväntat resultat”, Nationalencyklopedin [2018]).

Del 1 avslutas med en kort diskussion om Undervisning i Pro-
grammering där två undervisningsorienteringar för programmerings-
undervisning lyfts fram: instruktionsorienterad och projektorienterad
undervisning. Instruktionsorienterad undervisning beskrivs inte i di-
rekt form. Snarare verkar projektorienterad undervisning uppmunt-
ras, som beskrivs som ”experimenterande och lekande och tar sin ut-
gångspunkt i halvfärdiga programmeringsprojekt [. . . ] och i realistiska
meningsfulla projekt” (Helenius, Misfeldt, Rolandsson, & Ryan, 2018,
s. 8). I projektorienterad undervisning får elever testa sig fram till op-
timala algoritmer och lösningar genom projektarbeten; något som mer
efterliknar ett realistiskt programmeringsarbete men som kan ta be-
tydligt längre tid än instruktionsorienterad undervisning (Helenius,
Misfeldt, Rolandsson, & Ryan, 2018).

Helenius, Misfeldt, och Rolandsson (2018) beskriver i del 2 ett re-
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kommenderat arbetssätt kallat tinkering där elever tilldelas färdiga el-
ler halvfärdiga program som de sedan får arbeta utforskande med och
på egen hand testa olika lösningar för att hitta svaret till de problembe-
skrivningar de tilldelas. Vid svårigheter förväntas eleverna ta ansvar
för att ställa nödvändiga frågor för att ta sig vidare. Läraren beskrivs
ha i uppgift att sätta upp pedagogiskt lämpliga ramar för elevernas
fria arbete. För att lyckas väl med tinkeringmetoden beskrivs ”elevers
vilja till att hitta lösningar” (Helenius, Misfeldt, & Rolandsson, 2018,
s. 5) vara centralt och i samband med detta poängteras även vikten av
att elever får ”konstruera egen kod” (Helenius, Misfeldt, & Rolands-
son, 2018, s. 5).

I del 3 beskriver Helenius och Misfeldt (2018) närmare sätt att tolka
den uppdaterade delen av det centrala innehållet för gymnasiemate-
matiken som problemlösning (Skolverket, 2017a). Dessutom behand-
las mer direkt sätt att hantera matematiska modelleringar med hjälp
av programmering. Tre olika sorter av samspel mellan matematik och
programmering lyfts, som menas stötta det matematiska lärandet på
olika vis med programmering som stöd. Vidare behandlas undervis-
ningsstrategin orkestrering, som benämns som en beskrivning för ”oli-
ka sätt att organisera och tillsammans med eleverna sätta undervis-
ningen och lärandet i spel” (Skolverket, 2018). Denna tas upp upp med
tre olika angreppsvinklar: att eleverna tilldelas färdig kod; att elever-
na skapar egen kod efter genomgång och med stöd samt att eleverna
får skapa egna algoritmer från grunden. För de första två varianterna
delas programkod skriven i Python ut i exempel (Helenius & Misfeldt,
2018). Dessa exempel utvecklas sedan i de tillhörande aktiviteterna till
del 3 (Rolandsson, 2018).

Utöver de tre beskrivande texterna som hör till modulen finns även
ett tillhörande dokument med aktiviteter till vardera del. Dessa akti-
viteter är menade att stötta lärare i kollegiala aktiviteter, där lärare ska
ges chansen att öva på att förbereda en lektion, som sedan kan utfö-
ras i lärarens klass (Skolverket, 2018). I aktivitetsdokumentet till del
1 tas två kodövningar upp. Den första är i kodspråket JavaScript och
innefattar att med grafik rita upp ett ansikte. Den andra övningen är
i språket Wolfram, där man använder geometriska former i samband
med matematiskt grundade operationer för att manipulera formerna,
för att skapa mer avancerade figurer (Dahlberg & Helenius, 2018a).
I aktivitetsdokumentet till del 2 tas ett antal övningar i den visuella
blockprogrammeringsmiljön Scratch upp, där grafiska element ritas
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upp och modifieras. Därutöver lyfts en övning i språket Python 3, där
en kod som löser ett ekvationssystem delas ut tillsammans med en
youtubelänk där några av språkets grunder beskrivs (Dahlberg & He-
lenius, 2018b). Aktivitetsdokumentet till del 3 innehåller beskrivning
av såväl två exempelprogram som två förslag på elevaktiviteter tillhö-
rande koderna. Den första koden och aktiviteten behandlar simulera-
de tärningskast medan den andra utnyttjar tärningsprogrammets kod
för att simulera en del av spelet RISK (Rolandsson, 2018).

2.3.2 Diskussion av modulerna

Ett genomgående drag för texterna ovan är att samtliga håller en hög
nivå i både abstraktionsnivå såväl som syntaxnivå. Många olika ex-
empel och aktiviteter tas upp, men samtliga av dessa är på en nivå
som är över den som en total nybörjare ligger på. Här saknas alltså
stödmaterial eller metoder för att göra texterna tillgängliga för de i
behov av enklare språk. Lärare verkar därför förväntas ha satt sig in
i åtminstone en del syntax innan materialet behandlas, för att det ska
kunna anses vara betydelsefullt - i materialet finns nämligen inget som
kan menas motsvara övningar för någon som aldrig arbetat med nå-
gon form av programmering förut. Detta, i sig, vittnar om en viss trivi-
alisering från Skolverket gällande utmaningarna relaterade till syntax
och konceptförståelse från såväl lärares håll som från elever. Därutö-
ver har texterna gemensamt att de behandlar många oklarheter på ett
indirekt vis istället för att ge explicita svar och ställningstaganden. Ex-
empelvis beskriver Helenius, Misfeldt, Rolandsson, och Ryan (2018) i
del 1 att möjligheter för flera olika miljöer och programspråk ska fin-
nas tillgängliga för eleverna, men poängterar även att det inte ställs
några krav på specifika programspråk eller miljöer på gymnasienivå.

Att Skolverket saknar riktlinjer för införandet av programmering
lämnar landskapet öppet för gymnasieläraren att ta egna beslut och
själv forma sin undervisning med val av programspråk och utveck-
lingsmiljö. Inga krav på vare sig programspråk eller utvecklingsmiljö
ställs. Problemet är att det kan vara svårt att ta ställning till valet av
programspråk och svårt att planera lektioner när man antingen inte
har tillräcklig kunskap eller inte känner sig tillräckligt trygg i ämnet.
Här kan vi dra till minnes att fyra av tio gymnasielärare uppger att de
saknar tillräcklig kunskap (Skolvärlden, 2017).

På flera ställen i materialet finns en avsaknad av explicita förkla-
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ringar och metoder för lärare som inte är tillräckligt bekväma eller
kunniga inom syntax. Inte heller metoder för att lösa syntaxutma-
ningar för elever preciseras. Detta blir extra relevant vid exempelvis
diskussionen av metoden tinkering, där eleverna menas arbeta utifrån
eget utforskande. Vid fritt tinkrande är det svårt att förutse vilka frå-
gor som kommer uppkomma, vilket kanske inte är ett problem för den
programmeringskunniga läraren men som kan ställa till stora svårig-
heter för den med smalare kunskap. Tinkeringarbetet menas dock inte
av Helenius, Misfeldt, och Rolandsson (2018) vara helt fritt för elever-
na utan bör avgränsas med lämpliga ramar, vilket kan bistå läraren i
att avskärma oväntade frågor. Problemet är att dessa ramar är svåra att
definiera och sätta upp för en lärare utan tillräckliga ämneskunskaper,
och än en gång poängteras inga explicita metoder i materialet.

Betrakta ordvalet i att elever ska få ”konstruera” kod. På detta vis
har Helenius, Misfeldt, och Rolandsson (2018) poängterat att det är
viktigt att elever inte bara ska läsa av från skärm eller papper, men
har inte stängt några dörrar mot användandet av blockbaserad pro-
grammering. Detta hade exempelvis inte varit fallet om de sagt att
elever ska få skriva egen kod, vilket hade lagt tyngd på textbaserade
kodspråk. Användandet av blockbaserade språk kan ha stora pedago-
giska fördelar för nybörjare inom programmering i många åldrar men
då krävs ett ställningstagande gällande vad eleverna väntas lära sig av
införandet av programmering i skolan. Lärare verkar uppmuntras till
att lära sig något kodspråk men får inga explicita beskrivningar över
lämpliga språk eller lämpliga matematiska områden att inkorporera
programmeringen i. Att hitta överlapp lämnas åt lärarna, vilket leder
vidare till problemet med en likvärdig skola i och med hur olika förut-
sättningar i lärarkåren kan leda till vitt skilda lektionsmaterial i såväl
fråga om innehåll som kvalitet.

I del 3 listas som nämnts tre olika samspel som identifierats mel-
lan matematik och programmering (Helenius & Misfeldt, 2018). Vad
som inte uppmärksammas är dock att båda studier som anges stå som
källa för dessa kretsar kring blockbaserade språk och är inriktade mot
danska elever i åldrarna 11 (Misfeldt & Ejsing-Duun, 2015) respektive
12 och 16 (Misfeldt & Ejsing-Duun, 2016). I studien från 2015 har Mi-
sfeldt och Ejsing-Duun arbetat med det blockbaserade språket Hop-
scotch, som enligt dess hemsida är designat för åldrarna åtta och upp-
åt (Hopscotch Technologies, u. å). I studien från 2016 har Misfeldt och
Ejsing-Duun arbetat med Legos blockbaserade programmeringsmiljö



14 KAPITEL 2. VAD ÄR PROGRAMMERING?

Lego Mindstorms, med vilket man programmerar egenbyggda robo-
tar. Från detta är det inte givet att lärdomar och insikter som relaterar
till den danska grundskolan, elever i åldrar mellan 11-16 och block-
baserad programmering går att generalisera till den svenska gymna-
sieskolan med elever närmare 16-19 år gamla och som dessutom kan
väntas arbeta med textbaserad programmering.

Eftersom att Skolverket (2018) inte har tagit ett uttalat ställnings-
tagande gällande rekommenderad nivå, val av kodspråk eller på ex-
plicit vis uppmärksammat vilka kunskaper som hos eleverna väntas
komma av den programmeringsrelaterade undervisningen blir resul-
tatet bristande direktiv till lärarkåren. De lärare som har omfattande
kunskap om programmering och programmeringsdidaktik må ha fri-
heter att föra in ämnet på sina lektioner som de vill men andra faller
mellan stolarna. Lärare som behöver tydliga riktlinjer och fortbildning
från en grundläggande till en nödvändig nivå får inget stöd av lösa
direktiv. Helenius, Misfeldt, och Rolandsson (2018) uttrycker att lära-
re inom tinkeringbaserat arbete behöver ge eleverna tydliga ramar att
vara kreativa inom för att interaktionen med digitala verktyg ska blir
begriplig. Trots det ger inte Skolverket på motsvarande sätt lärarna
tydliga ramar, vilket resulterar i en abstrakt uppgift för lärarkåren och
tyngden av ansvaret att lyckas väl med något de inte känner sig utrus-
tade för att klara. Det verkar finnas en avsaknad av färdigt material
för de lärare som inte är tillräckligt utrustade för att formulera eget
kursmaterial med koppling till programmering.



Kapitel 3

Tidigare forskning

Detta kapitel är en sammanfattning av tidigare forskning som relaterar
till programmering i matematikundervisning.

3.1 Utmaningar med att införa programme-
ring i skolan

Ett av detta arbetes huvudsyften är att undersöka och diskutera några
av de utmaningar som finns bland lärare och elever i relation till in-
förandet av programmering i gymnasiematematiken. Trots förekoms-
ten av examensarbeten som behandlar frågan om attityder hos lärare
och elever gällande programmering i matematikundervisningen finns
knappt några forskningsartiklar på högre nivå som specifikt behand-
lar ämnet. I separat form har dock såväl ämnen som programmering
för nybörjare, relation mellan programmerings- och matematikämnet
och andra relaterade frågor behandlats. Nedan följer ett antal av dessa.

3.1.1 Vanliga svårigheter för nybörjare i programme-
ring

Utmaningar som upplevs i samband med programmering i matema-
tikämnet kan påverkas av inte bara utmaningar kopplade till matema-
tik utan även utmaningar kopplade till att lära sig programmera. För
att på bättre sätt kategorisera dessa betraktades andra, tidigare katego-
riseringsförsök. I en litteraturgenomgång av forskning som behandlar
nybörjares utmaningar kopplade till programmering nämner Qian och

15
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Lehman (2017) tre olika områden som kan vara utmanande för elever-
na. Dessa är bland annat syntax, koncept och programmeringsstrategier.

Syntaxfel är den vanligaste typen av problem men dessa kan lätt
rättas till, särskilt om eleven använder en lite mer avancerad utveck-
lingsmiljö som ger förslag på vad programmeraren kan skriva.

Vanliga konceptuella utmaningar för nybörjare inom programme-
ring är bland annat förståelse för variabler, villkorsuttryck, loopar,
klasser och objekt och sekventiell körning av programkod. Forskning
antyder att konceptuella utmaningar kan åtgärdas med tydliga kodex-
empel, att lägga tid på att identifiera elevernas konceptförståelse och
genom att låta eleverna instruera varandra (Qian & Lehman, 2017).

Nybörjare saknar ofta strategier för felsökning och kan därmed be-
höva stöd med detta. Det svåra med att lösa ett programfel är oftast att
hitta felet. I majoriteten av fallen kan eleverna själva lösa programfelet
när de väl har hittat det och förstår vad det beror på. Ett sätt att för-
bättra elevernas förmåga att hitta programfel är att uppmuntra dem
att använda utvecklingsmiljöernas egna felsökningsverktyg (Qian &
Lehman, 2017).

Ett äldre försök till att kategorisera utmaningar relaterade till bland
annat programmering går att finna från Perkins och Simmons (1988).
De menar att det finns likheter i de vanligaste missförstånden bland
elever som lär sig matematik, fysik och programmering. Här listas fy-
ra olika domäner där elevernas förståelse kan brista inom respektive
ämnesområde.

Innehållsdomänen utgör de koncept som är typiska för det specifika
ämnesområdet, exempelvis inom programmering; variabeltilldelning,
loopar och jämförelser.

Problemlösningsdomänen innefattar allt ifrån generell till ämnesspe-
cifik problemlösningsförmåga. Inom programmering är exempelvis
felsökning en viktig problemlösningsförmåga.

Den epistemologiska domänen behandlar de normer inom ett ämnes-
område som har att göra med grundläggande koncept och dess be-
gränsningar. En typisk svaghet inom den epistemologiska domänen
bland elever som håller på att lära sig programmera är just förmå-
gan att skilja på representation och funktionalitet, som exempelvis tron
att en variabel med namn STÖRST alltid innehåller det största värdet
(Perkins & Simmons, 1988).

Den utforskande domänen innefattar dels förmågan att utvidga en
teori eller ett ramverk utanför dess definierade område och dels för-
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mågan att ifrågasätta och utmana delar av en teori eller ramverk. En-
ligt Perkins och Simmons (1988) är dessa tankemönster sällsynta även
bland experter inom ett visst ämnesområde.

Enligt Perkins och Simmons (1988) bör riktig förståelse represente-
ras av ett nät som sammanlänkar alla fyra domäner som nämns ovan.

3.1.2 Kontextualisering

För att kunna införa programmering som ett moment i matematik-
undervisning behöver det identifieras vilka ämnesområden som är
lämpliga. Skolverket (2001) uppmärksammar att matematikens karak-
tär förändras när den integreras med andra skolämnen. Misfeldt och
Ejsing-Duun (2015) menar dessutom på att programmering i matema-
tikundervisning möjliggör för vissa specifika typer av lärande men
kan leda till en så kallad planeringsparadox. Ju mer lärare fokuserar på
de matematiska målen desto svårare blir det för eleverna att ta till sig
programmering på ett lämpligt sätt. Det är alltså svårt att hitta en kon-
text där eleverna kan utveckla kunskaper inom både programmering
och matematik optimalt. Med bakgrund i detta kommer en ansats till
att utforma en lyckad kontextualisering att göras i samband med lek-
tionssekvensen, vartefter de tillhörande utmaningarna analyseras och
diskuteras.

3.1.3 Dekontextualisering

Det bör uppmärksammas att elever som får arbeta med ett ämnes-
område inom en viss kontext kan ha svårt att koppla den förvärvade
kunskapen till andra kontexter. Gramm, Hornung, och Witten (2012)
beskriver detta i ett lektionsmoment kallat Email for You (only?), där
elever i åldrarna 14-18 år ämnas bli motiverade att lära sig kryptogra-
fiska algoritmer genom att synliggöra de utmaningar som är associe-
rade med privat och pålitlig kommunikation över publika nätverk.

Deras studie utgår från en hypotes som grundar sig i konstrukti-
vismens teori om lärande, nämligen att elevers lärande stärks av att
ämnet de ska ta in sätts i en kontext, vilket menas leda till bland an-
nat motivation och upplevd mening. Dock uppmärksammar Gramm
m. fl. (2012) en risk för otillräcklig dekontextualisering där elever kan
lyckas samla in konkret kunskap men inte lyckas ta det sista steget till
abstrakt kunskap. Risken blir istället att eleverna bygger upp god kun-
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skap om ett ämne endast i en specifik kontext men att de inte lyckas
extrapolera denna kunskap till andra närbesläktade kontexter. Enligt
Gramm m. fl. (2012) bör koncept tas upp i flera olika kontexter för att
dessa tillsammans ska kunna bidra till elevernas förståelse av koncep-
tet i ett större sammanhang. De lyfter också att det finns en avsaknad
av konkreta tips och metoder för de- och rekontextualisering.

Enligt Brousseau, Sarrazy, och Novotná (2014) uppstår det en pa-
radox när komplex kunskap ska anpassas till en nivå som ska göras
förståelig för eleverna. Det finns en risk med att innehållet framställs
så specifikt att det blir svårt för eleverna anpassa kunskaperna till and-
ra situationer.

3.1.4 Fortbildning för lärare

Som nämndes i inledningen i denna uppsats är det många lärare som
upplever att de inte har rätt kompetens för att undervisa i program-
mering. Skolverket erbjuder fortbildningsmaterial bland annat i form
av en webbkurs och ett flertal lärosäten erbjuder kurser för lärare om
programmering. För att kunna förstå vilka styrkor och begränsning-
ar som kan finnas med detta och för att bättre förstå vilket stöd som
kan behövas vidare, kan andra fall där liknande reformer genomförts
studeras.

Vi kan dra lärdom från England och deras hantering av fort-
bildning för lärarna kring programmering, menar Heintz, Mannila,
Nordén, Parnes, och Regnell (2017). Lärarna i England, där program-
mering sedan ett par år tillbaka varit ett obligatorisk ämne i skolan,
hade tillgång till flera typer av stöd i form av kompetensutveckling
och nätverk där lärare kunde dela med sig av material. Trots att lä-
rarna till synes fått bra stöd för att undervisa i programmering visade
det sig inte vara tillräckligt. En studie visade att många av de engelska
lärarna upplevde att inte med säkerhet kunde undervisa i program-
mering på grund av avsaknad av kunskap och majoriteten av lärarna
ville ha mer utbildning inom programmering. Nästan hälften av ele-
verna som fått undervisning i det nya ämnet uppgav att de hade fått
hjälpa lärarna i undervisningen (Heintz m. fl., 2017).

Inom en svensk fortbildning för lärare som ska undervisa i pro-
grammering har Björkholm och Engström (2017) uppmärksammat
brister. I en studie identifierar de vilket innehåll och vilka värderingar
som lyfts fram i en fortbildningskurs i programmering för svenska lä-
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rare. Det framhävs å ena sidan att det i kursen finns en distinktion
mellan programkod och artefakter som är direkt kopplade till pro-
gramkoden, som exempelvis robotar och animationer. Å andra sidan
finns det en tendens till att stor del av fokus läggs på själva artefakter-
na och att mer komplex kunskap om kodning blir sekundär. Det lyfts
även att kursledaren trivialiserade ämnet programmering och att lä-
rarna tog efter kursledarens attityd. Tyngdpunkten i kursen verkade
vara att programmering skulle vara lekfullt och roligt snarare än att
diskutera hur lärarna kan koppla programmering till sin professionel-
la yrkesroll (Björkholm & Engström, 2017).

I en lägesrapport uttrycker Hylén (2013) att Sverige har lyckats bra
med att se till att alla elever ska ha tillgång till digital teknik. Trots
detta har användandet av digital teknik i skolan inte förändrats avse-
värt, vilket enligt Hylén (2013) bland annat har att göra med för lite
ämnesnära kompetensutveckling inom IT. Det bör poängteras att det-
ta beskriver hur läget var för fem år sedan och att det möjligtvis kan
se annorlunda ut i dagsläget. Dock påvisar Hylén (2013) att det finns
en tendens till att bortse från vikten av kompetensutveckling.

Att en lärare genomgått fortbildning inom programmering är ing-
en garanti på att hen har fått tillräckligt med kunskap för att kunna
genomföra undervisning på ett bra sätt vilket både Heintz m. fl. (2017)
och Björkholm och Engström (2017) ger antydan om. Fortbildning för
lärare riskerar att brista i kvalitet. Dessutom finns det behov av kon-
tinuerlig kompetensutveckling, till skillnad från att endast genomgå
utbildning vid ett specifikt tillfälle (Ekberg & Gao, 2018).

3.1.5 Tidsbrist

Som del av undervisningsaspekten av en lärares yrke ingår utöver ren
lektionstid dessutom förberedelse och planering av sagda lektioner.
Till följd av en för hög upplevd arbetsbörda upplever vissa lärare att
det inte finns tid över till IT-projekt (Kale & Goh, 2014). Ekberg och
Gao (2018) går vidare med detta och poängterar att det är olika saker
att å ena sidan känna till IKT och å andra sidan veta hur man ska an-
vända det i praktiken. Detta medför att svenska lärare trots vetskap
om IKT behöver extra tid för att inkorporera IKT i sin undervisning.
Programmering är dessutom ett delkoncept till IKT som kräver ytter-
ligare specialistkunskaper. Således krävs inte bara insikt om hur det
kan användas i utbildningssammanhang utan krävs i många fall tid
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för att läraren ska kunna höja sin kunskapsnivå tillräckligt för att kun-
na undervisa i ämnet alls.

3.1.6 Attityder kring datorer i undervisning

En förutsättning för att lära ut programmering i matematikundervis-
ningen är att varje elev har tillgång till en dator, vilket de flesta i den
svenska skolan har (Hylén, 2013). Trots att det finns kritik som menar
att datorn kommer att hämma undervisning eftersom den blir ett extra
distraktionsmoment har, enligt Blomgren (2016), elevers resultat i det
stora hela inte påverkats negativt av införandet av datorer i skolan.
Dessutom är de flesta elever positivt inställda till att använda datorn
i undervisningen och en av de bidragande orsakerna till detta är att
datorn tillför variation till undervisningen (Blomgren, 2016). Variation
är en viktig faktor för elevernas motivation att lära. Däremot menar
Blomgren (2016) att det finns vissa fall där elever ser datorn som en
distraktion, där de inte upplever att användande av datorn faller in
naturligt. Enligt Blomgren (2016) har matematikundervisningen när
rapporten publicerades inte påverkats mycket av digitaliseringen ef-
tersom datorn där används sparsamt vilket antas bero på matematiken
intar en särställning. Elever är vana vid att undervisningen i matema-
tik utgår utifrån vissa normer där datorn inte har en självklar roll. Att
plötsligt införa datorer i matematikundervisningen skulle kunna leda
till att de sociomatematiska normerna (Pettersson, 2011) bryts.

3.2 Framgångsfaktorer och potential

För att kunna besvara frågan om vilket stöd som gymnasielärare be-
höver krävs inte bara en uppfattning av de konkreta utmaningar som
lärarna i fråga upplever. Därutöver behövs en inblick i den framgångs-
potential som kan finnas vid lyckad användning av datorteknik och
programmering i skolan. Nedan följer ett antal faktorer och områden
som menas kunna stötta uppdraget att föra in programmering i sko-
lan.

3.2.1 Införande av datorteknik

I en metaanalys av en rad studier har Roschelle, Pea, Hoadley, Gordin,
och Means (2000) analyserat undersökningar av datortekniks effekter
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på amerikansk skola. De utforskar olika sätt som datorteknik kan på-
verka undervisning och diskuterar hur datorteknik kan kopplas till
dåvarande kognitiv forskning.

I sin diskussion utgår Roschelle m. fl. (2000) från fyra faktorer som
menas vara fördelaktiga för lärande: aktivt deltagande, medverkan i grup-
per, frekvent interaktion och återkoppling samt verklighetsrelaterade kopp-
lingar. Dessa undersöks närmare och för varje faktor listas några olika
sätt som datorteknik kan användas för att tillgodose faktorn i fråga.
Därutöver tas det upp ett antal konkreta exempel på sätt som en da-
tor kan användas för att berika matematikundervisning. Då dessa är
en produkt av sin samtid och sin samtids teknologiska nivå gällande
såväl hårdvara som mjukvara ansågs dessa exempel inte vara aktuella
att ta upp i närmare detalj.

Gällande aktivt deltagande poängterar Roschelle m. fl. (2000) att det
i modern tid läggs större krav på att elever kan göra mer än att bara
repetera och recitera kunskap; de förväntas ta aktiva roller i problem-
lösning, de förväntas kunna kommunicera och analysera information
i ämnet och de förväntas designa lösningar. För detta menar Roschel-
le m. fl. (2000) att datorteknik lämpar sig väl, exempelvis i fallet av
datorer som verktyg för dataanalys. De lyfter att elever inte längre
måste rita grafer efter skissade datapunkter med penna och papper;
istället kan eleverna mata in information i en dator och få ut sitt resul-
tat direkt. Idag är denna användning av datorer ännu mer vanlig och
programvara för grafillustration finns tillgänglig gratis online. Dess-
utom är frekvensen av och tillgängligheten till datorer högre för elever
i Sverige idag än för några år sedan, efter införandet av elevdatorer på
gymnasiet (Hylén, 2013). Därmed är situationen något annorlunda på
dessa fronter, men möjligheten för att använda datorer som hjälpme-
del vid dataillustration eller liknande arbeten som för hand kan vara
omständligt kvarstår även idag.

Både elever och lärare har uppgett att datorbaserade grupparbe-
ten har lett till ökad motivation och vilja att ge sig på svårare pro-
blem, samt även att detta har visat sig bidra till mer inkluderande
och könsneutralt deltagande (Roschelle m. fl., 2000). Gällande arbete
med programmering finns koncepten mob- och parprogrammering,
vilka båda är alternativ på sätt att integrera datorbaserat programme-
ringsarbete med elevers medverkan i grupper, men då Roschelle m. fl.
(2000) inte lyfter programmering i sig som direkt arbetssätt är detta
förståeligt nog inte något som tas upp av dem. Om frekvent interak-
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tion och återkoppling beskrivs datorteknik som användbart i och med
bland annat möjligheten för eleverna att interagera med exempelvis
matematiska modeller på ett interaktivt sätt, vilket kan ge dem direkt
svar på frågor om variation, gränser eller liknande, jämfört med om
de arbetat för hand. Dessutom kan datorer användas som verktyg för
att ge bedömning av en elevs arbete direkt; något som annars kan ta
många dagar om läraren arbetar för hand (Roschelle m. fl., 2000). Idag
finns stora möjligheter för mjukvara, inte minst nätbaserad, där lärare
kan sätta upp exempelvis prov eller liknande där eleverna kan arbe-
ta och få bedömning direkt efter att de svarat på frågorna (e.g. Type-
form, u. å). Roschelle m. fl. (2000) poängterar även att i en studie om
e-postbaserad handledning noterades att elevers lärande förbättrades
oavsett om individuellt formulerade eller standardformulerade texter
användes, vilket vidare ökar potentialen för att använda datorbase-
rade läroverktyg. Något att problematisera kring denna punkt är hur
stor inverkan direkt interaktion med lärare spelar roll för lärande, sna-
rare än bara interaktivitet och snabb återkoppling.

Till sist lyfts datortekniks möjlighet att bistå med verklighetsrelatera-
de kopplingar genom simuleringar av den verkliga världen, matematis-
ka projekt med data hämtad från verkliga studier och diverse nätbase-
rade arbetssätt med bas i verkliga projekt (Roschelle m. fl., 2000).

Trots dessa möjligheter som verkar finnas med datorteknik poäng-
terar Roschelle m. fl. (2000) att det inte bara är en fråga om att införa
datorteknik i skolan utan närmare eftertanke. För det första fastslår de
att det behövs ett generaliserbart mått på effektivitet i fråga om infö-
rande av datorteknik, då det utan detta är svårt att dra några konkreta
slutsatser som kan stå till grund för stora investeringar. Bland annat
poängterar Roschelle m. fl. (2000) att lärare som har lyckats införa da-
torteknik ofta förändrar sin undervisningsstil kraftigt, men att detta är
svårt att göra utan tillräckligt lärarstöd.

3.2.2 Kryptografi som potentiell kontext

Kryptografi är ett område som är centralt inom programmering och
är rikt på matematiskt innehåll. Området är komplext och matematisk
tungt men går att reduceras så att yngre elever kan förstå de grund-
läggande koncepten (Fees, da Rosa, Durkin, Murray, & Moran, 2018).

Griffiths (2015) beskriver i en artikel en utvärdering av ett tre vec-
kors matematikläger om kryptografi. Sommarlägret riktade sig till
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högpresterande gymnasieelever i USA. Eleverna fick avkryptera bå-
de för hand och med hjälp av datorer. Eleverna fick i uppgift att skriva
en uppsats som beskrev det behandlade materialet på en sådan nivå
att en klasskamrat som inte hade deltagit på lägret skulle kunna förstå.
Enligt författaren var det en hög inlärningskurva under första veckan
men att eleverna under de två sista veckorna anpassade sig väl till
kursens nivå.

Intervjuer med eleverna visade att eleverna var positivt inställda
till att lära sig mer tillämpad matematik. De ställde sig kritiska till att
läroplanen tenderar att främst fokusera på 1600-talsmatematik såsom
analys istället för mer modern matematik. Lärarna som genomförde
lägret tyckte om upplägget med att låta eleverna skriva en uppsats ef-
tersom det tvingar dem att förklara sitt resonemang på ett mer logiskt
och eftertänksamt sätt. Några elever ställde sig kritiska till detta redo-
visningssätt och föredrog att redovisa beräkningar på traditionellt vis
medan andra sa att det hjälpte dem att se till att de verkligen förstod
ämnet.

På frågan om vad som kan få fler elever att vilja läsa matematik
gavs svaren att lärare bör prata mer om vilka arbetsmöjligheter som
finns och vilka löner som man kan förvänta sig med en akademisk bak-
grund inom matematik. Slutsatsen som Griffiths (2015) drar är att ame-
rikanska elevers uppfattning om matematikens bredd och användbar-
het är bristfällig. Dessutom menar Griffiths (2015) att genom att lyfta
matematikens tillämpningar så kan elevernas motivation och förståel-
se för ämnet öka.

För att kunna utforma en lektionssekvens kring kryptografi i all-
mänhet och RSA-kryptering i synnerhet krävs dock en inblick i såväl
allmän som matematisk bakgrund i ämnet. I följande kapitel kommer
vi att granska de matematiska satser och bevis som ligger till grund för
RSA-metoden, samt exemplifiera några enkla Pythonkoder som kan
hjälpa till med att utföra vissa av beräkningarna som krävs.



Kapitel 4

Kryptering

I lektionsmomentet i denna studie har eleverna arbetat med RSA-
kryptering för att sammanlänka programmering och matematik.
Kryptering är en central del i programmering och är rikt på matematik.
Eleverna i studien läste kursen matematik 5 där bland annat kongru-
ensräkning ingår som ett moment. Kongruensräkning är även centralt
i RSA-kryptering.

I detta kapitel kommer vi att ta upp bakgrund om kryptering
och relevanta matematiska bevis och förklaringar för RSA-metoden.
Vissa av de matematiska koncepten kommer att exemplifieras med
programkod skrivet i programmeringsspråket Python, vilket var det
språk som eleverna fick programmera i. I kapitel 5.1.2 ges en diskus-
sion om varför Python ansågs som ett lämpligt språk i detta samman-
hang.

Varje dag skickas mängder av data fram och tillbaka över internet.
Mycket av internettrafiken innehåller information som inte bör kunna
läsas av vem som helst. Det kan handla om allt ifrån bankuppgifter
och lösenord till affärshemligheter och privata meddelanden. Läran
om hur information kan hållas hemlig för obehöriga kallas kryptogra-
fi.

4.1 Symmetrisk kryptering

Behovet av att kunna skicka hemliga meddelanden har funnits länge.
I antikens Grekland användes slavar som kommunikationsmedel där
man rakade av deras hår och ristade in ett meddelande på huvudet.
När håret vuxit ut skickades slavarna till mottagaren som rakade av

24



KAPITEL 4. KRYPTERING 25

deras hår för att kunna läsa det som stod. Denna metod var i många
avseenden opraktisk och tidskrävande (Kupetz & Miller, 2015).

Caesarchiffer är en krypteringsmetod uppkallad efter den romers-
ka kejsaren Julius Caesar (100 f.v.t.) (Kupetz & Miller, 2015). Principen
går ut på att byta ut varje bokstav i ett meddelande genom att förskju-
ta alfabetet med ett visst antal steg. Med förskjutningen 1 blir a ett b,
b blir c och så vidare. När man kommer kommer till sista bokstaven
i alfabetet börjar man om och ett ö skulle alltså bli ett a. Kryptering
och avkryptering (att göra det hemliga meddelandet läsligt igen) går
snabbt med ett Caesarchiffer. Den så kallade nyckeln, den informa-
tion som behövs för att kryptera eller avkryptera ett meddelande är
lätthanterlig eftersom den bara är ett tal mellan 1 och 28 (det finns
29 bokstäver i det svenska alfabetet och att välja 0 eller 29 skulle inte
ge någon effekt av krypteringen). Trots fördelarna som nämns ovan
är Caesarchiffer en metod som sällan lämpar sig för användning på
grund av dess osäkerhet. Eftersom det bara finns 28 olika sätt att kryp-
tera ett meddelande med Caesarchiffer med det svenska alfabetet går
det snabbt att testa alla möjliga fall.

Caesarchiffer kan menas vara ett specialfall av en annan chifferme-
tod kallad ”substitutionschiffer”, vilket är en metod där varje bokstav
byts ut mot en slumpmässig eller utvald bokstav i alfabetet. Ett substi-
tutionschiffer kan utföras i betydligt fler varianter än ett Caesarchiffer.
När den första bokstaven a ska bytas ut finns det 28 olika alternativ att
välja mellan. För den andra b finns det 27 alternativ och och så vidare
och för den sista bokstaven finns det 1 alternativ kvar. Det finns alltså
28! = 28 ·27 ·26 · · ·3 ·2 ·1 ≈ 3 ·1029 olika möjligheter att utföra ett substi-
tutionschiffer med det svenska alfabetet. Det är mer än antalet atomer
i vintergatan (Kupetz & Miller, 2015). Substitutionschiffer verkar va-
ra ett betydligt bättre alternativ än Caesarchiffer. Men det finns vissa
brister med substitutionschiffer som ändå gör det lätt att knäcka. Det
finns statistik som beskriver hur ofta bokstäverna i alfabetet förekom-
mer i olika texter. I svenska texter förekommer i genomsnitt bokstaven
e oftast. Med hjälp av frekvensanalys och intelligenta gissningar är det
möjligt att byta ut tecken för tecken i en krypterad text för att lista ut
dess innehåll.

Ytterligare ett problem med de ovannämnda krypteringsmetoder-
na är att deras nycklar är symmetriska. Detta innebär att samma nyc-
kel används för att kryptera och avkryptera. Nyckeln måste då på nå-
got vis transporteras till både mottagaren och sändaren. Om någon
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obehörig lyckas få tag på denna nyckel kan den enkelt avkryptera
meddelandet.

4.2 Asymmetrisk kryptering - RSA

RSA-kryptering är en metod som använder asymmetriska nycklar (Va-
hrenhold, 2010). För varje hemlig kommunikation finns det två nyck-
lar. Den ena är en publik nyckel som används för att kryptera och
den andra är en privat nyckel som används för att avkryptera. RSA-
kryptering introducerades 1978 och är döpt efter dess skapare Rivest,
Shamir och Adleman (Vahrenhold, 2010; Bruen & M., 2005). RSA-
kryptering är fortfarande en populär krypteringsmetod. Dessutom är
den matematiskt elegant. Att man med hjälp av två till synes godtyck-
ligt beräknade värden kan välja två nycklar som på korrekt sätt kryp-
terar och avkryperar värden genom en enkel formel är fascinerande i
sig. När man sedan tittar närmare och ser hur de bakomliggande sat-
serna gör allt möjligt höjs metoden upp till sann elegans, åtminstone i
författarna till denna rapports ögon.

I undervisningssammanhang är det möjligt att anpassa innehållet
beroende på elevernas nivåer. Med datorns hjälp går det att hoppa
över mer krävande steg genom att använda sig av så kallade svarta
lådor där användaren matar in data och får ut ett resultat utan att be-
höva bry sig om hur beräkningen går till. Grundläggande kryptografi
behandlas oftast först på universitet (Griffiths, 2015) men matemati-
ken som används i RSA-kryptering går att anpassa till en nivå som
motsvarar gymnasieskolans senare kurser.

4.2.1 Matematik

I den matematiska bakgrunden för RSA-kryptering ingår koncept som
relativ primalitet och största gemensamma delare, Euklides algoritm, modu-
lär aritmetik, multiplikativ invers och specialfall av diofantiska ekvationer
vilka kommer att behandlas nedan. Dessutom ges en förklaring till
varför RSA-kryptering fungerar bland annat genom att använda ett
specialfall av Fermats lilla sats.



KAPITEL 4. KRYPTERING 27

Relativ primalitet och största gemensamma delare

Två tal a och b är relativt prima om deras Största gemensamma delare är 1.
Största gemensamma delare är det största positiva heltal som gemen-
samt delar de båda talen. Exempelvis, för talen 12 och 16 är största
gemensamma delare talet 4 vilket vi kan se då 12 = 3 · 4 och 16 = 4 · 4,
alltså är 4 är den största gemensamma faktorn. Detta brukar betecknas
som att sgd(12, 16) = 4.

Euklides algoritm

Euklides algoritm är en metod som kan användas för att ta fram största
gemensamma delare för två tal. Nedan visas hur algoritmen fungerar.

1. Låt a och b vara två heltal så att b < a.

2. Låt k beteckna heltalskvoten och r beteckna den principala resten
för

a

b
= k +

r

b
.

3. Skriv på formen a = kb+ r.

4. Om r = 0 är du klar. Om r > 0: Upprepa algoritmen från steg 2

med a = b och b = r.

Den sista nollskilda resten r är största gemensamma delare för talen a
och b.

Exempel

Beräkna sgd(572, 196). Lösning:

572 = 2 · 196 + 180

196 = 1 · 180 + 16

180 = 11 · 16 + 4

16 = 4 · 4 + 0

Svar: sgd(572, 196) = 4

Euklides algoritm kan användas för att avgöra om två tal a och b är
relativt prima. Om sgd(a, b) = 1 är talen relativt prima.
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Kryptering och avkryptering

Det centrala inom RSA är onekligen kryptering och avkryptering av
meddelanden - eller ännu mer precis kryptering och avkryptering av
tal; för textmeddelanden krävs att man först omvandlar dem till tal-
form genom att exempelvis omvandla ett ord till dess motsvarande
binära värde. Med detta menas att varje bokstav tolkas som ett antal
binära tal kallat bitar, som slås samman till att bilda ett tal. Bokstaven
H kan exempelvis tolkas som det binära talet 010010002 = 7210, medan
ordet ’Hej’ slås samman till 01001000 01100101 011010102 = 474455410.
Lyckligtvis är detta något man kan göra med hjälp av mjukvara.

För såväl kryptering som avkryptering finns två formler och ser ut
som följer:

E(x) ≡ xe (mod n)

D(x) ≡ xd (mod n)

Här är E(x) och D(x) funktionerna för krypteringen respekti-
ve avkrypteringen av meddelandet x. Variablerna e respektive d

är kryptering- och avkrypteringsnyckel (E och e från engelskans
Encrypt, D och d från Decrypt). n i sin tur är en specifik modulär bas
som krävs - detaljer om denna kommer vi att gå in på närmare lite
längre ner.

Med andra ord, för att kryptera ett meddelande x krävs två tal; e
och n och för att avkryptera krävs talen d och n. I båda fallen sätts talet
e eller d som exponent för x, vartefter talets motsvarande kongruens i
basen n beräknas. I fig. 4.1 finns ett exempel på ett program som utför
detta i programspråket Python.

Vi kan alltså se att själva krypterings- och avkrypteringssteget i
RSA-metoden är två relativt enkla beräkningar, som dessutom kan re-
presenteras av ett och samma program. Ännu kvarstår dock att beräk-
na talen e, d och n.
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Figur 4.1: Programkod för att utföra kryptering/avkryptering av tal
enl RSA i Python

Eulers fi-funktion

Som del av den matematiska bakgrunden till RSA-algoritmen används
en generalisering av Eulers fi-funktion. Funktionen i sig definieras som
”antalet positiva heltal mindre än eller lika med n som är relativt prima
med n” och beräknas som följer:

Om n är ett positivt heltal och pj är primtal där n =
∏r

i=1 p
ki
i (arit-

metikens fundamentalsats) så är

φ(n) = n
r∏

j=1

(1− 1

pj
)

Denna mastiga funktion kan se skrämmande ut men tack vare ett spe-
ciellt fall minskar den till något betydligt behändigare. Vi kan näm-
ligen finna att om n = p1p2 där p1 6= p2 medför detta att φ(n) =

(p1−1)(p2−1). Detta kan verka trivialt, men visar sig vara användbart
vid generering av krypteringsnycklar.

Generering av nycklar

Först och främst väljs två (stora) primtal p och q ut s.a.
p 6= q, 1 < p, 1 < q. Dessa kan med fördel väljas till små vid
inlärning och träning av processen, men för att krypteringen ska bli
så säker som möjligt rekommenderas tal med längd på 2048 bitar/617
siffror när krypteringen används i praktiken för att krypteringen
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skall vara tillräckligt svårknäckt. När dessa två tal valts beräknas de
modulära baserna n = p · q och m = φ(n) = (p− 1) · (q − 1).

Nu väljs den privata nyckeln e s.a. e ∈ [3,m), sgd(e,m) = 1, alltså
s.a. e är som minst 3 men absolut mindre än m, samt s.a. e och m är re-
lativt prima. Därefter beräknas den privata nyckeln d ≡ e−1 (mod m),
alltså s.a. d är multiplikativ invers till e i den modulära basen m. Med
detta menas att vi vill finna det tal e−1 sådant att e · e−1 ≡m 1. Detta
tal sägs vara den multiplikativa inversen e i basen m. Andra exempel
på inverser när man inte arbetar inom modulär aritmetik är till exem-
pel 5−1 = 1

5
, som är den multiplikativa inversen till 5 - eftersom att

5 · 5−1 = 5 · 1
5
= 1. Vanligtvis gäller ofta att x−1 = 1

x
, men inte alltid.

Modulär aritmetik är ett sådant fall.
Denna process kan slås samman till följande lista av steg:

1. Välj två primtal p, q s.a. p 6= q

2. Beräkna n = p · q, m = (p− 1)(q − 1)

3. Välj ett e : sgd(e,m) = 1, e ∈ [3,m)

4. Beräkna d = e−1 (mod m)

I fig 4.2 och fig 4.3 finns exempel på hur två program som utför
steg 1-3, respektive 4 i programspråket Python kan se ut.

Att beräkna multiplikativ invers i modulär aritmetik för hand kan
ibland vara en knepig uppgift som kan utföras genom att, med våra
variabler som exempel, lösa den diofantiska ekvationen

e · d+m · z = 1

där e och m är kända. Som vi kan se i fig. 4.3 är algoritmen inte trivial
heller i Python utan kräver en betydande nivå av såväl matematisk
som datalogisk förmåga för att formulera. Därmed kan det vara idé
att utnyttja de formuleringar av algoritmen som finns tillgängliga på
nätet, i de fall där algoritmen är för svår för att skrivas på egen hand.

När detta är klart har vi allt vi behöver för att kryptera och avkryp-
tera tal med våra nycklar och vår bas. Krypteringsnyckeln e och basen
n delas ut publikt medan avkrypteringsnyckeln d hålls hemlig och ba-
sen m kan raderas helt av säkerhetsskäl - den behövs nämligen endast
för att ta fram d. Nedan kommer vi att gå in på en mer omfattande
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matematisk bevisning om varför RSA-krypteringen fungerar, och hur
man kan vara säker på att man kan kryptera på ett entydigt sätt utan
att förlora eller förändra sitt meddelande.

Figur 4.2: Programkod i Python för att utföra steg 1-3
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Figur 4.3: Programkod i Python för att utföra steg 4 (Wikibooks, 2018)

4.2.2 Matematiska bevis

RSA-metoden vilar på ett par icketriviala matematiska satser vars kor-
rekthet inte nödvändigtvis är självklar vid första anblick. Det är dessa
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satser som ligger bakom att vi konstruerar vår kryptering på det vis vi
gör, med basen m = (p− 1)(q − 1) för vilken vi sedan finner ett par av
inverser ed ≡ 1 (mod m) som vi säkert kan veta uppfyller (xe)d ≡ x

(mod pq). Först och främst står Fermats lilla sats, efter den franske ma-
tematikern Pierre de Fermat (1607-1665).

Sats 4.2.1 (Fermats lilla sats). Om p är ett primtal gäller för alla heltal
a : p - a att ap−1 ≡ 1 (mod p).

Bevis. Om vi börjar med att beräkna (a + b)p (mod p) kan vi utnyttja
att

(a+ b)p =

(
p

0

)
ap +

(
p

1

)
ap−1b+ ...+

(
p

p− 1

)
abp−1 +

(
p

p

)
bp

I modulo p kan samtliga binomialkoefficienter förutom den första och
den sista skrivas om till noll, tack vare att de är multipler av p. Detta

med undantag från
(
p
0

)
=

p!

0!(p− 0)!
= 1 och

(
p
p

)
=

p!

p!(p− p)!
= 1. Kvar

har vi att
(a+ b)p = ap + bp (mod p).
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Näst står att med induktion bevisa att ap ≡p a för alla heltal a ≥ 0.
Basfallet a = 0 finner vi det enkelt bekräftat då vi finner att 0p ≡ 0,
vilket leder oss vidare till vårt antagande att detta är sant även för
(a − 1)p ≡p (a − 1). Från detta utförs sedan induktionssteget där vi
härleder att

ap = ((a− 1) + 1)p ≡p (a− 1)p + 1p ≡p (a− 1) + 1 = a

⇔ ap ≡p a

Eftersom att vi har att p - a vet vi dessutom att a är inverterbart så
att vi kan finna ett a−1. Slår vi samman detta kan vi konstatera att

ap ≡p a⇒ a−1 · ap ≡p a
−1 · a

⇒ ap−1 ≡p 1

(Eriksson & Gavel, 2003)

Sats 4.2.2. a(p−1)(q−1) ≡ 1 (mod pq) för två primtal p, q : p 6= q, p - a, q - a

Bevis. Med grund i Fermats lilla sats finner vi att

a(p−1)(q−1) = (ap−1)(q−1) ≡p 1
(q−1)

Detta innebär att vi kan skriva a(p−1)(q−1) som någon multipel av p, plus
ett i rest. Alltså a(p−1)(q−1) = gp+ 1 för något heltal g. På samma sätt är

a(p−1)(q−1) = (aq−1)p−1 ≡q 1
(p−1)

⇒ a(p−1)(q−1) = hq + 1

för något heltal h. Vi finner nu att vi kan skriva

a(p−1)(q−1) = gp+ 1 = hq + 1⇔ gp = hp⇒ a(p−1)(q−1) = kpq + 1

då det nya talet gp = hq måste vara delbart med både p och q och alltså
kan skrivas på formen kpq. Med andra ord har vi ett tal bestående av
någon multipel av pq, plus ett i rest. Detta ger oss att

a(p−1)(q−1) ≡ 1 (mod pq).

(Eriksson & Gavel, 2003)
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Kontroll av metoden

Med djupare kunskap om matematiken bakom RSA-krypteringen kan
vi nu kontrollera att krypteringen verkligen fungerar som tänkt. För
att allt ska stämma måste onekligen avkrypteringen av ett krypterat
tal x vara detsamma som x, alltså - D(E(x)) måste vara lika med x. Vi
minns de krav som ställts på sida 30 när vi genererade våra nycklar.
Från detta har vi att

n = pq, m = φ(n) = (p− 1)(q − 1)

sgd(e,m) = 1, e ∈ (1,m)

d = e−1 (mod m)⇔ ed ≡m 1

Vi kan likt tidigare se att ed = r ·m+1 = r · (p− 1)(q− 1)+ 1 för något
heltal r. Vi har att

D(E(x)) = (xe)d = xed = xr·(p−1)(q−1)+1 = x · xr·(p−1)(q−1) =

= x · (x(p−1)(q−1))r ≡pq x · 1r = x

(Eriksson & Gavel, 2003)
Alltså kan vi säkert se att vi genom kryptering och avkryptering

åter får vårt ursprungstal x - metoden är matematiskt fungerande.

4.2.3 Primtalstester

När RSA-kryptering används i verkligheten är det av stor vikt att den
krypterade informationen inte går att låsa upp av någon obehörig. För
att krypteringen ska vara så säker som möjligt är det därför viktigt att
använda väldigt stora primtal p och q. Problemet med detta är att det
kan vara svårt att på ett effektivt sätt leta reda på stora primtal. För att
underlätta detta använder man sig istället av så kallade primtalstester,
av vilka det finns ett antal olika. Ett av dem, kallat fermattestet använ-
der sig av den tidigare formulerade Fermats lilla sats för att undersöka
huruvida ett tal kan vara ett primtal eller ej. Testet går till på sådant
vis att man för ett kandiderande primtal q undersöker huruvida det
uppfyller att

aq−1 ≡ 1 (mod q)

för något tal a : q - a. Om detta inte stämmer är q garanterat inte ett
primtal. Om det stämmer, däremot, innebär det inte att q helt säkert är
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ett primtal utan bara att det med viss sannolikhet är ett. För att vara
så säker som möjligt upprepas därför testet för flera olika tal a, vilket
ökar denna sannolikhet.

Ovan har vi behandlat såväl bakgrund till några olika kryptogra-
fiska metoder som mer ingående matematisk genomgång av RSA-
kryptering. Med kunskap om den matematiska bakgrunden till RSA-
metoden såväl som hur några enkla program som utför beräkningarna
ser ut har vi nu tillräckliga kunskapsmässiga verktyg för att gå vidare
med att utforma och genomföra en lektionssekvens kring ämnet.



Kapitel 5

Undervisningsförloppet

Inför de intervjuer med elever och matematiklärare som medverkade i
studien introducerades intervjupersonerna till programmering i mate-
matik. För eleverna genomförde vi en lektionssekvens på fyra lektio-
ner om RSA-kryptering. För lärarna valde vi ut vissa delar från denna
lektionssekvens som presenterades på en matematiklärarkonferens på
skolan.

5.1 Didaktisk transposition

Didaktisk transposition är omvandlingsprocessen från ett visst ämnes-
område till skolkunskap. Insuasti och Beardo (2015) beskriver hur den-
na process kan delas upp i ett antal olika steg med betoning på nybör-
jarkurser i programmering.

5.1.1 Urval av innehåll

I det första steget av didaktisk transposition väljs vad som ska läras
ut. Här specificeras de generella koncept som ska behandlas inom äm-
nesområdet (Insuasti & Beardo, 2015). För mer ingående beskrivning
av ämnesområdet kryptering, se kapitel 4.

5.1.2 Anpassning till skolkontext

Efter att ett ämnesområde valts ut måste det anpassas för att kunna
undervisas. Här handlar det bland annat om att se till att innehållet

37
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täcker de målen som ges av läroplanen men också att se till att inne-
hållet inte är för komplext för elevernas kunskapsnivå.

Val av matematiskt område

Kryptografi har en nära koppling till den moderna tid vi lever i och är
ett område som skulle kunna användas för att lära ut programmering.
Krypterad data förekommer i såväl bankärenden som vid lösenords-
användning på nätet, men trots detta är det inte något som kan anses
vara i den allmänna kunskapsbanken. Eleverna får lära sig grunderna i
programmering samtidigt som programmering sätts i en relevant kon-
text. Utöver kryptering har flera andra områden övervägts; statistik,
numerisk analys (inkluderande derivata, integraler och ekvationslös-
ning) samt mer programmeringscentrerade upplägg där matematiken
hållits mer i bakgrunden, men dessa ansågs inte lika väl lämpade för
just denna lektionssekvens.

En annan anledning till att vi valt kryptering för denna lektions-
sekvens är att det går att göra flera kopplingar till det centrala inne-
hållet i matematik 5. En uppenbar koppling är till kongruensräkning
eftersom det står explicit i ämnesplanen att det ska behandlas. Dess-
utom finns ett tillägg i den reviderade versionen att kongruensräk-
ning ska behandlas såväl med och utan digitala verktyg (Skolverket,
2017a). Dessutom går det att koppla kryptering till det centrala inne-
hållet ”Matematiska problem med anknytning till matematikens kul-
turhistoria.” (Skolverket, 2017a, s. 41) bland annat eftersom Euklides
algoritm är ett centralt koncept inom RSA-kryptering.

Val av programmeringsspråk

Programmeringsspråket som används i denna studie är Python. Det
finns flera anledningar till att just detta språk lämpar sig väl i det-
ta sammanhang. Python är ett väletablerat språk och det finns gott
om dokumentation och forum som beskriver hur det ska användas.
Python är ett så kallat dynamiskt typat språk vilket innebär att pro-
grammeraren inte behöver tala om för datorn vilka sorters variabler
som behandlas. Motsatsen är statiskt typade språk där programme-
raren alltid måste definiera variablernas typ när de skapas, och tala
om exempelvis huruvida variablerna ska innehålla en textsträng eller
ett tal (Friedman, 1992). Fördelen med statiskt typade språk är att de
hjälper till att i ett tidigt stadium eliminera fel som är relaterade till
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variabeltyper eftersom de tvingar programmeraren att tänka till redan
från början. Fel av denna sort är exempelvis när programmet försöker
behandla en bokstav som ett heltal eller liknande. Det har dock visat
sig att i många sammanhang är mycket mer tidseffektivt att skriva i
ett dynamiskt typat språk eftersom datorn ändå oftast upptäcker och
pekar ut typfel när programmet körs. Enligt Smallshire (2014) är an-
talet problem rapporterade på utvecklingssidan GitHub som beror på
datatyp mycket lågt i förhållande till andra rapporterade fel eftersom
de oftast kan lösas direkt av programmeraren själv.

Python innehåller förhållandevis lite syntax jämfört med andra
språk som exempelvis Java som är ett statiskt typat språk. Nedan föl-
jer ett exempel på programkod som skriver ut meddelandet ”Hej värl-
den!”. Det första exemplet i figur 5.1 är skrivet i Python och det andra
i figur 5.2 är skrivet i Java.

Figur 5.1: Programkod för att skriva ut texten ”Hej världen!” i Python

Figur 5.2: Programkod för att skriva ut texten ”Hej världen!” i Java.

Med begränsad mängd syntax kan programmeraren använda mer
tid och tankekraft till att utveckla programmet mer effektivt. Program-
meringsspråk som Java har dock andra fördelar. De färdiga program-
men tenderar ofta att bli snabbare än de skrivna i Python och de går att
köra på många olika plattformer. Dessutom är Java väletablerat och är
ett av de programmeringsspråken som är mest eftertraktat bland ar-
betsgivare enligt IT- och Telekomföretagen (2017). IT- och Telekomfö-
retagen (2017) nämner också att det som arbetsgivare efterfrågar allra
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mest är mer personal med generell programmeringskompetens oav-
sett språk. Med avseende på Pythons enkelhet lämpar sig dock pro-
grammeringsspråket väl för nybörjare. Detta lämpar sig extra väl när
programmering ska införas parallellt med andra nya ämnen, då ele-
verna slipper fokusera på både matematiska lärdomar som ännu mer
omfattande syntax.

5.1.3 Skapa en lärmiljö

Detta steg behandlar själva klassrumssituationen där en miljö skapas
för att göra det möjligt för eleverna att ta till sig ny kunskap. Gällan-
de ämnet programmering finns det en risk att elevers förkunskaper
inom området skiljer sig stort i en och samma klass. Insuasti och Be-
ardo (2015) menar därför att det kan vara bra att undersöka elevernas
kunskapsnivå för att kunna anpassa innehållet.

Det faktum att elever har olika förutsättningar att ta till sig kon-
cept inom programmering bidrog till att vi såg till att det skulle finnas
uppgifter tillgängliga på flera olika nivåer för eleverna.

Lärarledda programmeringssessioner

Under planeringen av lektionsmomentet uppkom en idé på en metod
som skulle kunna användas för att göra lektionerna mer lyckade. För
att inte bryggan från elevernas ursprungliga kunskapsnivå upp till att
kunna skriva kod skulle bli för stor söktes en metod som skulle kunna
stötta eleverna i dess lärande. För att göra detta utformades en metod
kallad lärarledda programmeringssessioner; en lärare kopplar in sin da-
tor till en projektor och skriver in kod framför eleverna, som i sin tur
skriver in motsvarande kod på sina egna datorer. Den kod som skrivs
diskuteras under tiden, där läraren beskriver problemet som program-
met ämnar lösa och där eleverna får ge förslag på vilka kodrader som
bör skrivas in, under lärarens vägledning.

Avsikten med denna metod var att stötta elevernas närmaste ut-
vecklingszon; zone of proximal development (ZPD), genom att ge dem
möjligheten att genomföra en ny handling med stöd och samarbete,
vilket ger eleverna större förutsättning för att bygga upp förmågan för
att kunna genomföra samma handling på egen hand (Vygotskij, 2001).
Genom att först presentera programmeringen under lärarens ledning,
följt av att eleverna i samarbete får diskutera och hjälpa till med att
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bygga upp koden fick först alla elever ta del av det gemensamma stö-
det och kunskapsutvecklingen. När sedan det enskilda arbetet påbör-
jades tilläts eleverna att diskutera med sina kamrater för att lösa svå-
rare problem, vilket vidare möjliggjorde samarbete mellan de elever
som upplevde ett behov, medan de elever som klarade av uppgifterna
på egen hand fick möjlighet att göra det och fick på så vis träna på att
handla utan stöd.

5.1.4 Bedömning och återkoppling

Den sista delen av didaktisk transposition handlar om bedömning. Be-
dömning handlar inte enbart om att ge underlag för och sätta betyg.
En formativ aspekt av bedömning innebär att kontinuerligt anpassa
undervisningen efter elevernas behov och att visa för eleverna att de
är på väg i rätt eller fel riktning. Dessutom bör man sträva efter en
helhetsbedömning snarare än att utgå från enstaka isolerade moment
(Insuasti & Beardo, 2015).

Även om denna studie inte har varit fokuserad på ett utvärderings-
arbete i den mån av att undersöka hur väl den framtagna lektionsse-
kvensen faktiskt fungerat så har vissa grader av bedömning ändå ut-
förts. Först och främst har enkäter använts i slutet av lektion 1 och 2
för att skapa en uppfattning av hur väl materialet tagits in av elever-
na, samt hur lektionsupplägget upplevts av eleverna. Därutöver har
observationer använts vidare, när en av de två lärarstudenterna har
kunnat observera salen medan den andra stått vid tavlan och under-
visat. Båda dessa har bidragit med insikt om att, och hur de åtföljande
lektionerna behövts förändras för att vara så lyckade som möjligt. Från
början planerades även att så kallade begreppsrundor skulle användas
i början av lektionerna (med undantag för den första) där elevgrup-
per skulle få sammanställa begrepp och koncept som de mindes från
den föregående lektionen, tillsammans med tillhörande beskrivning.
Dessa skulle sedan bedömas av lärarstudenterna, med liknande avsikt
som enkäterna, men även av en annan elevgrupp som skulle kommen-
tera på eventuella fel eller fylla i avsaknad kunskap. Detta skulle i sin
tur agera som ytterligare ett lärotillfälle, men kom att falla bort i brist
på tid och då målet med aktiviteten inte bidrog tillräckligt till studiens
syfte.
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5.2 Beskrivning av undervisningsförloppet

Nedan följer en beskrivning och kort diskussion av de lektioner som
ingått i undervisningssekvensen. På grund av studiens natur där vi
varit två personer på plats under lektionstid har vissa förlopp gått till-
väga på vis som inte är möjliga för enskilda lärare som undervisar på
egen hand, huvudsakligen på så vis att en kunnat cirkulera i klassen
för att svara på frågor medan den andra håller i genomgång. För en
ensam lärare skulle detta kräva en öppnare kanal till klassen där ele-
ver uppmanas till att lyfta eventuella felmeddelanden, så att läraren
kan hjälpa till med att lösa felet, vilket skulle kunna kräva mer tid.

5.2.1 Lektion 1

Lektionen började med en kortare presentation av studien, lektions-
sekvensens tidsomfattning och innehåll samt av oss lärarstudenter
som skulle genomföra studien. Samtyckesblankett delades ut till de
som ännu inte skrivit under denna. Detta följdes av en introduceran-
de PowerPoint-presentation av ämnet kryptografi på cirka 10 minuter
som följdes av två frågor som diskuterades först parvis och sedan i
helklass. Den första frågan behandlade konceptförståelse relaterat till
huruvida en caesarkryptering ökar i säkerhet om den utförs uppre-
pade gånger. Den andra frågan handlade om när kryptering är an-
vändbart i dagens samhälle. I denna genomgång diskuterades kryp-
teringsrelaterade begrepp samt en kortare bakgrund till kryptografin.
Därefter byttes lärarstudenterna av varandra och eleverna ombads att
ta fram sina datorer. Lärarstudentens dator var uppkopplad till en
projektor så att eleverna kunde följa och skriva av det lärarstuden-
ten skrev för att sedan testa att köra programmen själva. Denna me-
tod av lärarledda programmeringssessioner användes för att ge ele-
verna chansen att faktiskt skriva egen kod medan de samtidigt skulle
få det visuella stödet av att se läraren utföra uppgiften tillsammans
med dem. Att kunna provköra koden på den egna datorn tänktes ge
eleverna en känsla av aktivt deltagande i processen, då de ständigt
interagerade med programmet som skrevs. På detta vis tänktes ele-
verna snabbt kunna arbeta med kod på en något högre nivå utan att
behöva gå igenom de mest grundläggande av övningar, utan att de
för den delen skulle få koden tilldelad till dem i färdigt format. Att
öppna och sätta sig in i en färdigskriven kod kan av egna erfarenhe-
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ter vara en för förvirrande uppgift jämfört med att få vara delaktig
i byggandet av programmet, då man bit för bit kan förklara och för-
medla vad varje del av koden gör. De koncept som gicks igenom var
utskrifter och grundläggande matematiska operationer med betoning
på modulooperatorn eftersom denna kommer att spela en central roll
i lektionssekvensen. Denna första övning ämnade introducera de förs-
ta, grundläggande delarna av Python-syntaxen, för att ge eleverna de
första verktygen för att kunna arbeta självständigt. Efter detta instru-
erade lärarstudenten hur man kan skriva en enklare algoritm för Cae-
sarchiffer och introducerade här loop-begreppet. Eleverna fick sedan i
uppgift att på egen hand förbättra algoritmen. Detta kan liknas med ett
tinkeringbaserat arbetssätt, med undantaget att eleverna fått vara del-
aktiga i att skriva koden som tinkras med. Denna relativt enkla uppgift
ämnade ge eleverna erfarenhet i att skriva egen kod, med stöd i den
redan färdiga koden. Med stöd från klasskamrater och lärarstudent
kunde eventuella svårigheter redas ut vid motsvarande elevs dator,
med undantag för ett par större svårigheter som exemplifierades och
löstes på lärarstudentens projicerade dator. Slutligen ombads elever-
na gå in på en länk där eleverna fick ge åsikter om lektionen och fick
svara på några kortare kunskapsfrågor relaterade till lektionen. Denna
enkät återkom även på lektion 2 och användes som grund för att vi-
dare optimera de kommande lektionerna genom att utvärdera hur de
första lektionerna upplevts av eleverna.

5.2.2 Lektion 2

Andra lektionen började med en kort repetition av lektion 1. Eleverna
introducerades sedan till grunderna i RSA-kryptering där såväl kryp-
teringsprocessen introducerades såväl som lite bakgrund om meto-
dens användbarhet. Efter detta fick eleverna i uppgift att kryptera och
avkryptera några tal för hand enligt RSA-metoden, för att få matema-
tisk och processmässig vana för metoden. Eleverna fick sedan mata in
sina svar på en hemsidan pollev.com (. Med hjälp av denna tjänst il-
lustrerades en sammanställning av elevernas svar för klassen. Genom-
gången avslutades med att ta upp några fördelar med RSA-kryptering.
Därefter följdes en aktivitet bestående av eget arbete där eleverna fick
i uppgift att skriva en algoritm i Python som krypterar och avkrypte-
rar tal utifrån givna nycklar. Denna uppgift använde endast återkom-
mande kommandon som gåtts igenom den föregående lektionen och
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ämnades ge eleverna träning i att applicera tidigare använd kod i ny
kontext, för att träna på såväl förståelse som användning. Lärarstuden-
terna cirkulerade i salen och gav stöd och svar på frågor vid behov.

Del två av lektionen bestod av en genomgång av det matematiska
begreppet största gemensamma delare och Euklides algoritm. Även här fick
eleverna mata in svar på uppgifter på hemsidan pollev.com som
sammanställdes, visades upp och som diskuterades i helklass. Precis
som i lektion 1 avslutades denna lektion med en kortare digital enkät.

5.2.3 Lektion 3

Efter en kortare repetition av Euklides algoritm från tidigare lektion om-
bads eleverna att ta fram sina datorer. En av lärarstudenterna gick ige-
nom hur denna algoritm kan implementeras med hjälp av Python me-
dan eleverna skrev av på sina datorer. Se bilaga A för handledning för
denna aktivitet. Den lärarledda övningen ämnades ge eleverna säkrare
stöd i hur programmet kunde skrivas och med hjälp av efterfrågan av
förslag från klassen under övningens gång kunde eleverna vara delak-
tiga i att berätta vilka kodrader som borde skrivas in, varvid diskus-
sion i helklass kunde tas upp vid eventuella oklarheter. Detta program
användes sedan vidare av eleverna som stöd vid beräkning av bland
annat diofantiska ekvationer.

Resterande del av lektionen bestod av en genomgång på Power-
Point av den matematiska bakgrunden för att generera RSA-nycklar
såsom modulär, multiplikativ invers och diofantiska ekvationer. Den-
na genomgång introducerade nya begrepp och lösningsmetoder för
hur dessa nya koncept kan lösas. Lektionen avslutades med eget arbe-
te bestående av räkneuppgifter, där eleverna ämnades få ökad mate-
matisk förståelse och vana för processen.

5.2.4 Lektion 4

Precis som för tidigare lektioner började även denna lektion med kort
repetition av de begrepp som har tagits upp tidigare. Detta följdes av
en genomgång på en whiteboardtavla av en lite mer omfattande upp-
gift relaterat till lektion 3, för att förtydliga eventuella oklarheter och
förmedla lösningsmetoden till hela klassen. Resterande tiden av lek-
tionen fick eleverna arbeta på egen hand på sina datorer med pro-
grammeringsuppgifter relaterade till RSA-kryptering medan de två
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lärarstudenterna gick runt och hjälpte till. Genom den utdelade hand-
ledningen menades eleverna få såväl stöd som vägledning i att lösa
uppgifterna, med bistående stöd från lärarstudenterna. Denna övning
ämnades låta eleverna än en gång träna på självständigt arbete och
programmeringsvana, utöver att de fick praktiskt applicera de mate-
matiska koncept till vilka de tidigare introducerats. Bland uppgifterna
inkluderades även ett antal fördjupningsuppgifter för de elever som
hunnit bli klara med de grundläggande uppgifterna. Dessa fokusera-
de var för sig på krypterad kommunikation mellan datorer över det
lokala nätverket; automatiserad kryptering och avkryptering av läng-
re meningar samt substitutionschiffer.

5.3 Konferens för lärare

Konferensen började med en presentation av studien och dagens agen-
da. Detta följdes av en genomgång av Regeringens (2017b) krav på
programmering i matematikundervisning och hur vi valt att tolka det-
ta i vår lektionssekvens för eleverna. I genomgången gavs en kort ge-
nomgång av kryptografi och Euklides algoritm.

Under nästa del av konferensen utfördes samma aktivitet som för
eleverna i lektion 3. Lärarna fick följa och skriva av när en av lärarstu-
denterna visa hur Euklides algoritm kan implementeras med hjälp av
Python. Därefter följde gruppintervjuer med lärarna.



Kapitel 6

Metod

I följande kapitel kommer studiens olika faser att diskuteras och de
metodval som tagits motiveras i sin relation till de forskningsfrågor
som ämnas besvaras. Först och främst diskuteras valet av strategi; det
studieupplägg som valts som bästa avvägning mellan resurser, forsk-
ningsfrågor och önskat resultat. Därefter diskuteras urvalsprocessen
av den undersökta klassen närmare följt av en diskussion kring da-
tainsamling, datahantering och slutligen forskningsetik.

6.1 Forskningsstrategi - en fallstudie

Målet med denna studie är inte att storskaligt kartlägga åsikter och
attityder mot utmaningar inom programmeringens införande i mate-
matiken, målet är att uppdaga några av dessa åsikter och diskutera
hur dessa utmaningar kan behandlas och eventuellt lösas. Av denna
anledning togs beslutet att använda en fallstudie som strategi för stu-
dien. Med en fallstudie har man en ökad möjlighet att nå in på djupet
av en företeelse och att granska inte bara vad som händer utan även
varför (Denscombe, 2016). Genom att inte utföra en statistisk studie
utan att istället studera kvalitativ data som representerar attityder och
åsikter kan man hoppas på att få ett perspektiv på en situation som
annars skulle vara svårt att nå. Eftersom intresset snarare är att få en
så rättvis bild som möjligt av vad elever och lärare känner och varför
de känner så har således denna strategi anammats.

En utmaning med fallstudier är dock svårigheten att generalisera
dess resultat som kommer från avsaknaden av kvantitativt underlag
från många olika situationer. Fallstudiens natur att fokusera på ”det
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speciella snarare än det generaliserbara” (Denscombe, 2016, s. 94) gör
det således utmanande att överföra eventuella fynd till det generel-
la. Däremot kan man med hjälp av fallstudier upptäcka nya utgångs-
punkter som sedan kan ligga till grund för kvantitativa studier, för att
antingen bekräfta eller bestrida hypoteser grundade på fynd från fal-
let. Detta diskuteras vidare i avsnitt 6.6 Trovärdighet.

6.2 Urval

Inför studiefasen av arbetet skickades ett antal förfrågningar ut till
gymnasieskolor i centrala Stockholm och dess omnejd. I förfrågan be-
skrevs studiens format och fokus, programmering i matematik, och
det efterfrågades en klass som studerade någon av de matematikkur-
ser i vilka Regeringen (2017a) angivit att programmering ska börja in-
gå. Från de skolor som svarat valdes sedan den klass som upplevdes
bäst lämpad för undersökningen ut. Målsättningen var att finna en
klass som inte uppvisade några tydligt utstickande kvaliteter, för att
på bästa vis kunna få ett urval av de utmaningar som upplevs och kan
uppvisas i en gymnasieklass. Kriterier som togs i åtanke var

(a) Klassens matematiska nivå: För att behålla studiens fokus - pro-
grammering i matematiken - valdes elever som befann sig på en
högre matematisk nivå för att inte matematiken skulle vara ett
för stort hinder. Detta för att eleverna inte skulle fastna på ett
visst matematiskt koncept, vilket skulle kunna leda till att studi-
en inte hinner behandla önskvärda programmeringsaspekter.

(b) Var klassen befann sig i kursen: Vissa matematiska ämnesom-
råden kan vara enklare att koppla till programmering än andra.
Med detta i åtanke valdes den klass ut som ansågs ligga bäst läm-
pat till i sin motsvarande kurs, antingen med ett lämpligt område
som snart kommande, eller som låg i slutet av ett lämpligt områ-
de så att ett programmeringsrelaterat moment kunde agera som
avslut eller dylikt.

(c) Klassens inriktningsval eller tidigare kurser: För att identifiera
utmaningar som kan uppstå bland nybörjare inom programme-
ring var ett kriterium att majoriteten av eleverna i klassen inte
hade programmerat omfattande tidigare. Detta för att få en chans
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att undersöka hur elever utan tidigare erfarenhet med program-
mering ställer sig till ämnet.

Klassen som valdes ut bestod av 27 elever som läste tredje året på
gymnasiet med inriktning mot teknikvetenskap. Klassen hade således
inte någon inriktning mot programmering utöver möjlighet för elever-
na att välja programmering som individuellt val. Av hela klassen hade
en betydande majoritet aldrig programmerat förut och med undantag
från ett par elever hade de med programmeringserfarenhet inte delta-
git i en gymnasiekurs på ämnet.

För elevintervjuerna efterfrågades fyra frivilliga elever åt gången,
som tillsammans bildade en intervjugrupp. Denna urvalsprocess led-
de till att elever spridda över klassen plockades ut, snarare än foku-
serade grupper. En eventuell följd av denna process kan vara att det
huvudsakligen varit de mest utåtriktade eleverna som deltagit på in-
tervjuerna. Med antalet intervjuade elever i åtanke ansågs detta dock
inte ge ett avskärmat urval av en utåtriktad minoritet. Snarare finns
risken att en tillbakadragen minoritet inte intervjuats. Kopplat till det-
ta står dock även möjligheten att de elever som velat följa med till in-
tervjun även varit de elever som upplevt att de haft saker de velat för-
medla och vice versa; att elever som inte velat förmedla något låtit bli
att delta. Med denna urvalsprocess tilläts klassen själva att organisera
intervjugrupper istället för att intervjuaren valt själv, detta med för-
hoppningen att grupperna skulle bildas av individer på en tillräcklig
bekvämlighetsnivå med varandra för att ge en givande gruppintervju.

Urvalsprocessen genomfördes fyra omgångar. Den sista omgång-
en uppkom och godtogs frågan om en extra elev kunde delta på in-
tervjun, vilket gav en gruppstorlek på fem elever. Totalt intervjuades
således 21 elever.

Därutöver intervjuades även nio lärare i matematik från skolan i
grupper om fyra respektive fem, i samband med den lärarkonferens
som tog plats.

6.3 Datainsamling

På grund av studiens natur; en fallstudie i relativt liten omfattning
i fråga om tid och andra resurser, är den data som samlats in av
kvalitativ art. Kvalitativ data kan beskrivas som ”ord (talade eller
skrivna) och visuella bilder (observerade eller kreativt producerade)”
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(Denscombe, 2016, s. 383), vilka exempelvis kan komma från intervju-
er, dokument, observation och frågeformulär. Kvalitativt arbete är sna-
rare fokuserat på att granska data på ett mer närgående sätt, till skill-
nad från kvantitativt arbete som ofta ämnar samla statistiskt grunda-
de slutsatser utifrån en studie med hjälp av ett stort antal datapunkter.
Inom det kvalitativa arbetet, till vilket fallstudier ofta hör, innefattas
djupgående analyser av insamlad data, vare sig det gäller samtalsa-
nalyser, innehållsanalyser eller annat; gemensamt är att data inte be-
handlas som statiskt och slutligt - snarare bör data analyseras och tol-
kas för att bli betydelsefullt (Denscombe, 2016).

För att besvara studiens två forskningsfrågor har det varit nöd-
vändigt att kartlägga och analysera vilka styrkor och utmaningar som
kunnat uppfattas från lärare och elever, samt att kartlägga och analyse-
ra den process genom vilken lektionsserien framarbetats. Nedan följer
de metoder för datainsamling som använts samt hur den insamlade
data menats bistå i att besvara forskningsfrågorna.

6.3.1 Intervjuer

För att samla in data om vilka utmaningar och styrkor som kunde upp-
fattas från elever och lärare gällande programmeringens införande i
matematiken användes intervjuer. Dessa spelades in och transkribera-
des sedan innan innehållet från intervjuerna analyserades. I bilaga C
och D återfinns de protokoll med frågor som använts under intervju-
erna med elever respektive lärare.

Guidad gruppintervju

Istället för det mer direkta traditionella intervjuformatet kan man an-
vända sig av en så kallad gruppintervju. Detta för att skapa en mer
familjär situation och därmed ett mer avslappnat klimat än i det tra-
ditionella formatet (Denscombe, 2016). En gruppintervju skiljer sig på
så sätt att ett litet antal personer intervjuas i grupp istället för enskilt.
I denna modell uppmanas samtal mellan alla parter, vilket medför ett
antal fördelar för intervjupersonerna. Bland annat kan denna modell
bidra med: ökad betänketid, eftersom att det kommer att finnas perso-
ner som kan ta till orda medan andra vill eller behöver tänka igenom
frågan lite längre; ett mer familjärt klimat, om intervjudeltagarna väljs
från en målgrupp som känner varandra eller på annat vis har lätt att
relatera till varandra; tankestimulerande samtal, där gruppdeltagare
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kan påminna varandra om tankar och idéer som annars skulle riskera
att glömmas bort i en personlig intervjusituation (Denscombe, 2016).

Semistrukturerad intervju

En av styrkorna med en guidad intervju är samtalet som kan uppstå
mellan de intervjuade parterna, där de tillsammans kan besvara frå-
gorna och samtidigt kan sporra varandra till nya tankebanor som kan
locka fram relevanta svar. För att på bästa sätt utnyttja denna styr-
ka ansåg vi det fördelaktigt att använda ett semistrukturerat format på
intervjuerna, för att kunna anpassa oss efter samtalets riktning. Med
detta menas att intervjufrågor planeras och ställs under intervjun, på
liknande vis som i en strukturerad intervju, men att det tillåts utrymme
för intervjuaren att ställa följdfrågor till svar som gruppen ger, för att
sondera bland ämnen som gruppen kan anse närliggande men som
intervjuaren kanske inte betänkt eller ansett vara relevanta nog för att
ta upp i samtliga intervjuer. (Denscombe, 2016)

6.3.2 Intervjuer med elever

I intervjuerna med elever var det huvudsakliga målet att samla in
åsikter och känslor gällande deras egna erfarenheter under lektions-
sekvensen. Eftersom att de gått i en skolform där den nya reformen
ännu inte anammats och eftersom att de som gymnasietreor förvän-
tats ta studenten innan dess införande efter 30/6 2018 (Regeringen,
2017b) skulle det vara svårt att motivera frågeställningar som antar att
eleverna hört om och tagit ställning till beslutet om programmering.
Tack vare intervjuernas semistrukurerade upplägg skulle detta dock
kunna åtgärdas snabbt om fallet vore annorlunda.

6.3.3 Intervjuer med lärare

Lärare är i en yrkesrelaterad relation till Regeringens (2017b) beslut
och ansågs därmed kunna ha bildat vissa uppfattningar och åsikter i
frågan redan innan studiens utförande. Med utgångspunkt i detta an-
tagande formulerades frågorna till lärarna på ett annorlunda sätt än
till eleverna. Målet med lärarintervjuerna var, till skillnad från elevin-
tervjuerna, att utröna vilka åsikter och känslor som lärarna hade gäl-
lande Regeringens (2017b) beslut ur ett större perspektiv snarare än
det direkta perspektiv som undersökts hos eleverna. Denna skillnad
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kom även av att eleverna, till skillnad från lärarna, just haft direktkon-
takt med programmering i matematiken över ett antal lektioner me-
dan lärarna inte deltagit i samma lektionssekvens med undantag för
lärarkonferensen.

Enkät till lärare

Innan lärarnas intervjuer och innan utförandet av genomgången på lä-
rarkonferensen togs beslutet att dela ut en frågeenkät till lärarna, med
syftet att sporra deras tankar så att de skulle ha en chans att formulera
sina tidigare tankar och tycken redan i förhand. På grund av studiens
ringa storlek har inte enkäterna använts till grund för några kvantitati-
va analyser utan behandlades snarare som ett komplement till lärarin-
tervjuerna.

6.3.4 Utformning och utförande av lektionssekvens

För att besvara forskningsfråga 2 och samtidigt förbereda något som
skulle kunna stå till grund för övrig datainsamling utformades och ut-
fördes en lektionssekvens i den utvalda klassen. Utformandet påbör-
jades innan en klass valts ut och fortsatte sedan under studiens gång,
fram tills den sista lektionen i sekvensen. I linje med andra erfarenhe-
ter från skolvärlden kan det vara svårt att planera för alla eventuali-
teter som kan ske i klassrummet och således innefattades utöver för-
beredelsearbetet inför lektionssekvensen även anpassningsarbete från
lektion till lektion för att på bästa sätt utforma lektionerna.

Tankar och beslut om lektionernas utformning dokumenterades
först i mötesdokument och senare i lektionsplaneringar, som sedan re-
viderades och uppdaterades i takt med nya insikter och beslut.

6.4 Dataanalys

Nedan följer de metoder för dataanalys som använts under studien.
Först formaliseras metod och arbetsgång vid transkriberingen av de
intervjuer som genomförts, därefter diskuteras hur denna transkribe-
rade data kategoriseras för att strukturera upp resultatet inför diskus-
sionen.
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6.4.1 Transkribering av intervjuer

Efter genomförandet av intervjuerna delades ljudinspelningarna upp
för transkribering till de respektive intervjuarna så att samma person
som genomfört en viss intervju också ansvarade för att transkribera
den. Denna uppdelning skedde med motivationen att den som utfört
intervjun skulle ha lättare att särskilja mellan de olika rösterna i inspel-
ningen, eftersom att denne då kan utnyttja ljudminnet för att kunna
placera rösten i fråga. Intervjuerna transkriberades och anonymisera-
des på sådant vis att alla deltagare och omnämnda personer tilldela-
des en siffra eller bokstav istället för sitt namn. Denscombe (2016) po-
ängterar att intervjuer inte alltid måste transkriberas i sin helhet utan
säger att detta endast är nödvändigt i vissa fall, som exempelvis när
”underliggande strukturer i talet eller underförstådda innebörder i en
diskussion” analyseras (Denscombe, 2016, s. 385). Eftersom att inter-
vjuerna som genomförts ansågs vara relativt korta och att det under-
lättade för att få en bra översikt och grund för analys togs beslutet att
transkribera intervjuerna i sin helhet. Detta även för att öka säkerheten
för att alla delar av intervjun skulle kunna granskas av båda författar-
na. Transkriberingarna består, som Denscombe (2016) poängterar, av
en reviderad version av intervjuernas innehåll i meningen att de sam-
tal som förts har anpassats till textformat, vilket medför att de tala-
de meningarna ofta behöver struktureras upp en aning och att vissa
utfyllnadsljud utelämnas. För att minska risken för missförstånd och
omfattande omstrukturering av uttalanden som i sin tur kan leda till
att en mening förlorar eller får förändrad innebörd har transkribering-
arna hållits på en låg nivå där innehållet fått behålla så mycket av sin
talade struktur som möjligt.

6.4.2 Kategorisering av data

När alla intervjuer transkriberats påbörjades en tematisk innehållsa-
nalys för att kategorisera transkriberingarna, för att systematiskt kunna
plocka fram kvalitativ data. Innehållsanalyser kännetecknas av att de
fokuserar på just det konkreta innehållet av insamlad data; exempelvis
har vi i transkriptionerna inte haft i åtanke längden på pauser, even-
tuella avbrott eller liknande utan endast noterad det som sagts. Dessa
har sedan analyserats för att kunna finna och dela upp innehållet i ka-
tegorier (Denscombe, 2016). Till skillnad från vissa innehållsanalyser
har vi dock inte noterat den frekvens med vilka olika kategorier har
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förekommit. Istället har en tematisk infallsvinkel använts, där en re-
dogörelse över vilka olika drag och teman som kunnat utläsas varit
målet (Braun & Clarke, 2006). Detta då syftet med studien inte är att
jämföra hur vanliga olika styrkor eller utmaningar är utan endast vilka
som kan komma att förekomma.

Såväl Denscombe (2016) som Braun och Clarke (2006) använder
ordvalet att ”koda” data (översatt från ”code” i Braun och Clarke
(2006) av författarna) för att benämna den del av analysprocessen som
kännetecknas av att skapa analyskategorier med vilka olika delar av
data kodas. Eftersom att denna rapport behandlar programmering och
programkod kommer detta ordval att undvikas i analyssammanhang,
för att undvika onödig förvirring.

Eftersom att arbetets syfte varit att identifiera och behandla någ-
ra av de utmaningar och styrkor som går att uppfatta från lärare och
elever har den tematiska analysen haft en så kallad teoretisk karaktär.
Med detta menas att analyskategorier och kategoriseringar formule-
rats och utförts utifrån forskningsfrågorna, snarare än att forsknings-
frågorna formulerats utifrån vilka kategorier som uppkommit av ana-
lysen (Braun & Clarke, 2006). Med grund i detta formulerades de förs-
ta, övergripande kategorierna; utmaningar och styrkor.

Kategorin Utmaningar kännetecknar de olika områden som behö-
ver belysas och has i åtanke för att inte hamna i eventuella fallgropar.
En utmaning är något som kan överkommas, men att överkomma en
utmaning underlättas kraftigt av att utmaningen är känd och utfors-
kad. På så vis kan strategier läggas upp för att undvika att hamna i fall-
groparna, och utmaningarna kan överkommas innan de uppkommer.
Utmaningar är inte detsamma som nackdelar, som istället skulle stå till
motsats mot fördelar och som skulle medföra argument till varför in-
förandet skulle vara negativt. Till alla områden av skolan tillkommer
utmaningar, och att kartlägga dessa är inte detsamma som att avfärda
hela området.

Kategorin Styrkor kännetecknar de olika områden inom vilka det
kan finnas extra potential och verktyg för att lyckas väl med införan-
det och eventuellt för att hantera vissa utmaningar. En styrka kan vara
något unikt för situationen i fråga, som eventuellt annars inte skul-
le finnas tillgängligt. En Styrka är inte detsamma som en fördel, som i
enlighet med ovanstående stycke skulle medföra argument till varför
införandet skulle vara positivt. Denna studie behandlar inte huruvida
införandet var ett bra beslut eller ej, istället diskuteras och belyses per-
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spektiv som kan bidra till hur man kan gå till väga för att lyckas så väl
som möjligt.

Analysen var en iterativ process i vilken vi först läste igenom varje
transkribering flera gånger för att bekanta oss med materialet. Däref-
ter, med hjälp av programmet NVivo, gick vi igenom varje intervju-
transkribering ett antal gånger och markerade relevanta delar. Först
och främst delade vi upp lärare och elevers svar i huruvida de lyfte
styrkor eller utmaningar gällande införandet av programmering i gym-
nasiematematiken. Dessa samlades ihop till två separata datamängder
(Braun & Clarke, 2006) som sedan analyserades separat. Detta för att
på bästa vis identifiera underliggande teman bland å ena sidan de ut-
tryckta utmaningarna och å andra sidan de uttryckta styrkorna.

När dessa identifierats studerades sedan de båda datamängderna
närmare för att vidare kategorisera de olika styrkorna och utmaning-
arna var för sig. I de fall där samma eller liknande utmaning lyfts mer
än en gång av fler än en person lades dessa i samma kategori, och på
motsvarande sätt samlades samma eller liknande styrkor ihop. För att
försäkra en så korrekt analys som möjligt utfördes de absolut första ka-
tegoriseringarna tillsammans av författarna, där eventuella menings-
skiljaktigheter reddes ut. Därefter delades arbetet upp i rollerna ana-
lytiker och granskare där analytikern gick vidare med att kategorisera
resterande intervjuer, vilket sedan granskades av granskaren. Denna
process speglade i stora drag arbetsgången som beskrivs av Braun och
Clarke (2006, s. 87).

Tematiska analyser har ofta ett primärt fokus när det kommer till
de olika temans natur; semantiska eller latenta teman. Semantiska te-
man är de som kännetecknas av en ytlig analys av innehållet, där vad
som sägs tematiseras utan närmare granskning av de bakomliggande
orsakerna. På motsvarande sätt är latenta teman de som behandlar det
som är bakomliggande till vad som sägs; förutfattade meningar, åsik-
ter och så vidare (Braun & Clarke, 2006). Även detta arbete har haft ett
primärt fokus, specifikt på semantiska teman, men har även i vissa fall
behandlat latenta teman.

6.4.3 Sammanfattning av reflektioner

Efter att lektionssekvensen och undersökningsfasen av arbetet avkla-
rats samlades de erfarenheter som erhållits och diskuterades. Särskilda
svårigheter lyftes fram och analyserades närmare för att konkretiseras
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och utmaningar med utformandet av lektionssekvensen formalisera-
des. Dessa erfarenheter och reflektioner presenteras närmare i kapitlet
Resultat och Analys.

Denna fas av arbetet har varit tätt kopplad till författarnas per-
sonliga erfarenheter, tidigare kunskap och utbildning. Detta har va-
rit absolut nödvändigt att såväl ta hänsyn till som att släppa fram.
En lärares arbete är ett subjektivt sådant och utförs av tänkande, kän-
nande människor som kommer kunna uppleva olika utmaningar eller
styrkor med samma uppgift, beroende på deras bakgrunder. Med en
bakgrund i teknikvetenskap, pedagogik samt ämnesrelevant didaktik
ansågs författarna vara i en lämplig position för att såväl kunna ut-
forma en lektionssekvens som betrakta de svårigheter som uppkom
därav. Med potentialen att applicera denna identitet och dessa med-
havda kunskaper för att på lyckat vis bedriva arbetet har författar-
na valt att inte göra anspråk på att koppla bort sina identiteter. Det-
ta medför att forskningen kan få en unik karaktär som påverkas av
författarnas fleråriga erfarenheter, men medför även att det kan vara
svårt för en forskare med annorlunda bakgrund att återskapa arbetet.
Detta förhållningssätt gentemot forskarens identitet är förekommande
inom vissa typer av kvalitativ forskning (Schoenfeld, 2007) och ansågs
lämpligt även här.

6.5 Etik

Behandling av forskningsetiska frågor är en del av all god forskning.
Nedan följer de steg som tagits under arbetets gång för att försäkra
att samtliga steg i studien utförts med hänsyn till de fyra krav med
medföljande regler som läggs fram av Vetenskapsrådet (2002).

Först och främst ska god forskning enligt Vetenskapsrådets (2002)
första krav, informationskravet, ställs krav på forskares öppenhet och
ärlighet, och säger att en studies syfte tydligt ska framgå för alla som
deltar i studien. Nästa krav, samtyckeskravet, säger att deltagandet i stu-
dien vara frivilligt och att alla deltagare skall uppge informerat sam-
tycke, exempelvis med hjälp av en samtyckesblankett. Deltagare skall
själva få avgöra hur länge de vill delta i studien och skall göras med-
vetna om att de både kan begränsa eller helt avsluta sitt deltagande i
studien. Deltagare får inte bli utsatta för påtryckningar som följd av
vare sig deltagande i studien eller avbrott av deltagande och bör hel-
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ler inte hamna i ett så kallat beroendeförhållande till forskaren. Enligt
det tredje kravet, konfidentialitetskravet, skall all insamlad data lagras
på tillräckligt säkert vis så ingen utomstående har tillgång till data.
Sist står nyttjandekravet, som säger att ”uppgifter om enskilda personer
får endast användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2002,
s. 14).

Nyttjandekravet satisfieras genom att inga uppgifter om några del-
tagare av studien vare sig delats till någon annan än mellan författar-
na, och att dessa uppgifter kommer att förbli låsta även efter studiens
avslut.

6.5.1 Samtyckesblankett

I enlighet med informations- och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet,
2002) har en samtyckesblankett används (Se: Bilaga E). Inför studien
delades samtyckesblanketten ut i först digitalt format till den ansva-
rige läraren, med syftet att blanketten skulle skrivas ut och delas ut
till klassen innan den första lektionen i lektionssekvensen. Avsikten
med detta var att eleverna skulle få så god tid som möjligt att i lugn
och ro läsa igenom blanketten för att avgöra om de ville skriva på och
delta i studien eller ej. Därutöver delades även blanketter ut till de
elever som av någon anledning inte fått en blankett innan den första
lektionen, innan lektionen började.

6.5.2 Konfidentialitet och anonymitet

Samtlig data som samlades in under studien lagrades i en lösenords-
skyddad molntjänst, samt säkerhetskopierat på författarnas datorer
och under arbetet har endast författarna själva haft tillgång till och
granskat rådata. Transkriberad data har anonymiserats och har endast
varit tillgänglig för författarna och handledare för granskning. På detta
vis har obehöriga personer inte haft tillgång till någon data, i enlighet
med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002).

6.6 Trovärdighet

När det kommer till fallstudier finns en utmaning i huruvida de re-
sultat som plockas fram kan säga något om hur det ligger till i andra
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fall. Ju mer unikt fallet är och ju mindre studiens omfattning är, desto
svårare är det att generalisera resultatet. En styrka som finns med fall-
studier är istället möjligheten att gå djupare in i ett specifikt fall, där en
företeelse kan granskas i närmare detalj än i exempelvis en kvantitativ
studie (Denscombe, 2016). Dessutom kan resultatets trovärdighet öka
om det stöds av andra källor som tidigare forskning, och alternativa
datainsamlings- och analysmetoder (Schoenfeld, 2007).

Denna studie är utförd på en kommunal gymnasieskola i Stock-
holm och kommer därmed inte kunna ge en allmän bild som går att
generalisera till varje svensk gymnasieskola. Syftet är dock att andra
ska kunna dra nytta av det som studien kommer fram till och genom
att jämföra resultatet med tidigare erfarenhet och forskning går det att
avgöra om resultatet är typiskt för ett visst typ av fall.

6.6.1 Överförbarhet

För fallstudier är det utmanande att prata om generalisering av resul-
tat, då de av sin natur inte fokuserar på breda, statistiska underlag.
Istället kan man tala om överförbarhet som en grund för validitet, vilket
är en benämning på i vilken grad fynd från en studie går att överföras
till en annan inramning (Denscombe, 2016). För att göra överförbarhet
möjligt krävs tydlighet gällande den inramning som studien legat in-
om. Om resultatet i denna studie kan överföras till andra sammanhang
beror på flera olika faktorer. Nedan följer vissa punkter som författar-
na anser kan påverka resultatets överförbarhet och som därmed bör
övervägas.

Årskurs och kursnivå

Den undersökta klassen gick sitt tredje år på gymnasiet och läste kur-
sen matematik 5. De hade därmed över två år av erfarenhet med ma-
tematik och andra kurser på gymnasienivå. För yngre klasser kan det
därmed behövas överväga klassens erfarenhetsnivå och anpassa even-
tuella lektionsmoment då saker som upplevts utmanande eller gynn-
samt för klassen i fråga inte säkert kommer mottas på samma sätt i en
yngre klass. Det specifika området RSA-kryptering är utvalt och an-
passat för elever på denna matematiska nivå och är därför inte i detta
format lämpligt för elever på lägre nivåer. Exempelvis är modulär arit-
metik ett stort delområde, vilket inte introduceras förrän i matematik
5 (Skolverket, 2017a). Andra aspekter av arbetet såsom metoder för
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förberedelse, övervägningar kring val av matematiska områden samt
tekniker relaterade till undervisningen kan vara mer aktuella att över-
föra efter lämpligt övervägande. Överförbarheten av fynd relaterade
till elevernas aktuella matematikkurs och årskurs kan således även de
bero på nivån i klassen man ämnar överföra till.

Klassens storlek

Den undersökta klassen hade en storlek på knappt 30 elever. Detta
medförde att lektionsmoment och övningar var tvungna att anpassas
på ett vis så att eleverna inte behövde ständig direkt hjälp av lära-
ren. Istället användes bland annat den egenframtagna metoden med
lärarledda programmeringssessioner i klassen, där läraren kopplar upp
sin dator till en projektor eller liknande och steg för steg skriver ett
program, där varje kodrad beskrivs medan den skrivs in. Under tiden
har eleverna sina egna datorer framme och skriver samtidigt samma
kodrader i sina egna program. På detta vis introducerades program-
och kodrelaterade begrepp och koncept kollektivt i klassen och med
hjälp av att programmet stegvis testkörs fångas eventuella missför-
stånd upp bland de enstaka elever som skrivit något fel. Detta istället
för att eleverna exempelvis får ett instruktionshäfte vid sitt första pro-
grammeringstillfälle, vilket skulle kunna leda till att eventuella miss-
förstånd på ett mindre dynamiskt vis kan redas ut i en stor klass. För
mindre klasser, där läraren har en större möjlighet att ha individuell
kontakt med eleverna, skulle andra metoder eventuellt fungera bättre
än i större klasser. På grund av denna olikhet i hur klassrumsdyna-
miken fungerar i stora och små klasser kan det alltså finnas ett skifte
gällande vad som är utmanande respektive stärkande mellan klasser
av olika storlek. Dessutom kan upplevda utmaningar och styrkor vara
beroende av de undervisningsmetoder som använts under projektet
och hur väl dessa fungerat. Eftersom att olika undervisningsmetoder
kan fungera olika bra i olika klasser kan även detta resultera i att fynd
från studien tappar självklar överförbarhet till mindre klasser.

Inriktning

En avgörande faktor för upplevda utmaningar och styrkor kring pro-
grammering i en klass är klassens tidigare erfarenhet av programme-
ring. Klassen i fråga läste på teknikprogrammet med inriktning mot
teknikvetenskap där programmering inte ingick som ett obligatoriskt
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ämne. Det fanns tillgängligt att välja till, vilket ett litet antal elever
hade gjort. Detta medförde att det fanns ett stort antal elever som ald-
rig arbetat med programmering förut i någon form, samt ett litet an-
tal elever med varierande grader av tidigare erfarenhet. I klasser med
ännu lägre erfarenhetsnivå kan det vara rimligt att vänta sig att det
kommer finnas en ännu mindre möjlighet för elever att få förklaring-
ar från varandra i de fall där något koncept är svårt att greppa vilket
kan medföra att läraren behöver avsätta ännu mer tid åt att förklara
de grundläggande stegen i programmeringen än med en mer erfaren
klass. Detta gäller även för klasser som har en lägre allmän erfaren-
hetsnivå med datorer - i ett sådant fall kan det vara nödvändigt att
avsätta ytterligare lite tid åt att öppna upp utvecklingsmiljön, spara
program och sedermera öppna dem för redigering; något som i den
undersökta klassen gick snabbt att etablera. Utmaningar relaterade till
det rena programmeringsspråket kan således rimligen ha högre repre-
sentation i en klass med lägre kollektiv programmeringskompetens.
På samma vis kan dessa utmaningar antas vara mindre frekventa i
en mer programmeringskunnig klass. För en klass med högre erfaren-
hetsnivå är det dessutom på motsvarande sätt större chans att eleverna
förstår de grundläggande och mer avancerade koncepten, vilket kan
underlätta arbetet. I ett sådant fall är det istället viktigt att ha i åtan-
ke att lektionssekvensen i denna studie anpassats för nybörjare inom
programmering och att det i en mer avancerad klass finns en möjlighet
att eleverna tar sig igenom materialet betydligt snabbare. För en sådan
klass kan det vara idé att lägga fram svårare extrauppgifter.

Summering

Sammanställt kan vi poängtera att överförbarheten av såväl fynd som
lektionssekvens är som störst för de klasser och kontexter som efterlik-
nar ovanstående egenskaper från den undersökta klassen. Eftersom att
både programmerings- och matematikinnehållet anpassats till klassen
i frågas nivå bör väl valda matematiska områden för en motsvarande
klass bära med sig samma potentiella styrkor och utmaningar. Således
bör lärdomar om metoder för att hantera dessa utmaningar även de
vara överförbara, om än även de anpassade för den matematiska nivå
som är aktuell.

Av störst vikt för överförbarheten av utmaningar och styrkor anses
klassens inriktning vara, i synnerhet när det kommer till programme-
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ringsvana. Istället för att ha valt ett extremfall av en klass där en över-
vägande majoritet haft programmeringsvana, men inte heller en klass
helt befriad av den, valdes en klass där en handfull elever haft tidi-
gare erfarenhet av kod. Därmed anses det vara en något större chans
för överförbarhet mot såväl klasser med lägre som högre nivå än om
en extrem valts. Eftersom att inga kopplingar har gjorts i materialet
gällande klassens teknikinriktning är det möjligt att liknande resultat
skulle uppnås i en klass på en naturlinje som i övrigt liknar den stude-
rade klassen.

Gällande författarnas erfarenheter och reflektioner kring att pla-
nera och genomföra lektionssekvensen krävs ytterligare försiktighet.
Som tidigare nämnts är erfarenheter ytterst subjektiva och varierar så-
ledes ibland stort från person till person. De reflektioner som uppkom-
mit under utformningen av lektionssekvensen har formulerats med
avsikten att stå som exempel på erfarenheter och utmaningar som kan
upplevas i ett liknande arbete. Överförbarheten av dessa beror således
till stor del på läraren i fråga och dennes erfarenhetsnivå inom såväl
programmering som pedagogik. Saker som varit utmanande under ut-
formandet av lektionssekvensen i fråga skulle för en annan lärare kun-
na passera utan svårighet alls, beroende på dennes förmågor.

6.6.2 Validitet

En viktig detalj att ta upp är den risk som kan uppstå när samtliga steg
av studien är utformade, genomförda och analyserade av samma per-
soner. Risken är att arbetet missar andra perspektiv och infallsvinklar
som annars skulle kunna bli tillgängliga. Olika metoder för att möjlig-
göra detta finns, exempelvis kan man använda sig av två separata ana-
lysmetoder för att betrakta resultatet och därefter diskutera skillnader
och/eller likheter mellan de slutsatser som kan dras. En annan me-
tod är att jämföra sina slutsatser med andra teorier för att se över hur
väl dessa överensstämmer - dessutom kan samma teori ofta användas
på olika sätt; i dessa fall kan man undersöka om olika användning av
teorin ger olika resultat och, i sådant fall, diskutera varför det kan tän-
kas vara skillnad (Emsheimer, 2005). På grund av studiens begränsade
omfattning har ytterligare vändor av analys med andra metoder ej ge-
nomförts. Det är viktigt att än en gång minnas att detta är en fallstudie,
och att vidare kvantitativa studier för att bekräfta upptäckterna krävs
för att kunna dra några generella slutsatser.
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Resultat och analys

Nedan följer resultatet från de intervjuer som hållits med lärare och
elever. Utifrån de övergripande kategorierna utmaningar och styrkor
har sedan underkategorier tagits fram enligt metoden som lagts fram
i avsnitt 6.4.2. I tabell 7.1 och 7.2 finns en överblick över kategorier-
na som i tur och ordning behandlas nedan. I tabellerna listas de oli-
ka kategorierna samt för varje kategori markeras med ett ’x’ från vil-
ken/vilka av grupperna elever och lärare som kategorin uppkommit.

I citaten som tas upp nedan har alla elever och lärare numrerats
utifrån antalet intervjuade som närvarande på intervjun. Exempelvis
är Elev 2 (Intervju S2) respektive Elev 2 (Intervju O3) olika personer;
den andra eleven på vardera intervju med kod S2 respektive O3.

Tabell 7.1: Utmaningar

Kategorier Elever Lärare

Tid x x
Kontextualisering x
Dekontextualisering x
Brist på tillräckliga riktlinjer från Skolverket x
Datorer i undervisning x x
Lärares kunskap inom programmering x x
Syntax x x
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Tabell 7.2: Styrkor

Kategorier Elever Lärare

Pedagogiskt verktyg för matematik x x
Grund för framtiden x
Omväxling i undervisningen x
Motiverar att lära matematik x
Programmeringens användbarhet x
Motiverar att lära programmering x
Synliggör relationen mellan matematik och
programmering

x x

Utvecklar problemlösningsförmåga och logiskt
tänkande

x x

7.1 Utmaningar

En av de centrala frågeställningarna i denna studie är att belysa vilka
utmaningar som lärare och elever kan tänkas ställas inför under den
kommande tiden efter Regeringens (2017aa) beslut om att föra in pro-
grammering i matematikundervisningen på gymnasiet. Nedan följer
de olika kategorier av utmaningar som kunde identifieras från de in-
tervjuer som hållits med lärare och elever.

7.1.1 Tid

En av de mest frekventa och kraftigast påtryckta utmaningarna var
tidsaspekten av den nya ämnesplanen i matematik (Skolverket, 2017a),
då både lärare och elever bland annat uttryckte att det redan var
stundvis svårt att hinna med allt. Detta uppkom från både lärare och
elever, ofta tillsammans med andra utmaningar såsom de relaterade
till elevers konceptförståelse inom programmering.

Det blir ont om tid men man kan lägga in ett kort moment
där man ändå kör en liten programslinga som de får lära sig
att skriva ett litet program för. Men på något sätt förutsätter
det att de kan grunderna i programmering. Att de har för-
stått vad programmering är egentligen. Men om man tän-
ker sig såhär nu, som mattelärare när man ändå kan lite
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programmering så går det ju ganska snabbt att skriva en li-
ten slinga som vi gjorde nu till exempel. Men frågan är när
man ska lära ut det här till elever som knappt kan skilja på
potenser och faktorer. Delvis så har vi faktiskt det proble-
met till och på teknisk inriktning, så ja, det blir tufft. Men
man kan ju säkert hitta ett enklare programmeringsexem-
pel. Vi har ju kurser i programmering. Jag skulle kanske
velat att man fick en mer riktig kurs i programmering. Hur
ska man få dem att fatta det här på den korta tid som man
har till sitt förfogande i mattekursen. Jag tycker att det be-
hövs mer tid, självklart.
Lärare 1 (Intervju S3)

Som citatet ovan lyfter uppkommer utmaningen att hinna med även i
situationer där lärarens förståelse av programmering är tillräcklig för
att skriva kortare program som kan tas upp på lektionen, då det fort-
farande måste avsättas tid för att lära eleverna tillräckligt mycket om
programmering för att programmet ska vara av någon betydelse för
dem och än mer om eleverna ska kunna lära sig att skapa egna pro-
gram. Andra lärare uttrycker dock även en oro för att hinna förbereda
de program som kan komma att tas upp på lektionstid.

Sen, vi lärare behöver förbereda oss. Jag läste tre olika
språk, som dog för länge sedan, och att bara vänja sig till
nytt språk och användning av datorer så det är också tar
tid så.. Det känns att det är lite lurendrejeri att förvänta re-
sultat utan att ge resurser. Minst tidsresurser.
Lärare 5 (Intervju O4)

Här uppvisas en oro över bristande resurser, såsom tidsresurser, i re-
lation till lärarnas behov att kunna förbereda lektioner. Läraren lyfter
att det tar tid att sätta sig in i nya programmeringsspråk även i de fall
där man programmerat tidigare.

7.1.2 Kontextualisering

I denna studie användes RSA-kryptering för att sätta programmering
och matematik i en kontext. Kongruensräkning som är centralt för
RSA-kryptering tas först upp i matematik 5 och därav lämpar sig den-
na kontext inte lika väl för andra matematikkurser. Nedan följer ett
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citat från en lärare som efterfrågar sätt att specifikt koppla program-
mering till särskilda kurser, i samband med en fråga om vad lärarna
skulle vilja se i ett eventuellt läromedel för fortbildning på ämnet:

Jag tycker att man ska kunna skriva programsnuttar som
knyter an till den delen av matten som som man håller på
med. Det tycker jag är ett krav som man ska kunna ställa på
det här läromedlet. RSA-kryptering till exempel är alldeles
för avancerat för att ta upp med elever som läser matte 1C.
De kommer att bli helt snurriga av det här med modulo. Då
ska man ju kunna exemplifiera någon utav de beräkningar
som man typiskt gör i matte 1c. Det tror jag, att de får skriva
program där de får lära sig att göra program med sån där
input till exempel.
Lärare 1 (Intervju S3)

Läraren poängterar här att RSA-kryptering är ett för svårt område för
elever i lägre årskurser. Läraren efterfrågar material som visar hur man
kan koppla matematik till programmering i alla kurser där program-
mering ska ingå.

Vissa lärare menade att kontexten måste vara relevant för eleverna:

Lärare 3: Ja precis, att koppla ihop liksom det är riktning-
en... Jag jobbar på design nu. Så hur används programme-
ring i design? Det är det som är intressant för eleverna. De
vet redan hur man ritar en andragradsekvation. Det har de
redan i sina miniräknare.

Lärare 4: Jag har samma idé som du. För ekonomerna kan
det vara bra att veta hur de kan använda programmering
i ekonomi. För matematiken har de miniräknare och kan
göra det direkt. (Intervju S3)

Enligt Lärare 3 och 4 ska programmering inte agera som ett substi-
tut för elevernas miniräknare utan måste tillföra något nytt som knyter
an till elevernas ämnesinriktning.

7.1.3 Dekontextualisering

En annan men närbesläktad utmaning till kontextualisering är utma-
ningen med att kunna dekontextualisera ämnet. Elever har i intervjuer
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uttalat sig på vis som vittnar om ett behov av att betona på vilka vis
inlärd kunskap är extrapolerbar från ett specifikt område till andra,
vilket exemplifieras av utbytet nedan.

Elev 1: En tanke som slog mig är när vi har jobbat med pro-
grammering är, vi har ju jobbat väldigt mycket nu med mo-
duloräkning. Det började vi med i matte 5, vilket är det här
året. Så om vi hade haft det här i ettan, jag hade bokstavli-
gen inte fattat någonting.

Elev 2: Vilken mattekurs ska programmering in i? I så fall
verkar det bara som att det är i 5 som det funkar.
(Intervju S1)

Som vi ser här uppvisar eleverna ett förhållningssätt mot programme-
ring som kraftigt relaterat till moduloräkning och poängterar att det,
om detta är fallet med all programmering, hade varit omöjligt för dem
att begripa ämnet om det tagits upp i en tidigare kurs. Således påvisas
vikten av och utmaningen att lyckas få eleverna att se att programme-
ring inte bara tillhör en specifik kontext.

7.1.4 Brist på tillräckliga riktlinjer från Skolverket

Ytterligare något som har uppkommit är en osäkerhet hos lärarna gäl-
lande vad det är de förväntas lära eleverna och på vilket vis de väntas
undervisa. Nedanstående citat påvisar detta:

För mig är det samma fråga igen, är det så att eleverna ska
kunna använda ett program, ett färdigt program till exem-
pel Excel. Är det det som är målet? Eller GeoGebra? Eller
är målet att eleverna ska kunna skriva egna koder? Vad är
målet? Det är det som inte är tillräckligt. Och, till hösten,
ska jag lära eleverna att skriva koder, eller syntaxen, koden
och sen algoritmen som är viktigt, eller att använda ett pro-
gram? Och om målet är att använda ett program tycker jag
att det finns andra prog-, Excel är ett väldigt bra program,
då kan jag undervisa, lära eleverna att använda Excel just.
Eller GeoGebra.
Lärare 3 (Intervju O4)

Här uttrycker läraren först och främst en osäkerhet gällande vad det
är som ska behandlas som målsättning för elevernas lärande; frågan
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är om de som följd av undervisningen ska lära sig att skriva egen pro-
gramvara eller om de på ett mer allmänt vis ska lära sig att använda
programvara som stöd för i sitt arbete med matematiken. Detta utta-
lande och andra som liknar det påvisar en avsaknad av tillräckligt tyd-
lig målbild hos lärarna, vilket de uttrycker kommer av en avsaknad på
tydliga riktlinjer från Skolverket.

7.1.5 Datorer i undervisning

I intervjuer med såväl lärare som elever uppkom diskussioner som be-
handlade frågan om hur man ska lösa arbetet med programmering i
klassrummet ur ett logistiskt perspektiv. I ett utbyte med intervjuaren
uttryckte exempelvis en lärare först och främst vikten av att eleverna
ska kunna ha tillgång till programmeringsmjukvara på sin egen da-
tor så att de kan testa och se på egen hand. Läraren fortsatte sedan
med att uttrycka osäkerhet gällande specifikt Pythons utvecklingsmil-
jö och huruvida det tillkom kostnad eller licenser vid installation på
elevernas datorer, efter att en annan lärare fyllt i med att det inte räc-
ker att ha en textbok för eleverna och att de måste få prova på att skriva
egen kod (Intervju S3). Detta påvisar inte bara behovet av information
till lärarkåren gällande tillgänglig mjukvara relaterad till programme-
ring, utan även en utmaning kring att lösa den klassrumslogistik som
tillkommer kring ämnet.

Därutöver uppkom kommentarer som vittnade om en stundvis ne-
gativ reaktion mot arbetssätt under lektionstid som till för stor grad
gick emot den etablerade normen. Somliga lärare gav exempelvis ut-
tryck för svårighet att passa in programmering i de lektionsmodeller
de arbetade i för nuvarande och vissa elever uttryckte att den lektions-
serie de genomgått stundvis var svår att hänga med i på de punkter
där den bedrevs på ovant sätt:

Elev 2: Ett tips som jag skulle säga, förra lektionen, när ni
gick igenom RSA-kryptering på PowerPoint, då var jag helt
borta och fattade ingenting. Nu när han skrev på tavlan var
det helt solklart. Vi i vår klass har allt på tavlan hela tiden.
Vi är vana med det. Så när man gör steg för steg och kan
rita, det är så här det funkar. Men varför just jag skulle säga
att det är svårt att skriva koder, då får man det bara på en
bild att så här är det, ok men jag fattar inte, vad är bakgrun-
den med den? Jag har kommit på att det ska vara så och det
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är det men jag fattar ingenting.

Elev 1: Det är faktiskt lättare att hänga med om man skriver
medans någon förklarar snarare än att det står skrivet [på
PowerPoint], trots att det är exakt likadant i slutändan.
(Intervju S2)

Här uttrycker eleverna att även om två undervisningsmetoder presen-
terar samma innehåll kan den ena bära med sig fördelar över den and-
ra i sitt utförande. Den föredragna metoden överensstämde med den
metod med vilken de var mest vana, vilket pålyser vikten av att allra
minst hålla i åtanke de undervisningsnormer som kan finnas i klass-
rummet.

7.1.6 Lärares kunskap inom programmering

Både elever och lärare lyfte en oro gällande den nya kunskap som
krävs för lärare för att kunna undervisa i programmering.

Jag har lite erfarenheter, jag menar, när man läste själv höll
man på med MatLab och, vad var det, Pascal. Ungefär det,
och sen ingen mer programmering sedan dess. På miniräk-
naren har man lagt in lite program, då. Så att det kommer
vara svårt, jag måste själv lära mig upp på en nivå som lig-
ger över eleverna åtminstone.
Lärare 4 (Intervju O4)

Läraren uttrycker här vikten av att som lärare ha en kunskapsnivå
kring ett ämne som är tillräckligt hög och inte minst högre än nivån
som eleverna ligger på. En annan lärare trycker på upplevelsen att som
lärare behöva undervisa i ämnen och områden utan att känna sig på
en tillräckligt hög nivå:

En sak vill jag säga, jag tycker att det är förnedring för
oss lärare att tvinga oss undervisa saker som vi själva in-
te är förbereda till. Man kan offra hälsa för att få något sätt
att dra sig upp, men det är ändå inte nivå som vi brukar
ha för att undervisa ämne. Skulle det vara en programme-
ringskurs med en riktig programmeringslärare som är för-
beredd, det är en sak. Det är precis som att jag ska under-
visa i kinesiska imorgon.
Lärare 5 (Intervju O4)
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Båda dessa citat pålyser en utmaning med att kunna försäkra en till-
räcklig kunskapsnivå hos lärarna för att kunna ge inte bara en tillräck-
lig utan även en likvärdig utbildning för Sveriges gymnasieelever.

7.1.7 Syntax

Nästa utmaning som kunde utläsas från intervjuerna var den syntax-
relaterade utmaningen. I citatet nedan uttrycker en elev en faktor av
programmering som lyfts som en frustrationskälla:

Nej, jag är ingen programmeringstyp. Jag blir för frustre-
rad[...] Jag ser inte fel i programmeringen, det kan vara en
liten bokstav som påverkar. Jag har tagit beslutet själv att
jag inte vill hålla på med programmering.
Elev 4 (Intervju O2)

Här lyfts svårigheten med att kunna felsöka i programkod där ett fel-
aktigt tecken på fel plats kan vara orsaken till att ett helt program inte
fungerar. Erfarenheter av svårigheter med detta har drivit eleven till
att aktivt ta avstånd från programmering. Andra elever har lyft pro-
grammeringen i positivt ljus men trycker ändå på ett behov av att lära
sig syntax.

Jag tyckte att det var kul. Det var verkligen annorlunda
från det vi brukar göra. Jag önskar att vi hade lite fler lek-
tioner [...] Men då skulle det mer handla om programme-
ringsspråket, alltså lära sig vilka kommandon man använ-
der när och var liksom. Det måste ju finnas instruktioner,
annars har man ingen aning om vad man ska göra.
Elev 1 (Intervju S1)

Här är eleven positiv mot arbetssättet men efterfrågar fler lektioner
helt dedikerade till programmeringsspråket, vilket pålyser ett upplevt
behov av inlärning kring just syntax.

En lärare uttrycker en oro över att för mycket fokus kommer att
läggas på att eleverna förstår hur programmeringsspråket fungerar:

Lärare 4: Nackdelen som jag kan se är att då börjar ele-
verna tro att det är språket som är det viktiga, alltså pro-
gramspråket. De lägger massa krut på att förstå det, men
att förstå matematiken blir mindre viktigt. Tillslut kommer
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de kanske bara kopiera programmen av varandra för att få
fram svaren, och egentligen skulle jag som mattelärare vilja
att det är algoritmen som är det centrala, vad den gör för
något, men det blir sekundärt för eleverna, för det är allting
runt omkring det här. (Intervju O4)

Enligt läraren kommer för mycket tid läggas på att eleverna ska förstå
syntax och att matematikundervisningen kommer att bli lidande av
detta.

7.2 Styrkor

Studien har även identifierat vilka styrkor och fördelar med att införa
programmering som ett moment i matematikundervisningen som ele-
verna och lärarna uttryckt. Syftet med detta är att ge insikt i hur elever
och lärare kan motiveras att bemöta de utmaningar som uppstår med
dessa förändringar. Nedan följer de styrkor som har identifierats i in-
tervjuerna.

7.2.1 Agera som pedagogiskt verktyg för matema-
tiskt lärande

Både lärare och elever uttryckte potentialen för programmering som
pedagogiskt verktyg inom matematiken, i innebörden att man genom
arbete med programmering kan få ökad förståelse för matematiska
koncept. Exempelvis uttryckte en lärare att insikt om matematikens
funktionsbegrepp kan komma av arbete med programmeringsfunk-
tioner:

Det finns en annan väldigt bra grej det är att själva funk-
tionsbegreppet, när man pratar om det, så är det alldeles
solklart var en funktion är i programmering, och det är väl-
digt rakt på. Jag tror att eleverna kommer tycka att det är
mycket lättare att förstå funktionsbegreppet i matematiken
med med hjälp av programmering. [...] Till exempel som
input här då. Den läser in bara, det är vad den gör, så att
jag får in [värden] i programmet.
Lärare 2 (Intervju O4)
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Här uttrycker läraren att likheten mellan hur funktioner fungerar i så-
väl matematik som programmering, kopplat till hur tydligt hen menar
att konceptet med funktioner är inom programmering, kan hjälpa ele-
ver med att få grepp om det som annars kan vara abstrakt och svårt
för många.

7.2.2 Ge grund för framtida studier, arbete och sam-
hällsnytta

Ett flertal elever uttryckte att programmering är viktigt för framtida
studier och arbete:

Elev 1: Jag tänkte precis säga att jag känner väl mig gans-
ka illa tvungen, som att inte minst designa hemsidor. [Det]
kanske inte är så nödvändigt men alltså nu för tiden använ-
der man ju bara datorer när det kommer till ingenjörsyrken.
Det är inte så mycket längre att skriva för hand. Så jag antar
att ja, jag kommer att lära mig mer programmering.

Intervjuare: Du ser det som en nödvändighet att kunna pro-
grammera för att arbeta med ett tekniskt yrke?

[...]

Elev 1: Jag tänkte bara säga att jag tror det är en självklar-
het att det är lättare att hitta jobb om man är duktig på att
programmera. Det behövs alltid såna som kan jobba med
datorer för de äldre generationerna är ju inte alls lika bra
på det och nu när de försvinner så behövs det nya hela ti-
den. Och det är mer och mer datorbaserat så det kommer
alltid att behövas sådana som kan programmera.
(Intervju S1)

Eleven ovan verkar måttligt intresserad av programmering eftersom
hen använder sig av begrepp som ”illa tvungen”. Eleven uttryckte
dock ett värde i att kunna programmera för framtida yrkesliv. Pro-
grammeringens nytta för framtiden var något som endast diskutera-
des bland eleverna. Inget uttalande bland intervjuerna med lärarna
hamnade under denna kategori.
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7.2.3 Ge omväxling i undervisningen

Många elever var i allmänhet positivt inställda till lektionssekvensen
som var en del av studien. En av de saker som uppskattades var att
det gav ett avbrott i den ordinarie undervisningen:

[...] Vilket fall som helst så ger omväxling bättre arbetsmo-
ral enligt mig. Om vi hade [arbetat på detta sätt] i ett halvår,
då hade det kanske inte varit lika kul i slutändan. Men att
göra det här istället för våra vanliga lektioner gör det mer
intressant. Och ja jag tycker att man lär sig mer om man har
lite omväxling också för att öka intresset.
Elev 1 (Intervju S1)

Eleven ställer sig alltså positiv till att arbeta med aktiviteter som kopp-
lar matematik till programmering eftersom det ger omväxling. Hen
lyfter också under intervjun att den ordinarie undervisningen är bra
men att den följer samma form. Att endast arbeta på det sätt som gjor-
des i lektionssekvensen i studien hade troligtvis varit tröttsamt enligt
eleven.

Flera elever uttrycker att de tycker att den ordinarie matematik-
undervisningen är bra och att de lär sig mycket. Trots det uttrycker
eleverna att de uppskattar omväxlingen i sig som lektionssekvensen
inneburit. Det verkar som att bara det faktum att eleverna får arbeta
på ett annorlunda sätt ökar deras nyfikenhet och motivation.

7.2.4 Motiverar att lära matematik

Vissa elever menar att betona matematikens tillämpningar är nödvän-
digt för att känna sig motiverade att lära sig matematik:

[...] annars finns det ingen anledning att plugga matte tyc-
ker jag. För det känns just nu som att matte bara är något
teoretiskt som man inte vet. Så om man ska välja högsko-
lan... matte, vad fan ska man göra efter det. Men om man
är riktigt bra på matte. . . Personligen så vet jag att man kan
jobba med statistik till exempel. Men om man inte får nå-
gon undervisning alls så kanske man inte vet det och så är
det ingen som kommer välja det. Eftersom de inte vet att
det finns jobbmöjligheter inom det.
Elev 1 (Intervju S2)
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Enligt Elev 1 låter det nästan som att det kan uppstå en viss hopp-
löshet om matematiska tillämpningar inte betonas i undervisningen.
Hen verkar anse att matematiska tillämpningar är en nödvändighet
för att elever ska vara motiverade att lära sig matematik. En elev från
en annan intervju uttryckte sig liknande:

Alltså, det blir mer intressant att studera matematik om
man ser hur man kan använda det. För det känns nästan
meningslöst ibland att sitta och hålla på med ekvationer
och sånt där när man tänker ”ah men det här kommer jag
aldrig att använda”. Och när man får se hur man kan an-
vända det så blir det mer meningsfullt. Jag, liksom, hatade
kongruens innan vi höll på med det här och nu när man
vet hur man kan använda det lite mer så blev jag lite mer
intresserad av det.
Elev 3 (Intervju O2)

Elev 3 uttryckte att hen kände förakt mot det aktuella ämnesområdet
kongruens innan studiens lektionssekvens och efter att fått se hur äm-
net kan tillämpas så hade intresset av det ökat.

En del elever ser ett egenvärde i att få arbeta med matematik på ett
mer praktiskt sätt. En elev jämför programmering med laborationerna
i fysikundervisningen:

Elev 2: Programmeringen är ju som en labb. Nu ska vi pro-
va på riktigt. När vi sitter och räknar. När vi släpper någon-
ting mot marken så fattar vi - aha det är såhär det funkar.
Det är typ det vi gjorde på datorn nu. Vi kan skriva ned det.
Det här känns mer som en labb.

Elev 1: Det känns mer givande att göra något praktiskt.

Elev 2: Sen är det egentligen roligare, även fast vi tycker att
det är svårt, så har lektionerna varit roliga. Om ni kommit
och bara skrivit på tavlan hade vi som är vana vid tavlan
möjligtvis kunna koppla saker snabbare men det hade inte
varit lika kul. (Intervju S2)

Eleverna uttrycker att det trots att det varit utmanande att arbeta med
programmering så finns det ett värde med att göra det i undervisning-
en. Just att få arbeta praktiskt istället för bara teoretiskt verkar vara
stimulerande för eleverna.
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7.2.5 Synliggör programmeringens användbarhet

Vissa elever uttryckte att de fått mer insyn i hur man kan använda
programmering:

Jag visste ju vad kryptering var för nånting. Men jag hade
ju ingen aning om hur det gick till. RSA-kryptering antar
jag är det som man använder på internet i princip hela ti-
den. Det var mycket enklare än vad jag trodde, självaste
vägen dit. Att man kan göra det på papper snarare än att
en dator måste utföra. Det var ganska intressant. Jag hade
som sagt ingen aning. Och nu kan jag kryptera om jag vill.
Elev 1 (Intervju S1)

Elev 1 uttrycker att hen har fått mer kunskap i hur kryptering fun-
gerar men lyfter framförallt att hen har lärt sig att praktiskt applicera
sina kunskaper. Eleven har fått insikt i vilken roll som programmering
spelar med i RSA-kryptering. En annan elev från samma intervju lyfter
att programmering kan agera som ett matematiskt verktyg:

När vi använde Euklides algoritmen, när vi hade alla kom-
mandon så visade det sig faktiskt väldigt effektivt när vi
använde programmet.
Elev 3 (Intervju S1)

Elev 3 ser här efter att först ha arbetat med Euklides algoritm för hand
för att sedan se hur den kan implementeras med Python hur mycket
mer effektivt det blir att utföra vissa typer av beräkningar på dator.

7.2.6 Motiverar att lära programmering

Under en intervju med elever lyftes ytterligare en potentiell styrka
med att införa programmering på matematiklektionerna, nämligen
potentialen för att motivera elever till att lära sig programmering.

Jag kommer nog definitivt att programmera mer. Tidigare
så har jag känt att programmering är det där konstiga som
man inte... man undrar vad det står... som filmprogramme-
ring som man tänker på. Nu kanske man ska ta lite tid att
lära sig det istället. Tidigare så har jag kollat på linjer som
inte har så mycket programmering eftersom jag inte vill
plugga 24/7.
Elev 2 (Intervju S2)
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Eleven i citatet påvisar att hen tidigare inte haft någon direkt erfaren-
het av programmering utan snarare endast sett det på film och liknan-
de, där det upplevts vara något konstigt och oförståeligt. Efter att ha
fått direktkontakt med det har eleven nu fått en ny syn på ämnet till
sådan grad att hen gått från att inte känna att programmering är något
för sig till att känna stor sannolikhet för att arbeta mer med det.

7.2.7 Synliggör relationen mellan matematik och pro-
grammering

Såväl lärare som elever uttryckte att man med programmering i ma-
tematiken kan bygga upp en utökad förståelse för på vilket sätt
programmering liknar och ofta använder matematik för att fungera.
Nedanstående citat består av två elevers svar på frågan om vad de
tyckte om att arbeta med området kryptering:

Elev 1: Jag tror inte att vi har hållit på med det över huvud
taget i matematiken innan. Så bara det i sig var annorlunda
och väldigt informationsrikt. Det var roligt att jobba på det
sättet.

Elev 2: Jag tyckte att det var jävligt coolt. För kryptering
är någonting man ser i filmer. . . Kolla på det här medde-
landet, det är läskigt. . . Men nu är ju inte filmer de mest
realistiska. Man vet ju ungefär hur det funkar nu liksom.
Så man får lite mer förståelse för det.
(Intervju S2)

Här poängterar eleverna att även om de stött på konceptet kryptering
förr har det inte skett på ett vis där krypteringens matematiska natur
påvisats. Genom att ha arbetat med det på lektionerna uttrycker ele-
verna att de har fått en förbättrad kunskap om hur det fungerar, då det
synliggjorts hur matematik ligger till grund för något som annars kan
verka vara rent programmeringsrelaterat.

7.2.8 Utvecklar problemlösningsförmåga och logiskt
tänkande

I en av intervjuerna med elever tog följande utbyte plats:
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Intervjuare: Vad anser ni är det viktigaste att lära sig inom
matematiken?
Elev 1: Att göra fel. Och hitta fel.
Elev 2: Att felsöka.
Elev 1: Så kan man gå tillbaks och bara ”ah, där gjorde jag
fel”, och så förbättrar man sig.
Elev 2: Det är väl det folk har mest problem med också, att
hitta sina fel, känns det som.
(Intervju O3)

Här uttrycker eleverna inte bara att det viktigaste att lära sig inom
matematik är felsökning utan även att detta upplevs vara ett områ-
de inom vilket många har svårigheter. Även elevernas lärare uttrycker
sig liknande, gällande frågan om vilka fördelar som kan finnas med
införandet av programmering i matematiken:

Jag ser det som fördel eftersom vi har problemlösning som
mål på gymnasienivå och som arbetssätt och förmågor och
så vidare. Jag anser att eleverna inte kan bygga problem-
lösning korrekt eftersom det saknas en sån logisk kedja i
redovisningar, men i programmering - har man inte logik
bakom programmet så funkar det inte, så jag tycker att det
hjälper att strukturera tankar och redovisningar inom pro-
blemlösning.
Lärare 5 (Intervju O4)

Här uttrycker läraren både behovet av en logisk kedja i problemlös-
ning och redovisning av problem och lösningar, samt att man inom
programmering tvingas lära sig egenskapen att logiskt sekvensera sitt
program för att det ska fungera. På så vis kan arbete med programme-
ring vara en metod för att träna på strukturering och logik, vilket i sin
tur kan utveckla elevernas problemlösningsförmåga.



Kapitel 8

Diskussion

Resultatet i denna studie visar ett antal olika utmaningar och styrkor
som uppfattats från elever och lärare kring införandet av programme-
ring i matematikundervisningen. Detta har grundats i de intervjuer
som hållits i anknytning till den lektionssekvens som givits som del
av studien. I detta kapitel följer en reflektion över hur resultatet till-
sammans med tidigare forskning kan bemötas och om styrkorna kan
användas som ett verktyg för att bemöta utmaningarna. Detta relate-
ras även till de reflektioner och erfarenheter som uppkommit i sam-
band med utformning och genomförande av sekvensen.

8.1 Utmaningar

Nedan diskuteras de olika kategorier av utmaningar som identifierats
från intervjuer med lärare och elever. Utmaningarna granskas och re-
lateras till varandra, för att se om de kan vara besläktade på mindre
uppenbara vis, samt förhålls till studiens omfattning.

8.1.1 Tid, styrdokument och lärares kunskap

Flera av utmaningarna är starkt relaterade till varandra. Som nämn-
des i resultatet är tidsaspekten ett stort orosmoment i flera avseenden.
Lärare och elever lyfter att elevernas schema redan är pressat och att
de har svårt att hinna med allt i det centrala innehållet. Om ett till mo-
ment skulle införas skulle detta innebära att andra ämnesområden i
matematiken blir lidande. Tidigare forskning har även visat att mate-
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matiken kommer att förändras i karaktär när den integreras med and-
ra ämnen (Misfeldt & Ejsing-Duun, 2015; Skolverket, 2001).

Vissa av lärarna uttryckte kritik mot Skolverket och menar att de
inte är tillräckligt tydliga med hur programmering ska relateras till
det matematiska innehållet. Detta överensstämmer med erfarenheter-
na av att utforma studiens lektionsmoment, då mycket tid lades på att
tolka och formulera kopplingar till ämnesplan och styrdokument. He-
intz, Mannila, Nordén, Parnes, och Regnell (2017) menar att det kan
vara svårt att ge specifika riktlinjer om hur programmering ska infö-
ras i skolan eftersom IT är ett område som förändras snabbt. Mindre
snäva riktlinjer ger mer frihet för lärare att anpassa undervisningen
(Heintz m. fl., 2017). Fördelarna med denna frihet gör sig dock knap-
past märkbara om lärare saknar kompetens inom att undervisa i pro-
grammering, vilket många uppger att de gör.

En annan del av tidsaspekten - utöver att det redan är mycket in-
nehåll som ska hinnas med under lektionerna - är att lärare inte har
tid att sätta sig in i det nya ämnet. Idag finns det gott om material
tillgängligt på internet för den som vill lära sig mer om programme-
ring, men många lärare upplever att det avsätts alldeles för lite tid för
kompetensutveckling inom området. Att lärare upplever att tiden är
knapp är ett återkommande problem vilket gör det svårt att införa nya
områden i skolan inom bland annat IKT (Kale & Goh, 2014; Ekberg &
Gao, 2018). Efter granskandet av Skolverkets modul om digitala verk-
tyg i matematikundervisningen uppfattade vi en viss trivialisering av
svårigheter relaterade till syntax för en nybörjare. Det må finnas ma-
terial och grundkurser i programmering tillgängligt för den med tid.
Däremot råder en brist på tillräckligt stödmaterial kring vilka delar av
programmering som är nödvändigast för en matematiklärare att lä-
ra sig, samt material som kan stå som stöd för en lärare som ämnar
utforma en lektionssekvens. Att först och främst skaffa sig tillräckligt
mycket kunskap inom programmering för att veta vilka delar av pro-
grammeringen som inte är relevanta för matematiklektionerna tar tid
i sig, och då har inte tiden som krävs för själva lektionsplaneringen
tagits i åtanke.

En av lärarna i studien berättade utanför intervjun att vissa ma-
tematiklärare på skolan varit på en fortbildningskurs om program-
mering. Läraren uttryckte missnöje kring denna kurs bland annat ef-
tersom hen ansåg att den inte visade hur programmering kan kopplas
till matematik. I enlighet med det som nämnts i tidigare forskning ty-
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der lärarens uttalande på att fortbildning för lärare tenderar att brista
i olika avseenden (Björkholm & Engström, 2017; Heintz m. fl., 2017).

Det kan vara så att även om fortbildning erbjuds för lärarna be-
höver den inte vara tillräcklig. Programmering och matematik är två
skilda ämnen och trots att det finns vissa likheter mellan dem behö-
ver inte det betyda att en matematiklärare har bättre förutsättningar
för att undervisa i programmering jämfört med någon som inte är lika
kunnig inom matematik och matematikdidaktik. På motsvarande sätt
är programmeringsdidaktik inte nödvändigtvis samma sak som ma-
tematikdidaktik, så det kan utöver kunskap om ämnet i sig dessutom
krävas lärdom om hur själva ämnet ska förmedlas på bästa vis.

Många av dessa utmaningar uppfattades under utformningen av
lektionssekvensen som ingått i denna studie. Såväl avsaknaden av tyd-
liga direktiv på vilket vis programmering ska ingå i matematiken som
svårigheten med att anpassa nivån för eleverna i fråga har upplevts.
Avsaknaden av tydliga direktiv har under utformandet av lektionsse-
kvensen hanterats genom att spendera mycket tidsresurser men som
lärarna har uttryckt är detta resurser som inte finns tillgängliga. Lärare
som skall utforma ett lektionsmoment har vanligtvis inte flera veckor
av dedikerad tid åt att endast planera fyra lektioner; de måste läg-
ga sin tid till sitt övriga arbete. Ett sätt att bemöta detta skulle kunna
vara att på mer omfattande vis tillhandahålla material som kan stå till
grund för matematiklektioner. Sådant material, med tydliga koppling-
ar till styrdokument och kopplingar mellan matematik- och program-
meringsämnena skulle kunna bespara stora mängder tid som annars
skulle behöva läggas på att göra dessa tolkningar själv och inte minst
till att planera och skriva de program som skulle användas under lek-
tionstid. Med färdiga koder och färdigt stödmaterial tillhörande dessa
skulle lärare kunna lägga en större andel av tiden åt att anpassa mate-
rialet och planera lektionerna.

De utmaningar som nämnts ovan - brist på tid, riktlinjer från Skol-
verket och lärares kunskap om programmering är något som måste
uppmärksammas och bemötas på ett konstruktivt sätt om program-
mering ska införas på ett framgångsrikt sätt i undervisningen. Det ty-
der både denna studie och tidigare forskning på. Dessa utmaningar
handlar dock i huvudsak om resursfrågor och politik, och är svåra att
hantera endast utifrån strategiskt lektionsplanerande. Resterande del
av detta delkapitel kommer att diskutera de utmaningar som står när-
mare i relation till elevernas lärande.
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8.1.2 Kontext- respektive dekontextualisering

Ett flertal lärare uttryckte att de ville få förtydligat vilka matematis-
ka områden som är lämpliga att koppla till programmering. Att hitta
sådana områden är inte helt trivialt. Även om matematik och program-
mering har mycket gemensamt är de fortfarande olika ämnesområden.
Matematikens karaktär kommer att förändras när den integreras med
andra ämnen, detta har diskuterats ett flertal gånger i denna uppsats.
Det gäller alltså att hitta en kontext där det matematiska innehållet
håller en tillräckligt hög nivå och kopplar till styrdokumenten för kur-
sen. Dessutom bör programmering falla in naturligt i sammanhanget
så att kontexten inte blir för tillgjord. Anledningen till detta är att ele-
ver ska få en så ärlig bild som möjligt av vad programmering är och
samtidigt ska kontexten kännas relevant för eleverna. I denna studie
användes RSA-kryptering som kontext vilket har en stark koppling
till kongruensräkning som är en del av det centrala innehållet i mate-
matik 5. Flera av eleverna uttryckte att det var spännande att arbeta
med just kryptering. Kontexten kopplade alltså bra till matematiken
och upplevdes relevant för eleverna. Kopplingen till programmering
var dock inte helt verklighetstrogen, då de RSA-algoritmer som an-
vänds på riktigt är mycket mer komplicerade än de som eleverna fick
implementera.

Under intervjuerna uttryckte både en lärare och en elev att kryp-
teringskontexten är något snäv eftersom kongruensräkning behandlas
först i matematik 5 och att det är för svårt för elever i lägre åldrar. Det
visade sig att oron hos den elev som problematiserat kongruensräk-
ning i programmering inte bara handlade om att hitta rätt kontext för
elever som läser tidigare kurser än matematik 5. Hen menade att det
inte går att införa programmering i matematik tidigare än så eftersom
programmering i princip endast handlar om kongruensräkning. Detta
uttalande visar tydligt vikten av av dekontextualisering, att eleverna
får insikt i hur deras förvärvade kunskap är applicerbar i andra kon-
texter. En vanlig utmaning är just att elevers kunskaper fastnar i en
viss kontext (Perkins & Simmons, 1988) och ett sätt att bemöta detta
är att ta upp ett koncept i flera kontexter (Gramm, Hornung, & Wit-
ten, 2012). Detta kan dock vara tidkrävande och som nämnts tidiga-
re är tid en stor bristvara inom skolan. I retrospekt hade vi i vår lek-
tionssekvens kunnat poängtera tydligare att programmering har fler
användningsområden än bara kryptering. Däremot är det oklart om
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detta hade varit tillräckligt för att eleverna skulle förstå programme-
ringens roll i andra kontexter. För att lyckas med detta kan det vara
en idé att föra in programmering som moment i fler än ett matema-
tiskt område. Eftersom att ämnen får förändrad karaktär när de förs
samman med andra skulle programmering som moment i olika mate-
matiska områden kunna bidra med att illustrera fler varianter av pro-
grammering, vilket skulle kunna bidra till dekontextualisering.

Utmaningarna kring kontext- och dekontextualisering är inte nå-
got som är specifikt för programmering utan är något som är relevant
i alla ämnen. Programmering är dock för många ett nytt ämne och
många lärare saknar helt eller delvis erfarenhet av hur ämnet kan sät-
tas i kontext och hur det kan dekontextualiseras, vilket försvårar ut-
maningen ytterligare. Utöver frågor om innehåll kan det även uppstå
rent praktiska utmaningar när nytt innehåll ska in i undervisningen.
Detta kommer att diskuteras under kommande rubrik.

8.1.3 Datorer och normer kring utbildning

För att programmera krävs tillgång till en dator. På datorn bör det fin-
nas programvaror som gör det möjligt att skriva och köra kod. Många
skolor har externa IT-avdelningar vilket innebär att det kan vara om-
ständigt att installera nya program. Python är gratis att använda och
är i vanliga fall enkelt att installera. När vi inför studien kontaktade
skolan fick vi uppgiften från skolans IT-ansvarig att det kunde ta fle-
ra månader att installera nya program. Turligt nog fanns Python 3.4
tillgängligt för installation på elevernas datorer. Det bör tilläggas att
när denna studie utfördes var den senaste versionen Python 3.6 men
vi ansåg att Python 3.4 lämpade sig lika väl för sammanhanget. Efter
installationen kunde eleverna dock endast komma åt programmet när
de befann sig på skolans nätverk vilket var en stor brist. Intresserade
elever som ville testa att programmera hemma hindrades på grund av
skolans onödigt krångliga IT-system.

Vissa lärare uttryckte en oro kring programvara på elevernas da-
torer och att de inte kände till i vilka IT-lösningar som skulle ske på
skolan i samband med att programmering införs. Flera lärare visste
inte heller om att det finns verktyg som gör det möjligt att program-
mera med Python via internet om programvara skulle saknas.

Att använda datorer i undervisningen kan kännas ovant för den
som tidigare befunnit sig i mer traditionella undervisningssituationer.
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Detta gäller för såväl elever och lärare. Flera elever uppger att mate-
matikundervisningen främst består av att läraren går igenom koncept
på tavlan och eleverna skriver av med penna och papper. Trots att ele-
verna uppger att de uppskattade att upplägget för lektionssekvensen
i denna studie varierade från deras vanliga lektioner uppgav vissa att
det var svårare att ta till sig matematiska koncept som gicks igenom
med PowerPoint. De ansåg att det var mer acceptabelt att behandla
andra koncept med hjälp av PowerPoint som inte direkt hade att göra
med matematik.

Under genomgångarna i lektionssekvensen i studien interagerade
eleverna regelbundet med sina datorer då de ombads att svara på kor-
tare frågor och skriva och provköra små program. Vissa elever menade
att det blev ett distraktionsmoment och tog extra tid att växla mellan
datorer och papper och penna.

Det skulle kunna vara så att det i allmänhet finns fler didaktiska
fördelar med att gå igenom matematiska koncept på tavlan jämfört
med PowerPoint men några sådana slutsatser går inte att dra utifrån
denna studie. Om eleverna ska lära sig att programmera på matema-
tiklektionen så måste dock datorn in i klassrummet. När eleverna väl
kommer igång med programmerandet möts de av en annan utmaning
- hur skriver man kod på ett korrekt sätt så att datorn förstår?

8.1.4 Syntax

Ett datorprogram måste bestå av instruktioner som endast kan tolkas
av datorn på ett entydigt sätt. Detta ställer krav på strikta regler om
hur programmeringsspråk fungerar. Dessa regler kan vara svåra och
ta tid för elever att lära sig. Flera elever menade att de ville få mer
tid till att lära sig om programmeringsspråket som användes. En elev
menade att hen inte ville fortsätta med programmering just eftersom
syntaxreglerna är så strikta och ointuitiva. Efter önskemål från första
lektionen fick eleverna ta del av ett dokument med vanliga komman-
don i Python.

Syntax är en vanlig utmaning för nybörjare som lär sig program-
mering och ett sätt att bemöta den är genom att använda utvecklings-
miljöer som ger förslag på syntax Qian och Lehman (2017). Vi valde
dock att använda IDLE som är Pythons egna utvecklingsmiljö som in-
te ger förslag medan man skriver. Anledning till detta var att vi ansåg
att det skulle var enklare för eleverna att fokusera på en (1) program-
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vara istället för att växla mellan en textredigerare och en terminal.
Ser vi åter på de utmaningar som Qian och Lehman (2017) tagit upp

kring programmering: syntax, problemlösning och konceptförståelse,
kan vi se att två av dessa inte uppkommit eller behandlats. Detta kan
misstänkas bero på den begränsade tidsomfattning som studien haft.
Syntaxproblem kan gå snabbt att upptäcka då de kan uppkomma vid
alla aktiviteter då kod skrivs, medan de andra två kräver såväl mer
omfattande arbetssätt som mer omfattande lärarinsats. Utan uppgif-
ter som innefattar momentet är det svårt om inte omöjligt att uppfatta
elevers svårigheter med problemlösning. På liknande vis krävs mer
omfattande bedömning från lärarens håll för att avgöra när en elev
har svårigheter med ett programmeringskoncept på ett sätt som skiljer
sig från ren syntaxförståelse. Detta har inte innefattats under studiens
lektionssekvens, vilket är en trolig förklaring till varför dessa problem-
områden inte uppkommit under studiens gång.

8.2 Styrkor

När det kommer till de upplevda styrkorna som potentiellt kan fin-
nas med införandet av programmering i matematikklassrummen var
det huvudsakligen elever som uttryckte styrkor, vilket i stort upplev-
des bero på den överhängande oro och frustration som uppgavs från
lärarna. Det var dock långt ifrån uteslutande från elever som positiv
potential uttrycktes, även om den stundvis från lärarnas håll kan ha
varit dold i viss skepsis.

8.2.1 Programmeringen som stöd för matematisk för-
ståelse och motivation

En av de mest frekventa och rikligt illustrerade styrkorna som ut-
tryckts från elevernas håll var möjligheten att ha något att knyta
an matematiken till. Detta överensstämmer väl med såväl Roschelle,
Pea, Hoadley, Gordin, och Means (2000) och Griffiths (2015) poäng-
er om möjligheterna att använda programmering som ett verktyg för
verklighetsrelaterade kopplingar och kontextualisering. Liksom enligt
Griffiths (2015) har eleverna i undersökningen i många fall uttryckt sig
positiva till användandet av programmering som praktiskt använd-
ningsområde för matematiken, inte minst som ett sätt att få praktisk
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tillämpning av, och förståelse för, modulobegreppet. Detta illustreras
väl av eleven som uttrycker sitt tidigare förakt för den modulära arit-
metiken som nu svalnat något genom att hen fått chansen att se vad
ett användningsområde av matematiken kan vara. Denna möjlighet
för praktisk användning kan skänka elever en chans att knyta an ma-
tematiska teorier till något, vilket kan öka matematisk förståelse men
även motivation för ämnet. Vissa elever uttryckte dock åsikter som
stod helt tvärtemot dessa, som istället menade på att programmering-
ens förekomst på matematiklektionen skulle skapa förvirring snarare
än klarhet. Matematiklektionerna bör hållas helt teoretiska, menades
det, och eventuella applikationer bör förpassas till andra kurser. Detta
illustrerar en viktig poäng som tåls att upprepas - saker som funge-
rar väl för en eller ett antal elever måste inte fungera väl för alla. Med
grund i detta kan det vara en idé för lärare att överväga hur stor del av
matematikundervisningen som ska influeras av programmeringsäm-
net - om klassen är full av elever som finner gott stöd av den praktiska
kopplingen kan desto mer släppas in, medan om klassen hyser många
teoretiker kan det vara en idé att utforma lektionsmoment som kan
förbli rent matematiska. Ytterligare ett alternativ är att öppna upp för
möjligheten att eleverna själva kan bestämma om ett arbete ska ha en
programmeringskaraktär eller ej, men detta lämpar sig nog bäst senare
i studierna eventuellt i samband med projektarbeten eller liknande.

Ytterligare ett positivt perspektiv på programmering som verktyg
för matematikpedagogik finns i användningen av program inte bara
som något för elever att anknyta matematiska koncept till utan även de
paralleller som kan dras mellan programmeringen och matematiken
som yttras av Lärare 2 (intervju O4). Läraren yttrar ett perspektiv som
kan relateras till Perkins och Simmons (1988) domäner, som kopplar
samman utmaningar mellan olika ämnen till liknande och motsvaran-
de områden. Skillnaden här är att vad läraren lyfter är vinklat mot po-
tential för områdesöverskridande kunskap och insikt, som ett sätt att
dekontextualisera kunskap och exempelvis programmeringens funk-
tionsbegrepp och applicera denna kunskap på matematikens. Detta
jämfört med Perkins och Simmons (1988) som måhända liknar ämnena
med varandra men som huvudsakligen ger strategier för hur under-
visning inom ämnet bör läggas upp för att styrka lärande inom ämnet
snarare än överskridande. Denna skillnad gör inte Perkins och Sim-
mons (1988) domäner ogiltiga men det uppmärksammar ett möjligt
behov att återbesöka och inte bara länka domänerna till varandra utan
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även att överväga hur man kan lägga ämnesöverskridande länkar.
En viktig poäng är dock att funktionsbegreppet inom matematik

och programmering inte är det samma. En matematisk funktion måste
för varje invärde ha minst ett utvärde. Detta gäller dock inte för funk-
tioner inom programmering. Att likställa matematiska funktioner och
funktioner inom programmering riskerar att eleverna utvecklar en fel-
aktig begreppsbild. Trots att programmering kan agera som ett peda-
gogiskt verktyg för matematik bör det alltså användas med försiktig-
het.

8.2.2 Programmering som verktyg för omväxling

I linje med övervägandet kring omfattningen av programmering på
lektionerna kommer även avvägningen kring hur statisk ens under-
visning bör vara. När man har hittat något som fungerar kan det vara
frestande att stå fast vid det, men detta behöver inte alltid vara vad alla
föredrar. Som kunde uppfattas från vissa elever var programmerings-
sekvensen en välkommen variation i det vardagliga arbetet som såväl
skänkte motivation för att lära sig som energi och intresse. Detta är ett
perspektiv som inte har uppkommit i granskningen av den tidigare
forskningen. Ibland kan det vara nyttigt med variation och program-
mering kan vara ett verktyg för att variera det ibland svårpåverkade
ämnet som är matematik.

När man försöker variera matematiklektionerna kan det vara fres-
tande att gå på kanske det tydligaste exemplet på en statisk punkt,
nämligen lektionsformatet av tavelgenomgång följt av eget arbete. Det
kan absolut finnas fördelar med att variera detta upplägg men det är
inte något som alltid är enkelt att göra. Betrakta då faktumet att elever-
na uttryckt dessa positiva känslor om en lektionssekvens som bestått
av samma vanliga upplägg av genomgång följt av eget arbete. Det har
alltså varit ett snarlikt lektionsupplägg - faktum är att det kanske ha-
de blivit ännu bättre av att hålla det vanliga formatet ännu mer med
att skriva på tavlan snarare än att använda projektor, vilket uttryck-
tes av vissa elever. Bara att sekvensen har behandlat programmering
i en matematikkontext har bidragit med stor varians mot det vanli-
ga arbetet, såpass stor att det bakomliggande formatet kunnat vara
detsamma. Med detta sagt har fortfarande undervisningsmetoder som
måhända liknar traditionellt arbete används, men som blir annorlun-
da när de appliceras på en dator. Det bästa exemplet är de lärarledda
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kodövningarna. Dessa kan liknas vid den traditionella metoden där
en lärare löser ett problem på tavlan samverkande med eleverna. Bå-
da metoderna innefattar en lärare som löser ett problem inför klassen
samtidigt som eleverna följer och skriver efter, med pedagogiska frå-
gor där eleverna uppmanas att förklara nästa steg. Trots denna liknelse
blir den praktiska erfarenheten annorlunda när kod är innefattad. Ma-
tematisk problemlösning är lättare att utföra på ett mer avslappnat sätt
och vilar nästan uteslutande på matematisk kunnighet, något lärare i
matematik bär med sig. Att skriva ett program kräver en balans mellan
å ena sidan mer förberedelse från läraren, där denne har satt sig in i en
kod nog för att kunna korrekt skapa eller återskapa den, och å andra
sidan programmeringsmässig kunskap inkluderande syntax och va-
na av att skriva program. Med mer av det ena behövs mindre av det
andra, men båda faktorer kräver spenderad tid inför lektionstillfället.

Utöver denna skillnad finns dessutom en möjlighet för läraren att
sekvensera skrivandet av koden på ett sådant sätt att man steg för steg
får körbara koder som med lite tillökning i taget närmar sig slutresul-
tatet. Detta rekommenderas kraftigt, av två anledningar. På detta vis
kan eleverna samtidigt provköra sina koder på sin egen dator vilket
för det första bidrar till ett aktivt deltagande, vilket stöttar lärandet
(Roschelle m. fl., 2000), och som även effektivt testar att eleverna har
skrivit rätt. Detta, i sin tur, ger stöd åt utmaningen att skriva rätt syn-
tax (Qian & Lehman, 2017). Svårigheten att skriva rätt syntax är även
något elever uppgett som en orsak till varför de tappat intresse för pro-
grammering, så metoder för att stötta denna utmaning är i stort behov.
Tyvärr är detta även en utmaning som gäller för lärare som ska lära sig
programmera. Av denna anledning krävs även såväl fortbildning som
annat stöd för de lärare som aldrig förut kodat, eller som gör valet att
byta till ett nytt kodspråk.

8.2.3 Ett steg mot framtiden

Överensstämmande med Griffiths (2015) poänger om att trycka på yr-
kesrelaterade motivationsområden för eleverna har intressant nog ele-
verna på egen hand lyft fram de kopplingar mot framtida yrkesliv och
samhällskrav som kan dras till programmeringskunskap. Även de ele-
ver som varit skeptiska mot antingen att arbeta med programmering
professionellt eller mot att hålla på med programmering i framtiden
över huvud taget har uttryckt detta. Om detta är en genomgående bild
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av framtiden hos dagens gymnasieelever kan införandet av program-
mering i matematiken vara ett stort bidrag till de lärare som annars
har svårt att ge godtagna svar till elever som insisterar på att de in-
te behöver matematik då de exempelvis tänkt bli spelprogrammerare.
Även förekomsten av denna felaktiga bild av programmering som nå-
got helt frikopplat från krav på matematiskt kunnande vittnar om ett
behov om att synliggöra vad programmering faktiskt är. Ett exempel
på ett lyckat sådant fall återfinns hos eleven som uttryckte att hen, när
denna felaktiga bild som plockats upp från filmvärlden raserats, gjort
nästan en helvändning gällande attityd mot programmering från totalt
avstående till faktisk nyfikenhet och intresse.

På detta spår finner vi även eleven som efterfrågade mer och fler
matematiska tillämpningsområden på lektionerna för att illustrera
dess användning i framtida yrken, för att motivera lärandet av ma-
tematiken - ”annars finns det ingen anledning att plugga matte tycker
jag” (Elev 1, intervju S2). Även här finns en väldig nivå av framtidsblic-
kande och en efterfrågan av att få faktiska kopplingar för varför något
bör läras. Som redan nämnt om möjligheten att illustrera kopplingen
mellan programmering och matematik för allmän motivation kan det
ytterligare perspektivet med den växande efterfrågan av programme-
rare på arbetsmarknaden (IT- och Telekomföretagen, 2017) samman-
kopplat med matematikens roll i god programmering användas för
att inte bara motivera att lära eleverna programmering utan även den
bakomliggande matematiken för att stärka framtida arbetsmöjligheter.

8.2.4 Problemlösningsförmåga och logiskt tänkande

Såväl lärare som elever lyfte perspektiv som kan kopplas till samma
område; problemlösning och logik. En av lärarna menade att program-
mering bland annat handlar om att tänka i logiska kedjor, precis som
i matematik. Om ett program inte följer logiska regler kommer det in-
te att fungera. Hen ansåg att logiskt tänkande saknades hos många
elever i problemlösningssituationer. Detta är jämförbart med Perkins
och Simmons (1988) påstående att elever tenderar att lösa problem på
ett ostrukturerat sätt. Läraren menade att programmering skulle kun-
na hjälpa eleverna att utveckla logiskt tänkande inom matematik ef-
tersom program kräver en viss logisk struktur som påminner om ma-
tematik.

Som nämndes i tidigare forskning är felsökning en central del av
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problemlösning inom programmering (Qian & Lehman, 2017). Några
av eleverna menade även att en av de viktigaste sakerna att lära sig in-
om matematik är att hitta fel i sina uträkningar. Att arbeta med felsök-
ningsmetoder i programmering skulle med andra ord kunna leda till
att eleverna även utvecklar denna förmåga i matematik. Denna studie
saknar dock underlag för att dra några närmare slutsatser om korrela-
tionen mellan felsökningsförmåga inom matematik och programme-
ring.

8.3 Utmaningars och styrkors relationer

Vissa av de styrkor som elever och lärare menade fanns med att infö-
ra programmering i matematikundervisningen står i nära relation till
några av de utmaningarna som nämndes. Nedan diskuteras hur dessa
styrkor kan användas för att bemöta utmaningarna.

Att hitta en matematisk kontext som lämpar sig för programme-
ring är något som kan vara utmanande. En viktig faktor för att moti-
vera eleverna är att kontexten ska kännas relevant för eleverna. Detta
är något som både antytts i tidigare forskning och något som upplevts
under utformandet av lektionssekvensen. En av de mest utmärkande
styrkorna som eleverna nämnde var att lektionssekvensen i studien
motiverade eleverna att lära matematik eftersom den synliggjorde ma-
tematiska tillämpningar. Dessutom ansåg många elever att program-
mering kommer att vara användbart fört framtida studier och arbete.
Denna studie tyder på att en kontext uppfattas relevant för eleverna
om den dels synliggör matematikens tillämpningar och dels tydliggör
hur innehållet lägger en grund för framtiden.

Flera elever såg en styrka med att programmeringens användbar-
het synliggjordes. Att det finns ett intresse hos eleverna att se hur pro-
grammering används i olika sammanhang kan utnyttjas för att komma
åt utmaningen som har att göra med dekontextualisering. Genom att
gå igenom olika användningsområden skulle eleverna kunna relatera
programmering till ett större sammanhang.

Styrkan med att programmering ger en grund för framtiden är nå-
got som också skulle kunna användas för att komma åt utmaningen
med datorer och normer kring utbildning. Vissa elever ansåg att da-
torn skulle spela en begränsad roll i matematikundervisningen. Ett ar-
gument som skulle kunna vända dessa elever är att datorn spelar en



88 KAPITEL 8. DISKUSSION

central roll i arbetslivet, framförallt för programmeringsrelaterade yr-
ken. Därav kan det vara lämpligt att tidigt lära sig se datorn som ett
kraftfullt verktyg istället för ett distraktionsmoment.

Syntaxfel var en påtaglig frustrationskälla hos de elever som upp-
levde programmering som svårt. En elev påpekade att hen sedan in-
nan hade bestämt sig för att inte programmera mer eftersom hen upp-
levde det problematiskt med syntax. Utmaningen med syntax ver-
kar alltså påverka styrkan med att programmering i matematikunder-
visningen motiverar eleverna att lära sig programmering. Relationen
mellan denna utmaning och styrka går dock åt båda hållen. En elev
som är motiverad för att lära sig programmering har troligtvis mer
tålamod att lära sig om syntax. Som lärare bör man vara uppmärk-
sam på att syntax är svårt för nybörjare och kan i värsta fall leda till
att eleverna helt tappar intresset för programmering. I utförandet av
lektionssekvensen hanterades detta genom att stötta eleverna med de
lärarledda kodsessionerna, där en kod skrevs på en dator kopplad till
en projektor samtidigt som eleverna skrev samma kod på sina egna
datorer. Koden skrevs i flera steg och på ett sådant sätt att den var
körbar efter varje steg. Denna metod ämnade även stötta kontextua-
liseringen av programmeringen, utöver syntaxutmaningen, genom att
genomgången gick direkt från en matematisk lösningsmetod för att se-
dan visa hur exakt samma metodsteg kan skrivas i kod. På så vis me-
nades stegen mellan matematikuppgift; lösningsmetod för uppgiften;
allmän, formaliserad algoritm och till sist kod, kontextualiseras. Den-
na metod menades därutöver stötta syntaxutmaningen genom att ge
eleverna tre upprepningar av varje syntaxbit: chansen att höra läraren
förklara en viss syntax, se den appliceras i koden, samt till sist skriva
in den i sin egen kod. Genom att under lärarens ledning ofta testköra
koderna ämnades eventuella små syntaxfel upptäckas hos eleverna,
så att dessa kunde redas ut direkt utan att behöva orsaka långvarig
frustration.

8.4 Reflektioner från utformning och utfö-
rande av lektionssekvensen

När lektionsmomentet först började utformas var den grundläggande
utmaningen att finna ett lämpligt matematiskt område i vilket pro-
grammering skulle kunna integreras på ett tillräckligt sätt. Det fanns
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en drivkraft mot att inte utforma ett material där införandet av pro-
grammering upplevdes allt för artificiellt. Flera olika områden för fo-
kus övervägdes; numerisk analys, statistik, MatLab, Maple, men först
och främst övervägdes området kryptering vilket till slut valdes. När
området valts övergick processen till att välja på vilket vis lektionsse-
kvensen skulle behandla temat, samt på vilket vis det skulle kopplas
till både matematik och programmering. När det säkerställts att un-
dersökningen skulle utföras i en klass som läste matematik 5 granska-
des den reviderade ämnesplanen (Skolverket, 2017a) för att koppla
lektionsmomentet till det reviderade centrala innehållet i matematik
5 (Se: Bilaga B). Denna fas, att avgöra område och omfattning av det
matematiska innehållet, ansågs vara en av de mest utmanande faserna
i arbetet. Avsaknaden av konkret stödmaterial för tolkning av ämnes-
planer och dylikt gjorde detta dessutom till en tidskrävande fas, då
mycket tid gick åt att läsa och tolka dessa.

Beslutet att planera, genomföra och utvärdera en lektionssekvens
som behandlar matematiken och programmeringen i RSA-kryptering
togs. Ett dokument sammanställdes i vilket olika tänkta aktivitetsmo-
ment tolkades och kopplades till det centrala innehållet (Se: Bilaga B),
som sedan kommunicerades till klassens lärare för ökad transparens
kring planeringsarbetet.

Inför skrivandet av lektionsplaneringarna söktes såväl metoder
och rekommenderade aktiviteter som ämnesdidaktiska perspektiv
grundade i empiriska försök. Det upplevdes vara svårt att hitta stöd i
form av föreslagna matematiska områden och metoder för att inkorpo-
rera programmering på ett vis som överensstämmer med svenska lära-
res förutsättningar. Efter att inte ha funnit något upptäcktes till slut en
samling lärar- och elevmaterial från gruppen VCTAL (VCTAL, 2018)
som avser att öka datalogiskt tänkande. Efter ansökan om tillgång till
materialet erhölls en rad konkreta förslag på lektionsaktiviteter, som
kunde inspirera lektionssekvensen i fråga. Under denna fas skrevs de
första två lektionsplaneringarna, samt tillhörande extramaterial.

När lektionsfasen av arbetet påbörjades reviderades såväl lektions-
planer som extramaterial efter tydligare insikt om realistisk omfatt-
ning av arbetet erhållits. Denna insikt kom efter att ha överblickat hur
stor del av klassen som hunnit ta sig igenom allt förberett material för
lektionen. Eftersom att det var väldigt få som hunnit helt klart omar-
betades avsnitten för eget arbete för att på bättre sätt innefatta både
uppgifter som skulle gå enklare att lösa men som även ledde vidare
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till mer avancerade uppgifter. Detta för att eleverna inte skulle möta
en tröskel i form av en allt för svår första uppgift. Detta var ytterligare
en av de områden som uppfattades som svårast; att finna en lämp-
lig nivå för lektionsplaner och extramaterial för att allt skulle hinnas
med, samt att anpassa nivån av såväl matematiska genomgångar som
programmeringsgenomgångar. Den bristande erfarenheten av att un-
dervisa en syntes mellan matematik och programmering upplevdes
vara en delgrund till svårigheterna.

Ytterligare något som upplevdes vara utmanande var att lyckas fö-
ra in programmering på en nybörjarnivå i en klass utan att stagne-
ra när det kom till matematiskt innehåll. Uppfattningen som delades
mellan båda författare, och som förstärktes av diskussioner med klas-
sens lärare, var av en tidsbegränsning på sådant vis att en klass inte
har tillräckligt många lektionstimmar för att både hinna med samtliga
matematiska områden och därtill ägna ett antal lektioner åt program-
mering, utan att samtidigt behandla ny matematik. Målsättningen var
att lyckas formulera en lektionssekvens där ett nytt matematiskt steg
togs med klassen samtidigt som programmering introducerades. I pla-
neringen i fråga blev detta steg RSA-metoden och Euklides algoritm,
som båda vilade på matematiska grunder med vilka klassen var be-
kanta men som utökade dessa. Det upplevdes efter lektionssekvensen
som att detta lyckades till en godtagbar nivå. Uppgiften kvarstod dock
som något som upplevdes utmanande, men ansågs av båda författare
vila på ett nödvändigt ställningstagande för att verkligen hinna be-
handla allt matematiskt innehåll i kurserna.

Efter att intervjuerna genomförts insåg vi ett upplevt misstag i att
ha använt PowerPoint under matematiska genomgångar. Som vissa
elever uttryckt upplevdes detta vara både såpass annorlunda från de-
ras vanliga lektioner att det blev distraherande, samt gjorde det svårt
att hänga med i de matematiska resonemangen. Detta var något vi ha-
de igenkänning för, med kraftiga paralleller till år av matematikstudi-
er på universitetsnivå där matematisk genomgång på tavlan upplevts
vara till bättre stöd än användning av projektor eller liknande.
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Slutsats

Denna studie har gett insikt i några attityder som svenska elever och
lärare på gymnasieskolan har angående att programmering ska ingå
som ett moment i matematikundervisningen. Dessa attityder har de-
lats upp i utmaningar och styrkor. Nedan presenteras en sammanfatt-
ning av de resultat och diskussioner som förts tidigare i rapporten.

9.1 Utmaningar och styrkor

En av de mest utmärkande utmaningarna var tidsbrist där både lärare
och elever såg en oro över att hinna med fler moment. Lärarna upp-
levde dessutom att de behövde mer tid för kompetensutveckling.

En annan utmaning som många elever uttryckte var relaterade till
syntax. Vissa upplevde att de inte ville programmera alls i framtiden
eftersom syntaxreglerna var så svåra.

Det framgick av intervjuerna att lektionssekvensen i studien in-
te tillräckligt tydligt hade poängterat att programmering inte enbart
behöver behandla kongruensräkning. Det bör alltså uppmärksammas
att det kan finnas ett behov av att belysa programmeringens roll i fle-
ra sammanhang för att hjälpa eleverna att dekontextualisera sin kun-
skap.

En av de mest utmärkande styrkorna var att programmering kan
motivera elever till att lära sig matematik eftersom det bidrog till va-
riation i undervisningen. Att variation ökar motivation är något som
betonades både bland eleverna och i tidigare forskning.

Ett antal styrkor skulle kunna användas för att motivera och stöt-
ta elever i att bemöta vissa utmaningar. Flera elever ansåg att det är
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viktigt att matematikundervisningen synliggör tillämpningar och ger
grund för framtida studier och arbete vilket programmering gör. Dess-
utom kan omväxling öka motivationen att lära matematik. Dessa styr-
kor kan spela en viktig roll för att identifiera olika kontexter inom
programmering och matematik som upplevs relevanta för eleverna.
Genom att sätta ämnesinnehållet i olika sammanhang skulle även ut-
maningen med dekontextualisering kunna bemötas. Dekontextualise-
ringsutmaningen uppfattades inte bara utifrån intervjuerna utan även
från observationer under lektionstid, men på grund av studiens be-
gränsade omfattning hann denna inte behandlas på önskvärt vis. Med
mer tid hade programmeringen kunnat användas inom fler ämnes-
områden och andra lektionssekvenser, vilket hade kunnat bidra med
ökad dekontextualisering.

Vissa elever upplevde en viss skepsis till att använda datorn i ma-
tematikundervisningen eftersom det kändes ovant och distraherande.
Samtidigt lyftes styrkan att programmering ger grund för framtiden.
Genom att poängtera hur datorn spelar en central roll inom tekniskt
och matematiskt arbete utanför skolan skulle eleverna lättare kunna
se syftet med datorns införande i matematikundervisningen.

9.2 Utmaningar med lektionsutformning

Flera av de utmaningar som uppkommit från såväl intervjuer som ti-
digare forskning uppfattades av oss under utformningen och utföran-
det av lektionssekvensen. Först och främst har arbetet varit tidskrä-
vande, vilket upplevdes bland annat vara en konsekvens av den tid
som behövts läggas på att utläsa vilka krav som ställts från Skolver-
ket och hur dessa bör tolkas i lektionssammanhang. Därutöver lades
en stor del av det förberedande arbetet på att finna en kontext där de
två ämnena passar in väl, samt att koppla den potentiella kontexten
till matematikämnets centrala innehåll. Dessa utmaningar var hanter-
bara under projektet eftersom att såpass mycket tid fanns att lägga på
utformningen av lektionssekvensen.

För att vidare hantera såväl syntax- som kontextualiseringsutma-
ningen valde vi att använda oss av lärarledda programmeringssessio-
ner. Detta upplevdes vara en fungerande metod utifrån observationer
av elevers koder under och efter lektionstid.
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9.3 Framtida forskning

Denna studie har påvisat olika typer av utmaningar och styrkor med
att programmering ska införas som ett moment i matematikundervis-
ningen. För vissa av dessa utmaningar har förslag getts för hur de
kan bemötas, bland annat genom att utnyttja några av de identifie-
rade styrkorna. Däremot behövs mer forskning för att ta reda på hur
dessa utmaningar kan bemötas. Förslag på forksningsområden listas
nedan.

1. Vilka ämnesområden inom matematik passar programmering
väl inom?

2. Hur ska man undvika att elevers kunskap om programmering i
matematik fastnar i en särskild kontext?

3. Hur ska kompetensutveckling för lärare se ut för att få en bra
effekt på elevers lärande inom programmering?
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Euklides algoritm i Python   
Räkna ut heltalskvot och rest

 

Vi vill skriva på formen 

 

Lägg till inmatning

 

Omvandla strängar till heltal

 

Upprepa

 

a = 47
b = 13
kvot = a//b
rest = a%b
print(kvot)
print(rest)

a = 47
b = 13
kvot = a//b
rest = a%b
print("{} = {} * {} + {}".format(a, kvot, b, rest))

a = intput("Stort tal: ")
b = input("Litet tal: ")
kvot = a//b
rest = a%b
print("{} = {} * {} + {}".format(a, kvot, b, rest))

a = int(intput("Stort tal: "))
b = int(input("Litet tal: "))
kvot = a//b
rest = a%b
print("{} = {} * {} + {}".format(a, kvot, b, rest))

while True:
    a = int(intput("Stort tal: "))
    b = int(input("Litet tal: "))
    kvot = a//b
    rest = a%b
    print("{} = {} * {} + {}".format(a, kvot, b, rest))



Låt programmet utföra hela euklides algoritm själv

 

 

a = int(input("Stort tal: "))
b = int(input("Litet tal: "))
while True:
    kvot = a//b
    rest = a%b
    print("{} = {} * {} + {}".format(a, kvot, b, rest))
    if rest == 0:
        break
    a = b
    b = rest

print("Största gemensamma delare: {}".format(b))
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RSA-kryptering - Matematisk bakgrund och tillämpning i 
Matematik 5 

Matematiska förmågor 
Området och aktiviteten kommer att på ett eller annat sätt relatera till samtliga matematiska 
förmågor som listas under Ämnets syfte. Med detta i åtanke menar vi ändå att särskild vikt 
kan tilldelas följande punkter: 
2. Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg. 
3. Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, 
metoder och resultat. 
7. Relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett 
yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang. 
 

Relation till Centralt innehåll 
Nedan följer olika områden som vår aktivitet kan tänkas täcka. Notera att detta inte är en 
planering utan bara en lista över vad som skulle kunna behandlas. 
 
 

Tema Centralt innehåll i matematik 
5 

Caesarshiffer Introduktions till moduloberäkning.  

Matematikens kulturhistoria. 

Substitutionsshiffer 
● Komplexitetsanalys 

Metoder för beräkning av antalet 
kombinationer och permutationer 

RSA-kryptering (matematisk bakgrund) 
● Kvot och rest 
● Delbarhet 
● Primtal 
● Faktorisering 
● Största gemensamma delare 
● (Euklides algoritm) 
● (Diofantiska ekvationer) 
● (Binära tal) 
● Moduloberäkningar 

Begreppet kongruens hos hela tal och 
kongruensräkning.  

Metoder för beräkning av antalet 
kombinationer. 

RSA-kryptografi (i praktiken) 
● Skapa offentlig nyckel och beräkna 

dekrypteringsnyckel 

Strategier för matematisk problemlösning 
inklusive användning av digitala medier och 
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Civilingenjör och lärare 
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● Kryptering och Dekryptering 
● Kryptera siffror och skrift 
● Implementera RSA med hjälp av 

programmering 

verktyg. 

 
 

Ytterligare fördjupning 
● Fermats lilla sats och Eulers 

fi-funktion 
● Primtalstester - Fermat-testet, 

Miller–Rabins test 

Strategier för matematisk problemlösning 
inklusive användning av digitala medier och 
verktyg. 
Matematikens kulturhistoria 
Begreppet kongruens hos hela tal och 
kongruensräkning. 
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Protokoll - Gruppintervju med elever 
Inledande 
Uppmärksamma att intervjun spelas in och att deltagarna när som helst kan avbryta 
inspelningen och be att tidigare material från intervjun ej ska användas. Uppmärksamma att 
namn utan problem kan användas under intervjun, då dessa kommer att anonymiseras. Be 
om uttalad respons om förståelse och medhåll från samtliga närvarande. 

Övergripande 
Programmering och matematik i gymnasieskolan. 

Frågor 
1) Ni befinner er på slutet av er gymnasieutbildning. Hur känns det? 

2) Ni har deltagit i en lektionssekvens där ni har fått lära er att hur man kan 
använda programmering inom matematik. 

a) Rent allmänt, vad tyckte ni om att arbeta på detta sätt? 
b) Hur kände ni för att arbeta med kryptering? 

3) Vad anser ni är viktigast att lära sig inom matematik? 

4) Tycker ni att matematikundervisningen endast ska fokusera på det rena 
matematiska innehållet eller bör även behandla matematiska tillämpningar som 
t.ex. programmering? 

5) Skolverket har beslutat att programmering ska ingå som ett moment i flera av 
matematikkurserna på gymnasiet. Vad tycker ni om det? 

6) Upplever ni att ni har varit matematiskt förberedda på det nya område som vi har gått 

igenom? 

a) Vad har varit några av de mer utmanande delarna av matematiken tillhörande 

RSA-algoritmen? 

b) Vad har varit några av de mindre utmanande? 

7) Tror ni att ni kommer att vilja hålla på med programmering mer i framtiden? 

a) Om ja, på vilket sätt vill du arbeta med programmering? 

b) Om nej, varför känner du så? Vad tror du skulle kunna få dig mer intresserad 

av att vilja programmera? 

8) Planerar du på att läsa vidare på högskola eller universitet inom den närmaste tiden. 

Isåfall, vad är du intresserad av att läsa? 

9) Har ni några övriga tankar eller funderingar? 

Tack för er medverkan! 
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Protokoll - Gruppintervju med lärare 
Inledande 
Uppmärksamma att intervjun spelas in och att deltagarna när som helst kan avbryta 
inspelningen och be att tidigare material från intervjun ej ska användas. Uppmärksamma att 
namn utan problem kan användas under intervjun, då dessa kommer att anonymiseras. Be om 
uttalad respons om förståelse och medhåll från samtliga närvarande. 

Frågor 
 

1) Hur länge har ni arbetat som lärare, och vilka kurser undervisar ni för nuvarande i? 
 

2) Vad anser ni att det finns för fördelar med att införa programmering som ett 
moment i matematikundervisningen? 

 
3) Vad anser ni att det finns för nackdelar med att inför programmering som ett 

moment i matematikundervisningen? 
  

4) Vad har ni för tidigare erfarenheter av programmering?  
a) Hur känner ni att dessa kommer att påverka införandet av programmering 

på era lektioner? 
 

5) Anser du att de olika momenten inom programmering som du kommer att ta upp 
på matematiklektionerna måste ha en specifik och tydlig koppling till det 
matematiska innehållet, eller är har programmering som ett mer fristående 
moment en plats inom matematikundervisningen? 
 

6) Om ni hade möjlighet att påverka innehållet för ett fortbildningsmaterial som 
behandlar och ger tips om hur programmering kan inkluderas i 
matematikundervisningen, vad skulle ni ha för önskemål på det? 

a) Hur ser fortbildningen ut nu? Saknas något? 
b) Vad har du fått ut av denna konferens? 

 
7) På fråga 3 fick ni ringa in vilka (om några) matematikkurser ni ansåg att 

programmering som moment skulle passa väl inom.  
a) Vad ringade ni in?  
b) (Dela ut centralt innehåll för matematikkurserna) Gå igenom de olika 

kurserna. På vilket sätt skulle programmering kunna kopplas till de 
respektive centrala innehållen? 



8) Vilka idéer har du kring att införa programmering i matematiken? Har dessa idéer 
kommit från er fortbildning, kollegor, egenstudier eller något annat? 

 
9) Har ni några övriga tankar? 

 
 
Tack för er medverkan! 
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Hej! 

 

Vi är två studenter från programmet civilingenjör och lärare på KTH. Just nu befinner vi oss 

i slutfasen av vår utbildning och gör vårt examensarbete som handlar om programmering i 

matematikundervisning. Upplägget för vår undersökning är att vi kommer att planera, 

genomföra och utvärdera en lektionssekvens inom kryptografi, läran om hur man kan skicka 

hemliga meddelanden, och den bakomliggande matematiken kring området. För detta har Er 

klass valts ut som lämplig att utföra studien i. Lektionssekvensen kommer att behandla dels 

matematiken som ligger till grund för kryptografi och dels hur man kan implementera 

kryptografi i datorn med hjälp av programmering. 

 

Efter varje lektion kommer en kortare enkät med frågor relaterade till lektionens upplägg 

och innehåll att delas ut till de som deltagit. När den sista lektionen är avslutad kommer vi 

att genomföra en guidad gruppintervju där ni får möjlighet att diskutera era upplevelser 

kring lektionssekvensen. Gruppintervjun kommer att bestå av 3-4 elever och kommer att ta 

cirka 20 minuter att genomföra. För att dokumentera intervjun kommer vi använda 

ljudinspelning. Alla intervjupersoner är anonyma och endast vi som genomför 

undersökningen kommer ha tillgång till det insamlade materialet. Att medverka i studien är 

frivilligt och du har när som helst rätt att avsäga din medverkan. För den som vill läsa 

kommer resultatet från undersökningen att finnas tillgänglig på webbservern DiVA, i 

samband med rapportens publicering. 

 

Med vänliga hälsningar 

Oscar Löfwenhamn och Simon Götling 
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