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Sammanfattning 

Den 9 mars 2017 beslutade regeringen att skolans styrdokument ska förtydligas i syfte att 
stärka elevernas digitala kompetens. Detta innebär bland annat att programmering från och 
med den 1 juli 2018 ska införas i matematikundervisningen på högstadiet och gymnasiet. En 
utmaning med detta är att lärare inte har kompetens eller verktyg för att implementera 
programmering i matematikundervisningen på ett bra sätt. Zifro är ett digitalt läromedel som 
försöker lösa detta problem genom att ge lärare ett material som ska vara lätt att ta till sig 
oavsett erfarenhet av programmering och även en pedagogisk kodmiljö för eleverna. En 
kvalitativ studie har genomförts med observationer och intervjuer som metod. Tre lärare och 
en VFU-student på olika skolor deltog i studien genom att använda två av Zifros aktiviteter i 
sin undervisning. Syftet med studien är att undersöka vad lärare tycker om materialet och hur 
det förhåller sig till läroplanen för att utveckla underlag för förbättringsmöjligheter. En 
slutsats från studien är att Zifro enligt lärare är ett bra läromedel och inga större förändringar 
behöver göras på materialet som redan finns. Det är ett av få läromedel inom programmering 
som existerar idag med en klar koppling till läroplanen och matematiken. Däremot behöver 
det finnas fler aktiviteter för att skolor eller arbetslag ska vilja köpa in det. Förutom fler 
aktiviteter likt de som redan finns fast inom andra matematiska områden skulle det även 
kunna finnas webbaserade test samt mer öppna uppgifter där eleven får vara mer kreativ. 
Ytterligare konkreta förslag på mindre förbättringar, som ett facit läraren kan skriva ut i 
pappersform, samt att Zifro kan ta fram en kurs för lärare presenteras under diskussion och 
slutsatser. 

Nyckelord: undervisningsmaterial, lärande, undervisning, programmeringsundervisning, 
högstadiet. 

  



Abstract 

On March 9, 2017, the Swedish government decided that the school's governing documents 
should be clarified in order to strengthen students' digital skills. This means, among other 
things, that programming from 1 July 2018 will be included in the mathematics in lower and 
upper secondary school. A challenge with this is that teachers neither possess the skills or 
tools to properly implement programming in mathematics education. Zifro is a digital 
teaching aid that tries to solve this problem by giving teachers a user-friendly material 
regardless of programming experience and also an educational code environment for 
students. A qualitative study has been conducted with observations and interviews as a 
method. Three teachers and a VFU student at different schools in Stockholm, Sweden, 
participated in the study using two of ZIFRO's activities in their teaching. The purpose of the 
study is to investigate teachers’ opinions about the material and how it relates to the 
curriculum in order to develop improvement suggestions. A conclusion from the study is that, 
according to teachers, Zifro is a good teaching aid and no major changes are needed to the 
already existing material. It is one of few existing teaching materials in programming with a 
clear connection to the curriculum and mathematics. However, Zifro must provide more 
activities so that schools will want to buy it. Apart from more activities like the already existing 
ones, but within other mathematical fields, these activities can be web-based tests and more 
open tasks where the student can be more creative. Further concrete suggestions for minor 
improvements, as well as how Zifro could develop a course for teachers, are presented below 
the headings discussion and conclusions. 

Keywords: Teaching materials, learning, teaching, programming education, lower 
secondary school. 

  



Förord  

Som avslut på fem års studier till civilingenjör och lärare vid Kungliga Tekniska Högskolan 
var det dags för examensarbete. Det har definitivt varit intressant och roligt att genomföra. 
Det är på grund av flera anledningar, inte minst att det är så rätt i tiden med läromedel i 
programmering. En annan stor anledning är att jag lärt känna Sara och Jonathan på Zifro 
som är fantastiska entreprenörer och numera mina vänner. Jag är övertygad om att de 
kommer lyckas med Zifro och bidra till att elever lär sig programmering och underlätta för 
lärare i deras arbete. Det har varit ett nöje att representera Zifro ute på skolorna och jag 
hoppas att jag med mitt arbete bidragit både till produkt och att sprida informationen till 
lärare om Zifro. Om jag inte redan tagit ett annat jobb hade jag så gärna fortsatt min resa med 
er. 

Jag vill tacka de medverkande lärarna för deras trogna deltagande och trevliga bemötande. 
Det var en ära att träffa er och era elever. Slutligen vill jag tacka mina handledare Birgit 
Fahrman och Olle Bälter samt min examinator Arnold Pears som varit positiva, engagerade 
och stöttande i processen. 

/Fredrica Lundkvist 
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1 Introduktion 
Vi lever i en tid som ständigt och snabbt förändras, där digitaliseringen ökar och där               

informationsflödet är stort. För att kunna leva i det samhället behövs digital kompetens, och              

att införa detta i skolan förbereder eleverna både för framtida studier och arbete             

(Skolverket, 2018b). Syftet med att införa digitalisering i skolan är även att öka             

likvärdigheten, vilket innebär att hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och behov             

snarare än att alla elever ska få exakt samma utbildning. I stort kan digital kompetens               

beskrivas i följande punkter enligt Skolverket (2018b): 

● förstå hur digitaliseringen påverkar samhälle och individ 

● använda och förstå digitala verktyg och medier 

● ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik 

● lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av              

digital teknik 

Den 9 mars 2017 beslutade regeringen att skolans styrdokument ska förtydligas i syfte att              

stärka elevernas digitala kompetens (Regeringskansliet, 2017). Bland annat innebär detta          

beslut att programmering ska vara ett inslag i grundskolans och gymnasieskolans           

matematikundervisning (Regeringskansliet, 2017). Ändringarna började gälla 1 juli 2018 och          

då måste alltså alla lärare, i flera olika ämnen, undervisa i programmering oavsett om de har                

någon erfarenhet eller kunskap om programmering eller inte. Detta är således ett aktuellt             

och viktigt ämne. Kanske främst frågan om hur lärare ska göra och vilka hjälpmedel de ska                

använda för att kunna implementera programmering i sin undervisning.  

Idag finns hjälpmedel exempelvis på Skolverket, Kodboken, code.org och Scratch som lärare            

kan använda, främst för grundläggande programmering på nybörjarnivå. För mer avancerad           

programmering i de högre årskurserna, som högstadiet och gymnasiet, finns det inte många             

läromedel eller hjälpmedel idag. En aspekt är även att programmeringsundervisningen bör           

ha en matematisk koppling eftersom det är en del av matematikundervisningen. Det finns             

väldigt få studier om digitala verktyg generellt i matematikundervisningen, i synnerhet           

svenska studier, menar Wallin (2017) som sammanställt forskning kring detta. Det är alltså             

av stor vikt att både undersöka och utveckla skolmaterial inom programmering. 

Frågan om huruvida beslutet om att göra programmering som en del av            

matematikundervisningen var rätt väg att gå för att stärka elevers digitala kompetens är en              

annan fråga som tåls att diskuteras. Behöver verkligen elever ha kunskap om hur man              

programmerar för att kunna förstå sin digitala omvärld eller vore det bättre att fokusera på               

kunskap inom hårdvara och system? Vidare, vore det inte bättre om programmering eller             

datavetenskap blev ett eget ämne där kompetenta lärare stod för undervisningen, istället för             

att matematiklärare ska undervisa om något de inte behärskar? Då uppstår dock en             

utmaningen med att dessa kompetenta lärare inom programmering och datavetenskap inte           

existerar idag. Mannila (2017) menar att det inte finns något bra svar på den frågan               

eftersom inget land än så länge har tillräckligt med erfarenhet om hur det ena eller andra                

fungerar rent praktiskt. Nu återstår bara att se hur Regeringens beslut kommer arta sig och               

hur det kommer påverka skolan i stort, lärares arbete, elevers lärande och till slut den               

generella kunskapen och arbetskraften i samhället. 
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Skolverkets påstådda syfte att implementering av programmering i        

matematikundervisningen skulle bidra till ökad likvärdighet kan ifrågasättas. Detta eftersom          

elevernas möjlighet till en ökad digital kompetens kan komma att bero på var i landet man                

bor, vilken skola man går på och även vilken lärare man har. Eftersom matematiklärare har               

olika erfarenhet av programmering, olika skolor kommer använda sig utav olika verktyg och             

läromedel samt att lärare kommer lägga sig på varierande nivåer kommer en del elever              

endast lära sig grundläggande blockprogrammering medan andra lär sig avancerad kodning.           

Även huruvida eleverna utvecklar ett intresse för programmering kan påverkas av sådana            

faktorer. Eftersom programmeringen är en del av matematikundervisningen kanske det          

däremot inte spelar någon större roll på vilken nivå eleverna utvecklar kunskaper inom             

programmering, utan att matematikkunskaperna är i fokus medan programmeringen är en           

metod för att lära sig matematik och utveckla problemlösningsförmågan. 

Jag som genomför detta arbete läser till civilingenjör och ämneslärare i matematik och fysik              

på gymnasienivå. Med den bakgrunden ser jag, främst ur ett ingenjörsperspektiv, ett stort             

värde i att utveckla den digitala kompetensen hos elever. Det behöver inte nödvändigtvis             

vara programmering. För framtiden behövs digital kompetens inte minst i yrkeslivet för att             

skapa digitala verktyg och annat som underlättar i människans vardag. Detta kan vara             

alltifrån olika slags appar och självbetjänings-apparater på affären till självstyrande bilar och            

annat vi inte ens kan föreställa oss idag.  

Ur ett lärarperspektiv ser jag ett värde i att förenkla lärares arbete som idag är tidskrävande                

med allt vad yrket innebär: planering, undervisning, utvärdering, bedömning etc. Som Pears            

et al. (2007, s.206) skriver; “While the curriculum defines what i to be taught, pedagogy               

deals with the manner in which teaching and learning are managed in order to facilitate               

desired learning outcomes.”. Med detta menas att medan läroplanen definierar vad           

undervisningen ska resultera i måste läraren bestämma hur lärandet ska uppnås med            

strategier för pedagogik och lektionsupplägg. Detta kräver arbete och eftertanke.  

I och med den reviderade läroplanen som trädde i kraft 1 juli 2018 kommer bland annat                

matematiklärare bli tvungna att implementera programmering i matematikundervisningen.        

Här uppstår ett problem då många lärare inte har någon erfarenhet av programmering och              

behöver hjälp, stöd och material. Zifro är ett digitalt läromedel som försöker lösa detta              

problem genom att ge lärare ett material som ska vara lätt att ta till sig oavsett erfarenhet av                  

programmering och även en pedagogisk kodmiljö för eleverna.  

Detta examensarbete har tagits fram tillsammans med Zifro för att undersöka vad lärare             

tycker om materialet, hur det kan förbättras, vidareutvecklas och anpassas till användare            

samt grundas mer i teori och forskning.  
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1.1 Bakgrund 

1.1.1 Zifro 
Zifro är ett webbaserat läromedel anpassat för den svenska läroplanen för att undervisa i              

programmering, för närvarande riktat mot programmering i matematikundervisningen på         

högstadiet, årskurs 7-9. Läromedlet består av två komponenter: Zifro Playground och Zifro            

Teacher. Zifro Playground är en kodmiljö där eleverna utvecklar kunskaper i           

programmering och tillämpar dessa i problemlösning i matematik. Zifro Teacher är en            

lärarsida med lärarhandledningar för att alla lärare, oavsett tidigare erfarenheter, snabbt ska            

komma igång med givande programmeringsundervisning. Grundarna, Sara Danielsson och         

Jonathan Bäckström, är KTH-studenter som undervisat i programmering genom den ideella           

föreningen Hello World!, varifrån de upptäckte ett glapp mellan blockprogrammering och           

textbaserad programmering och därför startade Zifro. (https://www.zifro.se/) 

Zifro hade vid denna studies början två olika aktiviteter publicerade, där varje aktivitet ska              

motsvara ett lektionstillfälle. Den första aktiviteten heter “Styr podden” och går ut på att              

styra ett fordon till en laddningsstation genom att ge instruktioner om färdriktningar i ett              

koordinatsystem. Eleverna får även lära sig att använda for-slingor. Den andra aktiviteten            

“Räkna varorna” går ut på att programmera en terminal för framtidens transporter av varor.              

Eleverna får använda sig utav variabler för att hålla koll på hur många varor som               

transporterats. Dessa två aktiviteter kommer i den här rapporten att benämnas “aktivitet 1”             

och “aktivitet 2”. 

Zifro Playground där eleverna arbetar (se Figur 1 för aktivitet 1 och Figur 2 för aktivitet 2)                 

innehåller en del till vänster där kod skrivs i programmeringsspråket Python, och en visuell              

del till höger där eleven kan följa vad koden resulterar i. Dessutom finns             

steg-för-steg-instruktioner samt konstruktiva felmeddelanden. Koden kan eleverna skriva        

på tangentbordet alternativt klicka på blocken med kod nere till vänster. För att köra koden               

klickar man på play-knappen uppe till vänster. När en nivå är avklarad kommer eleven              

vidare till nästa nivå som antingen repeterar det eleven precis lärt sig eller utmanar eleven               

ytterligare genom att vara svårare eller introducera nya fenomen, som for-slingor.  

Lärarmaterialet Zifro Teacher (se Figur 3 för aktivitet 1 och Figur 4 för aktivitet 2) visar hur                 

läraren kan strukturera lektionen med inledning, genomgångar samt avslutning. Det finns           

även möjlighet att som lärare köra igenom lektionen som elev i Zifro Playground. Det finns               

information om en ungefärlig tidsåtgång för såväl lektionen i sin helhet som varje             

delmoment och lektionen kopplas även till det centrala innehållet i läroplanen.  
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Figur 1. Zifro Playground. Aktivitet 1 “Styr Podden”. 

 

 

Figur 2. Zifro Playground. Aktivitet 2 “Räkna varorna”. 
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Figur 3. Lärarmaterialet Zifro Teacher. Aktivitet 1 “Styr podden”. 
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Figur 4. Lärarmaterialet Zifro Teacher. Aktivitet 2 “Räkna varorna”.  
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1.1.2 Skolans styrdokument om matematik och digitalisering 
Under ämnet matematik i Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2017b) står det att            

matematiken är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet med en nära           

koppling till den tekniska och digitala utvecklingen. Under ämnets syfte står det att eleverna              

genom undervisningen i matematik ska få möjlighet till att utveckla sina kunskaper i             

användning av digitala verktyg och programmering för att undersöka problem, matematiska           

begrepp, göra beräkningar och presentera och tolka data. Syftet är även att ge eleverna              

möjlighet att utveckla sina kunskaper om matematik och dess användning samt bidra till ett              

ökat intresse för matematik.  

Följande fyra punkter nämner digitala verktyg under det centrala innehållet i matematik för             

årskurs 7-9: 

● Taluppfattning och tals användning: Centrala metoder för beräkningar med tal i           

bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar         

med skriftliga metoder och digital teknik.  

● Geometri: Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan           

digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella           

objekt. 

● Sannolikhet och statistik: Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och             

användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med            

som utan digitala verktyg. 

● Samband och förändring: Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan           

användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring,           

förändringstakt och samband. 

Följande två punkter nämner programmering under det centrala innehållet i matematik för            

årskurs 7-9: 

● Algebra: Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering.         

Programmering i olika programmeringsmiljöer. 

● Problemlösning: Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid         

programmering för matematisk problemlösning. 

Under förmågorna i ämnet matematik finns inte orden programmering eller digitala           

verktyg med. Däremot kan förmågorna tränas genom att använda digitala verktyg och            

programmering som metod. Nedan följer förmågorna ordagrant citerade ur Läroplanen: 

Genom undervisning i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis        

ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

● formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera          

valda strategier och metoder, 

● använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan        

begrepp, 

● välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra         

beräkningar och lösa rutinuppgifter, 

● föra och följa matematiska resonemang, och 
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● använda matematikens uttrycksformer för att samtala om,       

argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

                                                                                               (Skolverket, 2017b, s.57) 

I Kommentarmaterial till kursplanen i matematik (Skolverket, 2017a) beskrivs tydligare vad           

programmering i ämnet matematik innebär. I årskurserna 1-3 ska eleverna arbeta med            

grunden för hur programmering fungerar genom att exempelvis ge instruktioner till           

varandra i klassrummet steg för steg samt använda sig utav symboler. I årskurserna 4-6 ska               

eleverna använda algoritmer på en dator, för att till exempel beräkna medelvärden, samt             

programmera i visuella programmeringsmiljöer såsom blockprogrammering. I årskurserna        

7-9 ska eleverna fördjupa sina kunskaper och programmera i olika programmeringsmiljöer           

(Skolverket, 2017a). På högstadiet, årskurs 7-9, kan man alltså tolka kommentarmaterialet           

som att blockprogrammering inte räcker till. 

1.1.3 Tillgängligt undervisningsmaterial 
På Skolverkets hemsida finns det en del information om skolans digitalisering samt material             

och tips till lärare som vill lära sig mer. Inga konkreta lektionsmaterial finns dock              

tillgängliga med tydliga steg-för-steg-instruktioner på hur läraren kan lägga upp en lektion. 

Skolverket (2017c) har en webbkurs i programmering som vänder sig till lärare på förskolan,              

skolan och vuxenutbildning. Kursen har en omfattning på ca 16 timmar och tar upp              

programmering i vardagen, historiskt och i samhället, de nya skrivningarna om           

programmering och digital kompetens i läroplanerna samt exempel på hur man kan            

använda sig utav programmering i skolan. Skolverket (2018a) har även tagit fram en             

ramkursplan tillsammans med lärosäten för en kurs i grundläggande programmering med           

ämnesdidaktisk inriktning som ska starta hösten 2018. Kursen omfattar 7,5 hp           

(högskolepoäng) och är mestadels på distans med 2-5 fysiska träffar. Varje lärosäte som ger              

kursen tar fram en egen kursplan, men utgår från Skolverkets ramkursplan (Skolverket,            

2018a). 

I Lärportalen på Skolverkets hemsida finns material för lärare att använda för att utveckla              

undervisningen (https://larportalen.skolverket.se/). Gällande matematik och     

digitalisering/programmering på högstadiet finns modulen “Matematikundervisning med       

digitala verktyg årskurs 7-9” i två delar. Syftet med modulen är att läraren ska få använda                

digitala verktyg i sin egen undervisning, reflektera över sambandet mellan matematik och            

programmering samt samla på sig metoder för att kunna använda digitala verktyg i             

undervisningen. Modulen visar inte specifika programvaror eller appar och går inte           

detaljerat in på hur man genomför en lektion med digitala verktyg. 

Förutom Skolverket finns andra aktörer som har material för att kunna implementera            

programmering i matematikundervisningen. Scratch är ett blockbaserat       

programmeringsspråk som riktar sig till barn mellan 8 och 16 år. Scratch är gratis och               

används i hela världen både i och utanför skolan. Det som många kanske förknippar med               

Scratch är den orangea katten som man bland annat kan programmera att gå i olika               

riktningar, men man kan även göra sina egna spel och animationer i Scratch             

(https://scratch.mit.edu/). ScratchEd är ett “samhälle” på webben där lärare kan dela           

erfarenheter och lektionsmaterial kring Scratch med varandra       

(http://scratched.gse.harvard.edu/). 
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Kodboken är en sajt för barn och unga som är nybörjare i programmering. Det finns även                

material för lärare. Läromedlet Koda i skolan kopplar till läroplanen på mellanstadienivå,            

bland annat inom matematik, teknik, svenska och musik. Främst använder man sig av             

Scratch genom att följa steg-för-steg-uppgifterna på Kodboken, men det finns även           

programmeringsrelaterade övningar som kan genomföras utan dator       

(https://www.kodboken.se/). Att programmera utan dator kallas för “unplugged”        

programmering och innebär att man arbetar med grundläggande koncept inom          

programmeringen utan att använda sig av teknisk utrustning (Mannila, 2017). 

CS Unplugged är en hemsida med gratis lärarmaterial för undervisning av datavetenskap            

utan datorer eller annan teknik. Istället använder man lekar och pussel för att förstå vad               

datavetenskap är genom att göra (learning-by-doing), men utan att behöva lära sig            

programmering. CS Unplugged står för “Computer Science Unplugged” och betyder          

datavetenskap unplugged.  (https://csunplugged.org/en/ ). 

code.org är en hemsida där barn på låg- och mellanstadiet kan lära sig enkel              

programmering. Inte genom att skriva textbaserad kod, utan genom att förstå principerna            

för programmering genom att exempelvis ge instruktioner för en figur angående var den ska              

gå men även blockbaserad programmering på de högsta nivåerna. Det finns lektionsmaterial            

för lärare, däremot inte riktat mot den svenska läroplanen eller matematiken           

(https://code.org/). 

Både Scratch, Kodboken och code.org är alltså riktade mot låg- och mellanstadiet. På             

lågstadiet, dvs i årskurserna 1-3 ska man arbeta med kommandon och instruktioner, och på              

mellanstadiet, årskurs 4-6, med bland annat blockprogrammering (Skolverket, 2017a). På          

högstadiet däremot, årskurs 7-9, ska eleverna programmera i olika programmeringsmiljöer          

(Skolverket, 2017a). Något inga av dessa tre ovan nämnda erbjuder. 

1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare uppfattar lärarmaterialet, Zifro             

Teacher. Detta för att kunna förbättra materialet med fokus på att läraren enkelt och              

tidseffektivt kan ta till sig innehållet och känna sig positiv till att undervisa i programmering               

i matematikundervisningen med hjälp av Zifros plattform. Detta oberoende av lärarens           

tidigare erfarenhet av programmering. Syftet är även att utveckla underlag för konkreta            

förbättringsförslag för Zifro.  

1.3 Frågeställningar 

Frågeställningar som undersökningen kommer behandla:  

● På vilket sätt använder lärare sig av Zifro Teacher. Hur tar lärare till sig struktur               

och innehåll? Vad kan förändras/läggas till/tas bort för att förbättra detta? 

● På vilket sätt och i vilken grad förhåller sig Zifros aktiviteter till skolans             

styrdokument och därmed gör det möjligt för läraren att följa styrdokumenten           

vid användning av Zifro i sin undervisning?  
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1.4 Avgränsningar 
Både aspekten av elevernas och lärarens upplevelse och lärande av Zifro är av intresse. Den               

här undersökningen har avgränsats till att utgå från lärarens perspektiv samt att främst             

beakta lärarmaterialet Zifro Teacher. En anledning till avgränsningen är tids- och           

resursbegränsningar för arbetet på 30 hp (högskolepoäng) vilket motsvarar en termins           

heltidsarbete för en person.  

2 Teoretiskt ramverk 
Detta avsnitt behandlar både teori om lärande generellt, bakgrund och historia kring            

programmering, några programmeringsspråk relevanta för den här studien samt forskning          

gällande programmering och digitala verktyg i matematikundervisningen. 

2.1 Lärande 
En typ av lärande är när man prövar sig fram, och om man lyckas så lär man sig det. Detta                    

kan kallas försök-och-misstag (trial and error) och hävdades i början av 1900-talet av en              

amerikansk psykolog vid namn Edward Lee Thorndike. Man lär sig det som är             

tillfredsställande och ju mer det tillfredsställande upprepas, desto starkare blir lärandet. Om            

något är otillfredsställande blir lärandet svagare. Den amerikanska psykologen och          

behavioristen B. F. Skinner arbetade vidare med detta mot operant betingning som kort sagt              

innebär att man med hjälp av belöningar uppmuntrar lärande. Det har senare visat sig att               

detta endast fungerar om den lärande är motiverad, och eventuellt även vid dataspel eller              

liknande (Illeris, 2015). 

Learning by doing är ett begrepp som översatt till svenska betyder att lära genom att göra.                

Uttrycket kommer från John Deweys (1859-1952) pedagogik och går ut på, som namnet så              

väl beskriver, att lärande sker bäst genom praktik; som praktik inom yrkesutbildningar,            

laborationer, forskningsprojekt och problemlösning (Learning-by-doing, 2014). Learning by        

doing kan jämföras med försök-och-misstag, men det förstnämnda behöver inte betyda att            

den lärande endast lär sig om denne lyckas. Det handlar snarare om praktisk övning. 

Jean Piaget (1896-1980) var en schweizisk biolog och kunskapsforskare med en           

konstruktivistisk syn på lärande, vilket innebär att man genom lärande och kunskap skapar             

sin egen uppfattning av världen. I skolan yttrar sig konstruktivismen på så sätt att              

undervisningen och läraren är till för att stötta eleven i sitt lärande. En slags motsats till                

konstruktivism är att kunskap och lärande är något som “fylls på” eller överförs från till               

exempel en lärare till en elev. Ytterligare sker lärande enligt Piaget genom assimilation och              

ackommodation. Assimilation handlar om att införliva ny kunskap i den redan etablerade,            

dvs kunskap adderas. Ackommodation handlar om att anpassa och strukturera om i den             

redan etablerade kunskapen så att den nya kunskapen passar in (Illeris, 2015). 

Inom skolan har undervisningen sett ut på mer eller mindre samma sätt genom tiderna, i               

alla fall å den aspekten att eleverna sitter vid skolbänken i klassrummet och läraren står vid                

katedern och undervisar. Däremot har fokus gått från läraren och dess instruktioner, till det              

elevcentrerade lärandet (Pears et al., 2007). Ett annat sätt att förmedla kunskap än den              

klassiska katederundervisningen är med hjälp av digitala verktyg eller via e-lärande, vilket            

innebär att den lärande på distans lär sig via datorn med till exempel videoklipp eller texter.                
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Redan på 1960-talet började e-lärande växa fram och man tänkte sig att IT och IKT skulle                

kunna ta över en hel del av lärarnas arbete genom att förmedla kunskap inom              

utbildningsväsendet (Illeris, 2015). På så sätt skulle man kunna spara pengar genom att dra              

in på lärartjänster, och samtidigt behålla samma kvalitet i undervisningen. Det visade sig             

inte vara så lyckat som man trott. Dels eftersom det var dyrt att framställa och upprätthålla                

datorprogrammen, och dels för att undervisningen blev opersonlig och enkelriktad. På           

senare år i och med den snabbt växande tekniken har e-lärande utvecklats enormt, men              

fortfarande kan den inte helt och hållet ersätta den personliga kontakten med en mänsklig              

lärare när det kommer till en bredare kompetensutveckling och kunskaper utöver           

begränsade faktakunskaper. E-lärande kan dock kombineras med regelbundna möten med          

lärare och andra studerande, antingen i direktkontakt eller över exempelvis Skype, och det             

passar sig främst för motiverade studerande (Illeris, 2015). 

“Flipped classroom” eller flippat klassrum är ett koncept från 2007 (Skolvärlden, 2013) och             

innebär att eleverna får göra läxan innan lektionen, som förberedelse. Det kan exempelvis             

handla om att eleven gör uppgifter, läser en text eller tittar på videoklipp, till exempel på en                 

videogenomgång som läraren har spelat in. Syftet är att eleverna ska göra en del av jobbet                

själva innan i sin egen takt, komma förberedda och att lektionen därför kan användas mer               

effektivt (Skolvärlden, 2013). Man kan alltså använda sig utav e-lärande i ett flippat             

klassrum, till exempel om den studerande ser på en videogenomgång innan lektionstillfället. 

2.2 Historia om programmering i svenska skolan 
Alan Perlis var datavetare och menade redan 1961 att alla borde lära sig programmering              

eftersom det hörde till allmänbildningen (Mannila, 2017). 1971 gav regeringen i uppdrag till             

Skolöverstyrelsen att undersöka möjligheterna till att inkludera dataundervisning i den          

svenska skolan, och 1980 infördes datalära i kursplanen för matematik på högstadiet. Detta             

innebar inte att eleverna skulle lära sig programmering, utan lära sig om datorer. Under              

80-talet blev programmering mer och mer en del av skolundervisningen på många håll i              

världen, antingen som valbart eller obligatoriskt. På 1990-talet minskade undervisningen av           

programmering i skolorna, dels som en följd av att det saknades en koppling till andra               

ämnen, och dels på grund av kompetensbristen hos lärarna. Dessutom behövde man inte             

längre programmeringskunskaper för att få sin dator att fungera och det blev svårare att              

motivera varför elever skulle lära sig programmering. Fokus övergick till att kunna hantera             

datorer och söka information på webben. Vid millennieskiftet började man återigen tala för             

att programmering skulle vara en del av skolan och idag, från hösten 2018, gäller en ny                

läroplan med programmering inkluderat i många olika ämnen  (Mannila, 2017). 

2.3 Programmering och programmeringsspråk 
Datorprogram finns överallt omkring oss. Med hjälp av programmering skapar man           

exempelvis spel, appar på mobilen, musik och konst. Även leksaker och bilar är             

programmerade. Det handlar om att ge datorn instruktioner och lösa problem. Det finns             

olika programmeringsspråk man kan använda när man programmerar; som till exempel           

Python och Javascript. Datorn är väldigt noggrann när den läser koden, så det är viktigt att                

stava rätt, skriva saker och ting i rätt ordning samt vara tydlig och exakt. Annars förstår inte                 

datorn vad den ska göra (https://www.kodboken.se/). 

Logo är ett programmeringsspråk från 1967 med syfte att lära barn programmering. Med             

fokus på det grafiska skiljer sig Logo från andra då existerande språk som främst var text                
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och siffror. En huvudsaklig del av Logo är “Turtle graphics” vilket är en sköldpadda med en                

penna som man genom programmering kan styra att rita i ett tvådimensionellt rum på              

datorn. Man ger alltså sköldpaddan instruktioner om var den ska gå, och för att använda               

pennan anger man om pennan ska vara “i” eller tas upp samt vilken färg pennan ska ha                 

(Logo - programming language, 2018). Logs Turtle graphics kan liknas vid aktivitet 1 i Zifro               

där man skall styra en podd i ett tvådimensionellt koordinatsystem (se Figur 1). 

Python är ett programmeringsspråk som skapades under sent 80-tal och är lätt att lära sig,               

både för vana programmerare av andra programmeringsspråk, men även för nybörjare           

(https://python.org/). Python används ofta som introduktionsspråk för nybörjare av         

programmering eftersom det är lättläst och har ett stort standardbibliotek (Ryde, 2014).            

Python är även det språket som eleverna använder i Zifro.  

I aktivitet 2 i Zifro får eleverna arbeta med variabler. Inom matematiken använder man              

variabler till exempel när man ska lösa ekvationer eller arbetar med funktioner. Här är              

exempel på en ekvation och en funktion där x är en variabel. I    x3 = 6     (x) xf = 2        

programmering används variabler på ett annat sätt än vad eleverna är vana vid från              

matematikundervisningen. En variabel har alltid ett namn och ett värde. Till exempel kan             

namnet “likes” tilldelas värdet 5 när man skriver “likes = 5”. Om man senare i koden skulle                 

skriva “likes = likes + 1” skrivs det förra värdet över eftersom en variabel inte kan ha flera                  

olika värden, utan det är det sista som gäller. Nu har vi således likes = 5 + 1, så likes = 6.  

Istället för att säga samma sak till datorn flera gånger kan man använda en så kallad                

for-slinga som upprepar ett kommando ett visst antal gånger. Detta får eleverna arbeta med              

i aktivitet 1 Styr podden. Se ett exempel på kod från aktiviteten nedan. Istället för att skriva                 

åk_mot_öst() fyra gånger (se Figur 5) kan man använda sig utav en for-slinga som              

upprepar den raden som är ett “hopp” in från kanten (se Figur 6). 

     åk_mot_öst() 

     åk_mot_öst() 

     åk_mot_öst() 

     åk_mot_öst() 

ladda() 

Figur 5. Exempel på kod som säger åt podden att åka mot öst fyra steg i koordinatsystemet                 

och sedan ladda. 

           for i in range(4): 

          åk_mot_öst() 

ladda() 

Figur 6. Exempel på en for-slinga som säger åt podden att åka mot öst fyra steg i                 

koordinatsystemet och sedan ladda.  

2.4 Lärande av programmering  
Enligt Mannila (2017) har programmering och datavetenskap länge studerats ur ett           

undervisnings- och lärandeperspektiv på universitetsnivå, men däremot finns inte mycket          

forskning kring lärande av programmering på grundskolenivå. Sådan forskning på          

universitetsnivå kan vara intressant och till viss del applicerbar på grundskolan. Dock finns             

stora skillnader mellan grundskola och universitet (Mannila, 2017). Bland annat har           
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universitetsstuderande valt att studera programmering, medan det i grundskolan gäller alla           

elever oavsett bakgrund, kön, etnicitet eller intresse. Detta innebär att undervisningen måste            

läggas upp på olika sätt.  

Pears et al. (2007) menar utifrån en litteraturstudie om introduktionskurser i           

programmering, främst på universitetsnivå, att det är viktigt att tänka igenom vad man själv              

tycker att programmering handlar om innan man börjar undervisa andra i programmering.            

Handlar det om problemlösning, om att lära sig ett specifikt programmeringsspråk eller om             

att producera kod? Vad betyder det att undervisa och lära sig programmering? Vad ska              

eleverna uppnå med kursen? Detta kan även vara applicerbart för lärare i grundskolan och              

gymnasiet för att förstå syfte och mål med sin egen undervisning.  

De mest använda språken både i industri och utbildning var 2007 enligt Pears et al. (2007)                

C, Java och C++. Dessa tre språk låg även under en tioårsperiod fram till 2007 i topp fyra                  

ranking över mest använda programmeringsspråk. Trots detta har man ifrågasatt huruvida           

språken lämpar sig för utbildning för nybörjare eftersom de inte är skapta i det syftet, till                

skillnad från exempelvis Python och Logo. En anledning till att universitet väljer sådana             

språk ändå är på grund av efterfrågan från studenter som vill lära sig ett språk de har                 

användning för efter utbildningen (Pears et al., 2007). Annat är det i grundskolan där syftet i                

matematikämnet enligt Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2017b) inte är att eleverna           

ska lära sig ett specifikt programmeringsspråk utan att matematikämnet ska vara en kreativ,             

reflekterande och problemlösande aktivitet med en nära koppling till den tekniska och            

digitala utvecklingen samt ge möjlighet att utveckla kunskaper i användning av digitala            

verktyg och programmering. 

Det många kanske inte känner till om visuella programmeringsmiljöer som Scratch är att             

studier visat att lärande av “riktig” programmering kan påverkas negativt, även om det också              

finns fördelar med att lära sig på ett mer simplifierat sätt först (Meerbaum-Salant, Armoni &               

Ben-Ari, 2011). Frågan är vad som är bäst; att göra det enkelt för eleverna genom att först                 

låta dem lära sig blockbaserad programmering eller genom att lära dem “rätt” från början. 

Mannila (2017) förespråkar användning av blockbaserade programmeringsspråk i        

skolundervisningen trots att hon även erkänner att man främst använder sig utav            

textbaserade språk utanför skolan. Mannila menar vidare att bara för att elever har lärt sig               

att använda Scratch betyder inte det nödvändigtvis att de kan lösa alla möjliga problem i               

Scratch och att det för den sakens skull är dags att gå över till ett textbaserat                

programmeringsspråk. “Ibland kan det naturligtvis förhålla sig på det sättet att man kommit             

så pass långt att det är dags att gå över till ett textbaserat språk eller att de program man vill                    

bygga inte längre går att förverkliga med blockbaserade språk. Ofta gäller det dock i första               

hand att hitta mer avancerade problem att arbeta med i ett blockbaserat språk.” (Mannila,              

2017, s. 187) 

2.5 Digitala lärresurser i matematikundervisningen 
Ofta finns en stark koppling mellan matematik och programmering. Bland annat finns både             

logik, procedurer och funktioner som en del av både matematik och programmering            

(Mannila, 2017; Misfeldt & Ejsing-Duun, 2015). Det kan dock finnas en svårighet med att              

koppla aktiviteter i programmering till vad som står under matematik i läroplanen. Flera             

länder har på senare tid infört programmering som en del av läroplanen på olika sätt, vissa i                 

koppling till matematiken. Att programmering kan vara ett hjälpmedel för lärande av            
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matematik är inget nytt, det började diskuteras redan på 80-talet (Misfeldt & Ejsing-Duun,             

2015). Mannila (2017) menar att matematiska fenomen, såsom variabel och funktion,           

konkretiseras och visualiseras genom att använda programmering. Till exempel vinklar och           

koordinatsystem kan utforskas och eventuellt bidra till att eleverna lär sig matematiska            

begrepp tidigare än som står i läroplanen eftersom de behöver den kunskapen när de              

programmerar. 

I rapporten “Digitala lärresurser i matematikundervisningen” som Skolforskningsinstitutet        

tagit fram (Wallin, 2017) sammanställs forskning om digitala lärresurser som används för            

att utveckla elevers matematiska kunskaper. Skolforskningsinstitutet verkar för att         

undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund genom att           

sammanställa forskningsresultat och bevilja forskningsmedel för praktiknära forskning        

(Wallin, 2017). Digitala lärresurser är enligt Skolverket (2016) digitalt material som kan vara             

till nytta i undervisningen, som exempelvis en hel webbplats, ett läromedel eller ljudfiler.             

Det handlar alltså inte nödvändigtvis om programmering, utan snarare om digitala verktyg            

som kan användas i syfte att lära matematik. Enligt Wallin (2017) är det viktigt att elever                

upplever att de gör matematik när digitala lärresurser används i undervisningen. Att det             

finns en pedagogisk trovärdighet. Särskilt betydelsefullt blir det om eleverna får möjlighet            

att diskutera med andra. För lärarens del är det viktigt att få stöd i sitt arbete för hur den                   

digitala lärresursen ska användas, men även att det finns en koppling till den övriga              

undervisningen (Wallin, 2017). “Det tycks vara gynnsamt om digitala lärresurser skapar           

möjligheter för elever att uppleva och urskilja matematiska begrepp och processer visuellt            

och dynamiskt. Det verkar vidare vara bra om de digitala lärresurserna är konstruerade på              

ett sätt som uppmuntrar dialog mellan elever och lärare.” (Wallin, 2017, s.55)  

Misfeldt och Ejsing-Duun (2015) menar att huruvida matematik kan undervisas med           

programmering som verktyg och metod, beror till störst del på hur läraren lägger fram det               

och kopplar programmeringen till matematiken samt vilka didaktiska principer läraren har.           

Pears et al. (2007) har kommit fram till att den lärande, i alla fall på universitetsnivå, lär sig                  

bättre om denne är engagerad med ett verktyg i någon slags aktivitet, som exempelvis svara               

på frågor eller experimentera. Detta skulle kunna tala för att programmering kan vara ett              

hjälpmedel för att lära till exempel matematik. Det finns dock inte tillräckligt med forskning              

gällande huruvida arbete med programmering hjälper eller hindrar elever från att lära sig             

matematik (Misfeldt & Ejsing-Duun, 2015). Kanske skulle programmering göra sig bättre           

som ett eget ämne? Rolandsson (2015) föreslår att ett sådant ämne exempelvis skulle kunna              

heta “Datalogiskt tänkande”. Mannila (2017) menar att det inte finns tillräckligt med            

erfarenhet från något land kring vilket alternativ (datavetenskap/programmering som eget          

ämne eller integrerat i övriga ämnen) som fungerar bäst i praktiken, varken på lång eller               

kort sikt.  

I skolan har IT förändrats väldigt lite sedan det implementerades på 1970-talet, medan IT i               

samhället förändrats enormt. Redan på 1970- och 1980-talet ansåg man att IT skulle vara en               

del av andra skolämnen, och man ansåg även att så många som möjligt skulle erbjudas               

datorundervisning i skolan. Många elever fick på den tiden prova på programmering på             

högstadiet. Lärare behöver förbättrade kunskaper inom IT, men även ämnesdidaktisk          

kunskap för att förstå hur undervisningen kan organiseras. Därför borde lärarutbildningen           

syfta till att ge lärare nödvändiga kunskaper om IT och det didaktiska perspektivet, men              

även verksamma lärare måste få den kunskapen (Rolandsson, 2015). Vilken          

kompetensutveckling inom digital kompetens verksamma lärare får beror både på läraren           
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själv samt på vilka möjligheter för detta som finns på arbetsplatsen. Som tidigare nämnt              

finns det kurser som Skolverket tagit fram just för lärare. Hur det ser ut på               

lärarutbildningen idag är svårt att säga utan att undersöka det ordentligt, så vi lämnar det               

för nu.  

3 Metod 
En kvalitativ surveyundersökning har genomförts där två metoder, nämligen observationer          

och intervjuer, har kombinerats. En surveyundersökning är en forskningsstrategi med          

karaktärsdrag som innefattar en bred och omfattande täckning, empirisk forskning samt att            

den sker vid en viss tidpunkt (Denscombe, 2000).  

3.1 Rekrytering 

Tre lärare och en VFU-student på olika skolor har medverkat i studien. Enligt Denscombe              

(2000) är en liten storlek på urvalet rimligt vid insamling av kvalitativa data. Samtliga              

deltagande lärare har själva valt att medverka efter att de fått ett mejl med information om                

studien. Detta mejl skickades till rektorer och lärare på ett 20-tal skolor i             

Stockholmsområdet och riktade sig till matematiklärare på högstadiet, oavsett tidigare          

erfarenhet av programmering. Kontaktuppgifter hittades på respektive skolas hemsida och          

avsändaren var mejladressen “fredrica@zifro.se”. I mejlet presenterades studien som ett          

examensarbete och forskaren presenterade sig som studerande till civilingenjör och lärare           

vid KTH.  

Urvalet är avgränsat till Stockholmsområdet på grund av tillgänglighet och möjlighet för            

forskaren att resa. Visionen vid studiens början var att 4–6 lärare skulle delta och detta hade                

varit att föredra för en större mängd data. Anledningen till att endast tre lärare medverkade               

var dels att färre lärare än väntat svarade på mejlet som skickades ut med information om                

studien, och dels gav en lärare återbud samma dag som den första observationen skulle ske.               

Detta på grund av att arbetsbördan ökat i och med rättning av nationella prov och hen                

meddelade att hen inte kände sig ha tid att delta. 

3.2 Deltagare 

Lärarna som deltagit i denna studie är anonyma och benämns i denna rapport som Lärare 1,                

Lärare 2, Lärare 3 och VFU-student. De har ingen kännedom om varandra och har inte               

kommunicerat med varandra under studien, vilket innebär att intervjuerna är oberoende av            

varandra. Lärarna är alla matematiklärare på högstadiet och VFU-studenten är en           

lärarstuderande som praktiserade hos Lärare 3 vid observationstillfället och därför          

medverkade under observationerna och intervjuerna. Nedan följer en beskrivning av          

lärarnas erfarenhet av programmering och deras inställning till att implementera det i sin             

undervisning, samt information om deras ålder och vilken årskurs de undervisar vid            

observationstillfället. Gemensamt för alla lärarna är att de mer eller mindre är intresserade             

av ett material som kan hjälpa dem att undervisa i programmering, annars hade de              

rimligtvis inte deltagit i studien.  

Lärare 1, 60 år årskurs 7, påstår sig inte ha någon dator- eller programmeringserfarenhet              

alls. Hen har dock läst grundläggande programmering på 80-talet samt en pågående            
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grundkurs i python riktat mot lärare. Lärare 1 känner sig inte bekväm med att undervisa i                

programmering och är nervös vid observationstillfället eftersom hen inte vill göra bort sig             

och visa sig okunnig, varken inför elever eller observatör.  

Lärare 2, 46 år årskurs 8, har inte någon erfarenhet av programmering förutom Skolverkets              

webbkurs i programmering som enligt Lärare 2 främst tar upp programmeringens           

bakgrund, historia och hur den används i vardagen snarare än hur man skriver kod. Hen är                

positiv till att undervisa i programmering och nyfiken på att testa olika metoder för detta,               

men också rädd att det ska vara svårt eftersom programmering är nytt för läraren. 

Lärare 3, 56 år årskurs 8, har ingen erfarenhet av programmering, är inte intresserad och ser                

inte nyttan med att införa det i skolan över huvud taget. Om hen ska undervisa i                

programmering vill hen kunna motivera för sina elever varför de ska lära sig det, utöver att                

det står i läroplanen, men helst ser läraren att någon annan som är kunnig undervisar               

eleverna i programmering. 

VFU-studenten, 25 år årskurs 8, har via sin tekniklärarutbildning på Stockholms           

Universitet läst en obligatorisk grundkurs i programmering på KTH. Hen känner sig bekväm             

med att undervisa i programmering eftersom hen tycker sig kunna grunderna redan och             

improviserar gärna istället för att strikt hålla sig till lärarhandledningen. 

3.3 Intervjuer 

Den huvudsakliga forskningsmetoden i den här studien är personliga intervjuer med läraren            

efter genomförd lektion med Zifro. Några fördelar med att använda intervju som metod är              

att det särskilt lämpar sig för att få fram djupgående och detaljerad data, att det ökar                

validiteten på grund av direktkontakt, att det är smidigt gällande flexibilitet och att det inte               

kräver någon särskild utrustning (Denscombe, 2000). Uppenbara nackdelar är att det är            

tidskrävande samt att det den intervjuade säger inte säkert behöver vara riktigt, till exempel              

på grund av att den påverkas av intervjuarens identitet (Denscombe, 2000). Under intervjun             

behandlades ämnen som lärarens användning av materialet, vad läraren tycker om           

materialet samt om hur lektionen gick, både ur ett lärar- och elevperspektiv. Lärarna fick              

ange sin ålder, tidigare erfarenhet samt syn på programmering. Intervjuerna är av            

semistrukturerad karaktär, vilket Denscombe (2000) menar är när intervjuaren har          

sammanställt en lista över vad som ska tas upp under intervjun samt vilka frågor som               

behöver besvaras (se Bilaga 2). Man utgår från listan under intervjun, men tillåter samtalet              

att vara mer flytande och den intervjuade har möjlighet att ge mer utvecklade svar              

(Denscombe, 2000). Intervjuerna genomfördes i direkt anslutning till lektionen både av           

praktiska skäl, men även för att lektionsinnehållet skulle vara färskt i minnet. Läraren och              

intervjuaren befann sig ensamma i klassrummet för att inte samtalet skulle påverkas av             

andra elever eller lärare som annars hade kunnat lyssna. 

3.4 Observationer 

Observationer erbjuder forskaren mer information utöver vad människan påstår att hen gör            

eller tänker genom att observera det som faktiskt händer (Denscombe, 2000), i det här fallet               

hur lektionen utspelar sig. En deltagande observation genomfördes vilket enligt Denscombe           

(2000) innebär att forskarens identitet är känd och forskaren “skuggar” klassen i dess             

normala miljö. Några fördelar med metoden deltagande observation är att den inte kräver             
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någon avancerad utrustning mer än forskaren själv, att forskaren får en holistisk inblick i              

klassens naturliga miljö samt insikt i lektionen och lärarens arbete (Denscombe, 2000).            

Nackdelar kan vara ifrågasättande av tillförlitligheten på grund av att den deltagande            

observationen är beroende av forskaren själv och således svår att upprepa och kontrollera.             

Dessutom är det svårt att generalisera utifrån en deltagande observation och låta den vara              

representativ (Denscombe, 2000). Det som noterades under observationen var främst hur           

mycket tid som gick till introduktion/genomgång, Zifro Playground (dvs när eleverna satt            

och arbetade på sina datorer), avslut samt på vilket sätt läraren använde sig utav Zifro               

Teacher. Observationsprotokollet finns som Bilaga 1.  

I anteckningarna från observationerna (se Bilaga 3, 4 och 5) benämns läraren med L och               

elever med E för att göra anteckningarna snabba och smidiga att göra. 

3.5 Kombinera forskningsmetoder 

Olika forskningsmetoder är mer passande i vissa studier och mindre passande i andra, men              

de kan även komplettera varandra. Olika forskningsmetoder kan undersöka samma sak,           

men vinkla det på olika sätt och visa särskilda perspektiv. Fördelen med att kombinera olika               

forskningsmetoder är att forskare möjligtvis kan få en bredare och djupare förståelse            

(Denscombe, 2000).  

I den här studien har, som tidigare nämnts, metoderna observation och intervju            

kombinerats. Intervjun är en metod som tidigt valdes som passande för att få fram              

kvalitativa data på vad läraren tycker om Zifro Teacher, hur denne arbetar med det samt               

bakgrundsfakta som tidigare erfarenhet av programmering. Eftersom lektionen i sig också är            

relevant är även observationen en given metod att använda för att komplettera intervjun och              

få fram information utöver det som läraren uttrycker. 

3.6 Materialbearbetning 

Det finns inget specifikt tillvägagångssätt som skall användas vid insamling eller analys av             

kvalitativ data (Denscombe, 2000). Hursomhelst måste kvalitativa data organiseras innan          

den kan analyseras, och det gör man genom att få allt material i liknande format, ge                

utrymme för forskaren att anteckna egna kommentarer vid sidan om samt identifiera varje             

del av datan med ett unikt nummer för att kunna navigera och hitta tillbaka bland               

materialet. I det här fallet gjordes anteckningar på en medhavd laptop både under             

observationerna och intervjuerna. Dokumentmallar hade förberetts innan för att alla          

områden skulle tas upp (se Bilaga 1 och 2). Direkt efter observationerna och intervjuerna              

antecknade forskaren ner sådant som observerats eller sagts men som inte hunnits skrivas             

ner. I efterhand renskrevs och strukturerades all data (se bilagor) samt ordnades med             

referenskoder. Referenskodning innebär att varje del av materialet ges en unik hänvisning            

och lärarna ges nummer istället för att deras riktiga namn används, vilket ger anonymitet              

(Denscombe, 2000). I den här studien refereras till exempel intervju 2 med lärare 1 som               

[L1:I2], observation 1 med lärare 3 som [L3:O1] och observation 2 med VFU-studenten som              

[VFU:O2]. Efter referenskodningen ska data kategoriseras och kodas. Detta innebär att           

forskaren söker olika företeelser i materialet och sedan placerar dem i olika kategorier             

(Denscombe, 2000). De olika kategorierna är följande: 
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● Lärarens förberedelse 

● Hur Zifro användes 

● Vad tycker läraren 

● Vad tycker eleverna 

Anledningen till att just dessa kategorier togs fram var dels för att täcka alla delar av vad                 

som observerats och diskuterats under intervjuerna, och dels för att kunna svara på studiens              

frågeställningar. Punkt 1 "Lärarens förberedelse" är relevant för att utifrån lärarens           

tillvägagångssätt samt förberedelsetid kunna reflektera kring lärarmaterialets       

användarvänlighet. Punkt 2 "Hur Zifro användes" är central eftersom studiens fokus är            

lärarmaterialet och utifrån denna fråga kan lärarmaterialets användbarhet diskuteras. Punkt          

3 och 4 gällande lärarens och elevernas åsikter är relevanta för att utifrån åsikterna              

analysera kring lärarmaterialet.  

Olika meningar eller liknande placerades alltså i en kategori och därefter sammanställdes            

det till ett resultat. Slutligen analyserades resultatet med koppling till skolans styrdokument,            

forskning och teorier. 

“Forskarens jag spelar en viktig roll i produktionen och tolkningen av kvalitativa data”             

(Denscombe, 2000, s.244). Forskaren har erfarenheter som påverkar hur en uppfattar           

situationen, så om någon annan hade genomfört samma studie hade resultatet inte            

nödvändigtvis blivit detsamma. Detta måste finnas med som en faktor i analysen av data och               

kallas inom forskning för tillförlitlighet. Ytterligare är validiteten viktig inom forskning,           

vilket innebär att metoden är riktigt och att resultatet stämmer överens med verkligheten             

(Denscombe, 2000).  

Även om studiens syfte främst är att undersöka lärares perspektiv på materialet, i synnerhet              

Zifro Teacher, noterades även elevernas reaktioner under lektionerna och i analysen           

kommer både elevperspektivet tas upp samt Zifro Playground kritiskt granskas. Zifro är            

nämligen både ett material för lärare, men även ett läromedel för eleverna vilket gör att det                

vore underligt och svårt att undgå elevperspektivet och att kommentera Zifro Playground. 

3.7 Etik 
Vid intervjuer ska den intervjuade vara informerad om vad intervjun innebär och samtycka             

till detta. Det skall inte förekomma bandinspelningar utan den intervjuades vetskap. Vid            

observationer ska även där gärna finnas ett informerat samtycke hos deltagarna. Om det av              

någon anledning inte går att säkerställa ett informerat samtycke hos deltagarna kan            

forskaren motivera detta med att deltagarna inte blir lidande samt att de är anonyma              

(Denscombe, 2000). I den här studien var lärarna väl informerade om vad studien innebar.              

Eleverna blev informerade vid den första lektionens början. Både lärare och elever är             

anonyma och eleverna blir inte lidande på något sätt på grund av studien. Studien kan på så                 

sätt anses ha genomförts på ett etiskt sätt.  
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4 Resultat 
Nedan presenteras resultatet av studiens observationer och intervjuer. Detta med          

hänvisning till bilagorna i slutet av rapporten. 

4.1 Lärarens förberedelse av lektionerna 

Här presenteras hur mycket tid lärarna uppskattade att de lagt på förberedelser för de två               

olika aktiviteterna, se Tabell 1. Förberedelserna observerades inte av forskaren, och även om             

lärarna ombads notera tiden för förberedelse är det endast en uppskattning. Den följande             

beskrivningen av på vilket sätt förberedelserna gick till är påståenden från lärarna. Lärare 1              

ägnade ca 4 timmar till förberedelser dagen innan aktivitet 1 [L1:I1], samt 1 timme innan               

aktivitet 2 [L1:I2]. Hen gjorde det noggrant genom att gå igenom innehållet från start till               

slut, tittade på videogenomgångarna och körde igenom Zifro Playground. Lärare 2 ägnade            

35 minuter till förberedelser inför aktivitet 1, där 30 minuter gick till att köra igenom Zifro                

Playground och 5 minuter till att läsa igenom materialet i Zifro Teacher. Läraren tittade inte               

på videogenomgångarna eftersom hen tyckte att det var enkelt och därför inte tyckte att det               

behövdes [L2:I1]. Till förberedelse av aktivitet 2 ägnade Lärare 2 en timme genom att som               

inför aktivitet 1 börja med att köra igenom Playground, varpå hen märkte att det nu var                

betydligt svårare och avbröt för att läsa igenom Zifro Teacher först där hen även tittade på                

videogenomgångarna [L2:I2].  

Lärare 3 och VFU-studenten ägnade 20 minuter tillsammans åt förberedelse inför aktivitet 1             

där de började med att köra igenom Zifro Playground och sedan läsa igenom lärarmaterialet              

och titta på en av två videogenomgångar [L3:I1]. När Lärare 3 får frågan om hen tittade på                 

videogenomgångarna, samtidigt som intervjuaren visar Zifro Teacher på datorn, säger hen:           

“Bara den första. Jag har inte ens sett att den andra finns.” [L3:I1]. VFU-studenten svarar på                

sitt håll: “Bara den första. Jag kan redan lite om programmering så jag kände inte att jag                 

behövde kolla på den andra.” [VFU:I1]. Detta, tillsammans med andra faktorer, tyder på att              

det var VFU-studenten som tog kontrollen vid förberedelserna och gick snabbare fram än             

vad Lärare 3 hann uppfatta, troligtvis på grund av skillnad i erfarenhet. Inför aktivitet 2 blev                

förberedelsen så kort som 10 minuter [L3:I2] på grund av brist i kommunikation med              

observatören angående datum vilket gjorde att lektionen inte var förberedd när           

observatören anlände till skolan innan lektionen. De gjorde då så mycket de kunde på              

återstående 10 minuter innan lektionen började men hann varken köra igenom Zifro            

Playground eller titta på videogenomgångarna.  

Ingen av lärarna kompletterade med andra källor vid förberedelserna av lektionerna.  

Tabell 1. Tidsåtgång för förberedelse av de två olika aktiviteterna för lärarna. 

 Lärare 1 Lärare 2 
Lärare 3 + 

VFU-student 

Aktivitet 1 4-5 h 35 min 20 min 

Aktivitet 2 1 h 1 h 10 min 
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4.2 Lektionens faktiska tid och innehåll 

Aktivitet 1 “Styr podden” rekommenderar i lärarmaterialet tiden 5+10 minuter för intro +             

genomgångar, 20 minuter för Zifro Playground och 5 minuter för avslut. Aktivitet 2 “Räkna              

varorna” rekommenderar i lärarmaterialet tiden 5+10 minuter för intro + genomgångar, 30            

minuter för Zifro Playground och 5 minuter för avslut. I Tabell 2 nedan presenteras den               

faktiska tidsåtgången för respektive del av varje aktivitet och togs fram av observatören vid              

observationerna av lektionerna i denna studie. 

Tabell 2. Tidsåtgång i minuter för respektive del av aktivitet 1 och aktivitet 2. 

  Lärare 1 Lärare 2 
Lärare 3 + 

VFU-student 

 Intro + genomgång (15 min) 10  10 5 

Aktivitet 1 Zifro Playground (20 min) 20 25 25 

 Avslut (5 min) 5 5 5 

 Intro + genomgång (15 min) 15 20 10 

Aktivitet 2 Zifro Playground (30 min) 30 25 35 

 Avslut (5 min) 0 5 0 

 

4.2.1 Introduktion och genomgångar 

I Tabell 2 ser vi att introduktionen och genomgången för den första aktiviteten tog 10, 10                

respektive 5 minuter, vilket är mindre än de 15 rekommenderade minutrarna. Lärare 1             

använde flera av de föreslagna punkterna under inledningen från lärarmaterialet. Bland           

annat frågade hen eleverna vad de har programmerat förut samt vad man har             

programmering till. Därefter visade hen videogenomgången “Introduktion till miljön” som          

visar och beskriver Zifro Playground. Däremot gick hen inte igenom for-slingor förrän vid             

lektion 2 [L1:O1]. Även Lärare 2 använde sig av några punkter från inledningen i              

lärarmaterialet, som till exempel att det finns olika programmeringsspråk och vad man            

använder programmering till. Hen presenterade miljön i Zifro Playground för eleverna men            

gick inte igenom for-slingor förrän i slutet av lektionen [L2:O1] vilket var ett medvetet val               

enligt Lärare 2 [L2:I1]. VFU-studenten börjar lektionen med att fråga hur många av eleverna              

som har provat på programmering förut och går därefter direkt in på hur man skriver en                

for-slinga, men använder sig inte utav presentationsunderlaget [VFU:O1].  

För den andra aktiviteten tog introduktionen och genomgången 15, 20 respektive 10            

minuter, vilket betyder att medelvärdet är lika med de rekommenderade 15 minutrarna. Alla             

lärarna börjar lektionen med att fråga eleverna om de kommer ihåg vad de gjorde förra               

lektionen, vilket är en av punkterna under introduktionen i lärarmaterialet. Lärare 1 har             

sedan en kort genomgång av for-slingor, som egentligen hör till aktivitet 1, samt visar              

videogenomgången om variabler [L1:O2]. Lärare 2 använder presentationsunderlaget för att          

gå igenom variabler och visar återigen miljön Zifro Playground, vilket inte står med i              

lärarmaterialet för aktivitet 2 [L2:O2]. VFU-studenten repeterar for-slingor kort och          

använder presentationsunderlaget för att gå igenom variabler innan eleverna får börja jobba            

i Zifro Playground [VFU:O2].  
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4.2.2 Zifro Playground 

Tidsåtgången för Zifro Playground är rimligt uppskattad för de båda aktiviteterna i Zifro             

Teacher utifrån denna studie där den faktiska tiden spenderad stämmer väl överens med             

den rekommenderade tiden, se Tabell 2. Det tåls att tillägga att en del elever blev klara med                 

Zifro Playground så snabbt som efter 15 minuter, i alla fall för den första aktiviteten, medan                

en del elever inte blev klara med allt under lektionen. Det är således en stor spridning i hur                  

snabbt eleverna arbetar, liksom med andra skolarbeten. Det betyder dock inte att            

tidsuppskattningen för Zifro Playground ska tas bort från Zifro Teacher, utan det ger ändå              

läraren någon slags indikation på en ungefärlig tidsåtgång. 

4.2.3 Avslutning 

Förslag på hur läraren kan avsluta aktivitet 1 är att ta upp vad som var svårt, vad vi har lärt                    

oss samt ge eleverna några kodexempel som många hade svårt med. Det sistnämnda finns              

även under aktivitet 2. För aktivitet 1 lade alla tre lärare fem minuter till avslut och till                 

aktivitet 2 lade Lärare 2 fem minuter medan Lärare 1 och VFU-studenten inte hade något               

avslut alls, se Tabell 2. Ingen av lärarna tog upp kodexempel förutom Lärare 2 som visade                

ett exempel från Zifro Teacher väldigt kort [L2:O2]. Som avslut på aktivitet 1 frågade Lärare               

1 eleverna vad som var svårt samt vad de hade lärt sig [L1:O1]. Lärare 2 frågade eleverna                 

efter båda aktiviteterna vad eleverna tyckte var svårt/svårast [L2:O1] [L2:O2].          

VFU-studenten frågade eleverna vad de tyckte efter den första lektionen [VFU:O1]. 

4.3 Lärarperspektivet 

Lärarna är generellt sett positiva till Zifro. Lärare 1 och Lärare 3 menar att det är ett bra                  

material för lärare som liksom dem inte har någon erfarenhet av datorer och             

programmering [L1:I1] [L3:I2]. Mer specifikt tycker de att det är bra att det finns tips på                

introduktion och avslut på lektionen. Lärare 1 och Lärare 2 tycker båda att materialet för               

genomgångarna är bra, medan Lärare 3 tycker att det är för mycket text till genomgången i                

andra lektionen och att videogenomgången är för lång så att det blir “löjligt enkelt” [L3:I2]. 

Lärare 1 och Lärare 2 säger att de definitivt kommer använda Zifro i sin undervisning igen                

[L1:I1] [L1:I2] [L2:I1] [L2:I2]. Lärare 3 är skeptisk till att undervisa i programmering över              

huvud taget, men säger att om hen blir tvungen att göra det kommer hen använda något likt                 

Zifro som redan är klart och där hen inte behöver utforma egna lektioner [L3:I2].              

VFU-studenten menar att hen troligtvis kommer använda Zifro i sin undervisning när hen             

börjar jobba som lärare: “Typ när jag ser att eleverna har tråkigt eller behöver göra något                

annat och för att de ska få prova på programmering.” [VFU:I2]. Samtliga lärare och              

VFU-studenten uttrycker att det måste finnas fler aktiviteter eftersom två aktiviteter är för             

lite att välja bland och programmeringen skall vara återkommande över hela läsåret.  

Både Lärare 1 och Lärare 2 tycker, oberoende av varandra, att ett facit saknades för               

aktiviteterna [L1:I2] [L2:I2]. De uttrycker att de hade velat ha ett facit att luta sig tillbaka på                 

under lektionen när de gick runt och hjälpte elever. I övrigt tycker ingen av lärarna att något                 

saknades i lärarmaterialet Zifro Teacher, utan att det var “gediget” som Lärare 1 uttrycker              

det [L1:I2]. Lärare 1 och Lärare 2 menar även att en del av materialet i Zifro Teacher var                  

överflödigt för eleverna att veta i ett sådant tidigt stadium, men att det är skönt att som                 

lärare ha den informationen och därför inte borde tas bort [L2:I1] [L1:I1]. Lärare 2 hade till                
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och med velat ha ännu mer kunskap bakom. “För jag vill kunna mer än eleverna. Detta var                 

dock lagom hittills.” [L2:I2]. VFU-studenten föreslog att det ska finnas tips på hur läraren              

kan svara sina elever när de frågar om vad nyttan med aktiviteten är [VFU:I2] och att texten                 

till genomgångarna skulle vara bättre kopplad till sin respektive slide så att man som lärare               

kan titta igenom genomgången och samtidigt se texten bredvid [VFU:I2]. För tillfället finns             

slides att tillgå på Zifro Teacher och texten ligger samlad efter, se en skiss på hur detta ser ut                   

i Figur 7. 

 

Figur 7. Skiss för hur en genomgång presenteras på Zifro Teacher. 

Aktivitet 1 innehåller genomgångarna Introduktion till miljön som är 2:07 minuter samt            

Introduktion till for-slingor som är 3:47 minuter. Aktivitet 2 innehåller genomgången           

Introduktion till variabler som är 8:00 minuter. Både Lärare 1 och Lärare 3 tycker att               

videogenomgången Introduktion till variabler är alldeles för lång. Lärare 1 sade “Jättebra            

att det finns videogenomgångar, men de får absolut inte vara mer än 8 minuter.” [L1:I2] och                

Lärare 3 sade “I genomgångarna är det för mycket text. Och videogenomgången är för lång.               

Det blir löjligt enkelt.” [L3:I2]. Lärare 3 syftar på att det blir för enkelt för eleverna när                 

genomgången tar upp alldeles för många exempel. 
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4.4 Elevperspektivet 
Överlag verkade eleverna ha en positiv attityd till att programmera på matematiklektionen i             

Zifro utifrån observationerna. Att säkerställa elevernas attityd går däremot inte i den här             

studien eftersom det inte är huvudfokus och inte undersöks ordentligt. Eftersom det ändå är              

relevant och något bör nämnas om elevperspektivet kommer några citat tas upp. Att             

eleverna verkade arbeta fokuserat och engagerat under lektionen med Zifro, utan att gå över              

till matematiken eller att prata om annat med klasskamraterna, tyder på en någorlunda             

positiv attityd. Några elever som observatören pratade med uttryckte att de tyckte att de              

hade roligt, men som tidigare nämnt bör detta tas med en nypa salt och inte användas till att                  

dra några slutsatser. Dessutom kan observatörens närvaro ha påverkat eleverna till att inte             

visa vad de faktiskt tyckte. Som avslutning av aktivitet 1 frågade Lärare 1 vad eleverna hade                

lärt sig under lektionen. Två olika elever svarade, följande på varandra: “Ingenting” och “Det              

var meningslöst” [L1:O1]. Under introduktionen till den efterföljande lektionen då läraren           

frågade eleverna “Kommer ni ihåg vad vi gjorde förra veckan?” svarade samma elever: “Ja,              

vi styrde en bil.” och “Det var jättekul.” [L1:O2]. Kommentarerna från den första och den               

andra aktiviteten motsäger sig varandra och vad eleverna egentligen tyckte om lektionen går             

inte att svara på här utan tåls att undersöka vidare. Det fanns elever i klassen som agerade                 

lustigkurre-aktigt och tonen i elevernas kommentarer antecknades inte ner varpå ironi inte            

kan detekteras. 

I övrigt framgår det både av elevers kommentarer under lektionerna och av intervjuerna             

med lärarna att aktivitet 1 är för enkel och för enformig (i alla fall för en del elever). Som                   

avslutning på aktivitet 1 frågade VFU-studenten eleverna vad de tyckte varpå eleverna            

svarade “Det var okej, men det var ganska simpelt.”, “Det var samma sak.” samt “Man               

kanske hade kunnat göra fler banor som är svårare.” [VFU:O1]. Det kan dock finnas elever               

som inte vågade eller ville uttrycka sig om att de tyckte att det var svårt eller lagom. Aktivitet                  

2 uppfattas som svårare både av lärare och elever, och det är främst positivt eftersom               

eleverna blir utmanade och att aktiviteten är mer varierad än den första. När lärarna under               

sina respektive intervjuer efter aktivitet 2 fick berätta om skillnaden mellan aktiviteterna            

sade Lärare 1 att “Det här var svårare, särskilt mot slutet, för elevernas del.” [L1:I2] och                

Lärare 2 sade att “Den här var mer komplicerad (inte för komplicerad). Nästan så att man                

kan dela upp den i två lektioner för att det blev så svårt och en annan dimension mot slutet.”                   

[L2:I2]. Lärare 3 var särskilt positiv i jämförelse med attityden till den första aktiviteten och               

uttryckte “Jag tycker att den här var bättre. Den var mer konkret. Bättre respons från               

eleverna och de verkade tycka att det var kul.” [L3:I2].  

Ett exempel på en positiv attityd från eleverna är att trots att Lärare 3 30 minuter in på                  

lektion 2 säger till klassen att “Nu om ni inte är klara kan ni gå över till matten i alla fall. Ni                      

behöver inte göra klart hela.”, eftersom de har matematikprov dagen efter [L3:O2], så             

fortsätter åtta av eleverna att programmera. Detta påpekades också av Lärare 3, som tidigare              

nämnt är skeptisk till programmering; “Det var fler positiva än jag trodde och fler positiva               

än förra gången. Det var många som ville fortsätta med Zifro snarare än att räkna.” [L3:I2].  

Sådant eleverna hade svårt för var att komma ihåg hur man skriver en for-slinga inklusive               

kolon, hur man använder tab och var “gångertecknet” är på tangentbordet. Genomgående är             

att eleverna glömmer bort en viss information om varornas vikt under några nivåer på              
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aktivitet 2. Informationen ges endast som intro till den specifika nivån och sedan förväntas              

eleven komma ihåg det.  Förutom att detta observerades nämns det av Lärare 2 [L2:I2]. 

5 Diskussion 
Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare uppfattar lärarmaterialet Zifro             

Teacher. Detta för att kunna förbättra det med fokus på att läraren enkelt och tidseffektivt               

kan ta till sig innehållet och känna sig bekväm och positiv till att undervisa i programmering                

i matematikundervisningen med hjälp av Zifros plattform. En kvalitativ undersökning har           

genomförts med intervjuer och observationer som metoder. Tre lärare och en VFU-student            

på tre olika skolor på Lidingö medverkade. Resultatet diskuteras nedan i relation till             

lärandeteorier, skolans styrdokument och i jämförelse med andra läromedel. Konkreta          

förbättringsförslag för Zifro presenteras utifrån resultat och diskussion. 

5.1 Lektionens faktiska tid och innehåll  
Resultatet av den här studien visar att man som lärare kan välja att lägga så mycket som 4                  

timmar på förberedelse, i alla fall första gången, eller endast 20 minuter. Bägge med utfallet               

att eleverna genomför hela Zifro Playground och därmed får prova på att koda med variabler               

och for-slingor. På vilket sätt lärarens förberedelser, engagemang, lektionsstruktur och          

lektionsinnehåll påverkar elevernas lärande måste dock undersökas vidare.  

Anledningen till att eleverna kan genomföra Zifro Playground utan några instruktioner alls            

egentligen, är dels att det går snabbt och enkelt att skapa konto och logga in, och dels att                  

aktiviteterna är självinstruerande. Att det går snabbt och enkelt att skapa konton och att              

logga in observerades på samtliga lektioner samt var något Lärare 1 kommenterade på             

entusiastiskt [L1:O1]. Att aktiviteterna är självinstruerande menar Lärare 2 [L2:I1],          

åtminstone för aktivitet 1. Däremot ville hen gå igenom Zifro Teacher när hen kommit en bit                

på Playground i aktivitet 2 eftersom det blev klurigt. En indikation detta ger är att elever                

utan förkunskaper i programmering troligtvis behöver genomgångar för att förstå kod och            

komma framåt snabbare. Å andra sidan finns som tidigare nämnt teorier om lärande genom              

försök-och-misstag (trial-and-error), vilket innebär att man genom att testa sig fram lär sig             

saker när man lyckas. Detta kan i alla fall vara en lyckad metod för motiverade elever (Illeris,                 

2015). Om Zifro kan jämföras med ett dataspel skulle även mindre motiverade elever kunna              

lära sig programmering genom metoden försök-och-misstag. 

Utifrån resultatet går det inte att fastställa om det bästa är att eleverna får lära sig själva                 

genom att arbeta i Zifro Playground eller om de lär sig bättre av att läraren håller korta                 

genomgångar om exempelvis for-slingor. Dessutom är det oklart om det bästa för elevernas             

lärande är om läraren håller genomgången i början av lektionen eller i slutet när eleverna               

fått stöta på problem själva först. En aspekt är att oavsett om läraren har genomgångar eller                

inte är huvudaktiviteten att eleverna arbetar i Zifro Playground, och därmed           

learning-by-doing som Deweys pedagogik förespråkar. Lektionsupplägget stämmer även        

överens med ett konstruktivistiskt perspektiv där läraren ska finnas som ett stöd för eleven.              

Inte föra över sin kunskap. 

I Zifro Teacher står inledning och avslutning i punktform med en liten mängd text som går                

snabbt för läraren att läsa igenom och välja bland. Genomgångarna består av slides som              
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läraren kan använda i klassrummet, tillhörande text samt en video av genomgången som             

läraren antingen kan titta på som inspiration för att sedan hålla genomgången själv,             

alternativt visa videon i klassrummet. Något som kan förenkla för läraren är om den              

förklarande texten till varje slide finns i relation till själva sliden istället för att vara               

ihopklumpad till en lång text som det är nu. Detta kommenterade VFU-studenten på             

[VFU:I2]. Man skulle även kunna byta plats så att videogenomgången kommer först och             

sedan kommer slides och hjälptext till slides. Detta kan göra det enklare för läraren att förstå                

hur hen ska hålla presentationen, men även för att läraren ska förstå till exempel vad en                

for-slinga är. En knapp för att kunna skriva ut texten med tillhörande slide bredvid hade               

mycket troligt varit hjälpsamt, men den specifika frågan har inte ställts till de medverkande              

lärarna. Lärare 2 har dock framfört att hen gärna hade sett en knapp för att kunna skriva ut                  

facit, så möjligtvis hade utskrift av genomgången också varit användbar. Figur 8 presenterar             

ett förslag på hur genomgångar skulle kunna presenteras i Zifro Teacher. Jämför med Figur              

7 som visar hur det ser ut idag.  

 

Figur 8. Skiss för hur en genomgång skulle kunna presenteras i Zifro Teacher.  
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Trots att lärarna inte höll den rekommenderade tiden för varje del av aktiviteterna finns              

ingen större anledning att ändra tidsrekommendationerna i Zifro Teacher, förutom för           

avslutning. Dels eftersom det inte var någon större avvikelse, och dels för att det inte spelar                

någon större roll om det tar lite mer eller lite mindre tid. Lärare är vana vid att planera                  

lektioner och att det är svårt att uppskatta tid exakt. Elever arbetar i olika tempo och om                 

läraren får många frågor under en genomgång tar den givetvis längre tid. För avslutning står               

det idag 5 minuter, men skulle behöva ändras till 10 minuter. Ett argument för det är att det                  

är svårt att få till en bra diskussion med eleverna på bara 5 minuter. Man hinner rimligtvis                 

med punkterna som står som exempel under Avslutning, men inte ta upp exempel på              

vanliga fel som elever gör samt svara på frågor. Eftersom aktiviteterna genomförs på             

matematiklektionerna är det naturligt att eleverna jobbar i sina matematikböcker om de blir             

klara snabbt, så läraren behöver inte ha något annat planerat för de snabbare eleverna.              

Däremot kan Zifro nämna detta i lärarmaterialet som ett tips till lärarna. 

5.2 Vad tycker lärarna? 
Lärarna i studien tycker, som tidigare nämnt, att Zifro är ett bra material för att planera och                 

genomföra lektioner. Det är även ett bra material för att som lärare få kunskaper i               

programmering. När läraren tar till sig informationen på Zifro sker detta genom e-lärande,             

vilket har visat sig inte säkerligen fungerar optimalt (Illeris, 2015). Frågan är om lärare              

skulle behöva ytterligare utbildning med en fysisk lärare för en djupare förståelse och             

kunskap. Detta antingen under en grundkurs i programmering vid ett universitet, eller en             

kort kurs gjord av Zifro. Som tidigare nämnt har Skolverket (2018a) tagit fram en ny kurs i                 

grundläggande programmering till hösten 2018 med en ämnesdidaktisk inriktning för lärare           

vilket kan vara ett bra alternativ. Däremot är det en relativt stor kurs och möjligtvis inte                

lockande för oerfarna och ointresserade lärare. Ett förslag är att Zifro tar fram en kurs för                

sina användare där de får en introduktion till Zifro samt till programmering och de olika               

kommandon som de senare kommer undervisa i klassrummet, som for-slingor. Kursen           

skulle kunna vara av flippat klassrums-karaktär där lärarna innan kurstillfället tittar på de             

redan framtagna genomgångarna om till exempel for-slingor samt kör igenom Zifro           

Playground. Eftersom mycket material redan är framtaget hade kursen alltså inte varit            

särskilt tidskrävande att ta fram och ett till två fysiska kurstillfällen skulle troligtvis räcka.              

Någon specifik prismodell för en sådan kurs kommer inte tas fram här, men om efterfrågan               

finns kan detta vara en bra affärsmodell för Zifro liksom ett bra alternativ för lärare som inte                 

vill läsa en så pass stor kurs på 7,5 hp på högskola/universitet. Dessutom hade denna kursen                

varit riktad mot användning av Zifro. 

Som redan nämnt i resultatet har lärarna åsikter om att genomgången av variabler är för               

lång. Videogenomgången är hela åtta minuter och en av lärarna menar att “Det blir löjligt               

enkelt” [L3:I2]. Eftersom genomgången innehåller hela tre exempel som inte skiljer sig            

mycket ifrån varandra kan förslagsvis det tredje exemplet tas bort. 

5.3 Läromedlets relation till styrdokumenten 
För att svara på den andra frågeställningen i den här studien “På vilket sätt och i vilken                 

grad förhåller sig Zifros aktiviteter till skolans styrdokument och därmed gör det möjligt             

för läraren att följa styrdokumenten vid användning av Zifro i sin undervisning?” har             

Zifros material studerats och analyserats i relation till vad som står under ämnet matematik              

för årskurs 7-9 i Läroplanen. Det som tagits i beaktande är det centrala innehållet,              
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matematikämnets syfte, förmågor samt bedömning. Utifrån observationerna, intervjuerna        

och analysen har slutsatser dragits gällande aktiviteternas förhållande till Läroplanen.  

Nedan presenteras de punkter från det centrala innehållet, fyra respektive fem stycken, som             

står under aktivitet 1 och aktivitet 2 på Zifro. Aktiviteterna kopplar både till programmering              

och matematik. Däremot kan man ifrågasätta huruvida den första punkten för aktivitet 1 och              

den tredje punkten för aktivitet 2 verkligen stämmer in. 

Centralt innehåll för aktivitet 1:  

● Algebra: Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras,          

beskrivas och uttryckas generellt. 

● Algebra: Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering.         

Programmering i olika programmeringsmiljöer. 

● Problemlösning: Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom         

olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. 

● Problemlösning: Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid         

programmering för matematisk problemlösning. 

Centralt innehåll för aktivitet 2: 

● Algebra: Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska         

uttryck, formler och ekvationer. 

● Algebra: Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering.         

Programmering i olika programmeringsmiljöer. 

● Sannolikhet och statistik: Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor          

samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika            

ämnesområden. 

● Problemlösning: Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom         

olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. 

● Problemlösning: Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid         

programmering för matematisk problemlösning. 

Som tidigare nämnt under 1.2.2 Skolans styrdokument om matematik och digitalisering, är            

matematikämnets syfte bland annat att eleverna ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper             

i användning av digitala verktyg och programmering för att undersöka problem,           

matematiska begrepp, göra beräkningar och presentera och tolka data. Av observationerna           

att döma stämmer Zifro väl överens med det syftet. Eleverna stöter på problem,             

matematiska begrepp, får göra beräkningar och testar sig fram med hjälp av            

programmeringskod för att lösa problemen. 

Ett annat syfte med ämnet matematik är att ge eleverna möjlighet till ett ökat intresse för                

matematik. Zifro kan liknas vid ett dataspel vilket är populärt både bland vuxna och barn               

idag. Kanske främst mobil- eller dataspel. I resultatet nämns exempel på indikationer på en              

positiv attityd från eleverna. Exempelvis valde många elever att fortsätta koda istället för att              

gå över till matematiken när läraren sade att det var okej eftersom de hade prov dagen                

därpå. Dessutom påpekade läraren under intervjun att “Det var fler positiva än jag trodde              

(...) Det var många som ville fortsätta med Zifro snarare än att räkna.” [L3:I2]. Detta kan i                 

och för sig snarare gälla ett intresse för programmering, men eftersom den matematiska             

kopplingen finns kan man säga att Zifro möjliggör ett ökat intresse för både matematik och               

programmering. Efter den första lektionen med Zifro sade en del elever att de hade önskat               
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att det var lite svårare. En elev sade “Man kanske hade kunnat göra fler banor som är                 

svårare.” [VFU:O1]. Även detta tyder på att de tyckte att det var roligt att koda i Zifro. Om de                   

inte hade tyckt om det alls hade de möjligtvis inte ens kommit med förslag som att de vill ha                   

fler banor som är svårare, utan snarare sagt att det inte var så kul och att de hellre räknat                   

matematik. Vidare forskning skulle kunna göras för att undersöka hur man ska lägga upp              

undervisning för att på bästa sätt möjliggöra ett ökat intresse för matematik och             

programmering. 

Tidigare i rapporten presenterades vilka förmågor undervisningen i matematikämnet ska ge           

eleverna förutsättning att utveckla. Av de fem punkterna kan alla fem punkter uppfyllas mer              

eller mindre vid användning av Zifro. Det beror till viss del på hur läraren tar upp                

matematiken och kopplar till den programmering eleverna gjort under lektionen. Som           

Misfeldt och Ejsing-Duun (2015) kom fram till, att huruvida matematik kan undervisas med             

programmering som verktyg och metod beror till störst del på hur läraren lägger fram det               

och kopplar programmeringen med matematiken. Även Wallin (2017) menar att det är            

viktigt att elever upplever att de gör matematik när digitala lärresurser används i             

undervisningen. Zifro gör en del av det jobbet redan genom att förse läraren med tips om                

hur man kan göra detta. Kanske kan man koppla ännu mer till matematiken och ge läraren                

ännu mer information om på vilket sätt aktiviteterna passar in i matematikundervisningen.            

Till exempel genom att nämna matematiska begrepp som koordinatsystem i          

genomgångarna eller i meddelanden i Zifro Playground. 

Bedömning är centralt i skolans värld. Det var ingen av lärarna som undrade eller nämnde               

någonting om hur man kan använda Zifro för bedömning. En sådan fråga om bedömning              

hade varit relevant att ställa under intervjuerna. Detta hade varit intressant att prata om för               

att kunna avgöra på vilket sätt Zifro kan stötta för bedömning. Kanske är lärarna så pass                

vana vid att själva skapa bedömningsmöjligheter och inte såg detta som ett problem, eller så               

tänkte de inte på att ta upp det vid intervjuerna eftersom intervjuaren inte heller nämnde               

det. Är det bäst att ha tips i punktform till läraren på hur bedömning kan ske, eller vore det                   

värdefullt med en provbank på Zifro som lärarna kan använda för att skapa             

bedömningsunderlag på sina elever? Detta skulle enkelt kunna undersökas, antingen genom           

att muntligt fråga eller genom att ge ut en digital enkät till lärare som använt Zifro i sin                  

undervisning. 

5.4 Jämförelse med andra undervisningsmaterial 

Ingen av lärarna i den här studien använde några andra källor när de planerade lektionerna.               

De tycker att materialet på Zifro Teacher är tillräckligt. Inte heller behöver de vara kreativa               

och hitta på egna genomgångar eller aktiviteter eftersom det är precis det Zifro ger;              

lektionsplanering och material för eleverna att arbeta med. Detta till skillnad från materialet             

på Skolverkets hemsida som finns idag. Webbkursen i programmering på Skolverkets           

hemsida tar upp historia och annan fakta om programmering, medan modulerna           

Matematikundervisning med digitala verktyg åk 7-9 snarare ska inspirera läraren till hur            

programmering kan användas i matematikundervisningen utan att ge konkret         

lektionsmaterial.  

Kodboken liknar Zifro på flera sätt i och med att det förutom lärarmaterial med konkreta               

lektionsupplägg även kopplar till den svenska läroplanen och matematiken. Däremot är det            

riktat mot mellanstadiet och använder blockbaserad Scratch medan Zifro riktar sig mot            

högstadiet och använder programmeringsspråket Python. På Scratch Ed kan lärare dela           
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lektionsmaterial med varandra, men där kan det vara svårt att hitta det man vill ha och att få                  

en röd tråd i undervisningen. Även code.org har lärarmaterial men dels riktar det sig till               

mellanstadiet och dels kopplar det varken till den svenska läroplanen eller           

matematikundervisningen. Lärare 2 tipsade sina elever om att gå in på code.org när de var               

klara med Zifro för att “leka mer med kod” [L2:O1].  

Jämfört med Scratch, Kodboken och code.org är alltså Zifro mer avancerat och riktat mot              

högstadiet snarare än låg- och mellanstadiet. Dessutom är Zifro riktat mot den svenska             

läroplanen, mer specifikt programmering i matematikundervisningen, vilket de andra         

nämnda undervisningsmaterial inte är. Aktiviteterna har en röd tråd och ökar successivt i             

svårighetsgrad. Däremot är Zifros aktiviteter väldigt strikta på så sätt att det endast finns en               

korrekt lösning på uppgifterna, medan man till exempel i Scratch får möjlighet att vara mer               

kreativ vid skapandet. 

5.5 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet handlar om huruvida resultatet av studien hade blivit detsamma om någon            

annan genomför samma studie (Denscombe, 2000). Några parametrar som gör studien snäv            

är antalet lärare som medverkade, att lärarna valde att medverka genom att aktivt svara på               

ett mejl, den geografiska aspekten av begränsningen till Lidingö samt att samtliga lärare var              

nybörjare i programmering. Om fler lärare hade deltagit, både i andra åldrar, med annan              

grad av erfarenhet av programmering samt på andra håll i Sverige, hade möjligtvis andra              

aspekter tagits upp och bidragit till ett annorlunda resultat. Zifro riktar sitt läromedel till              

alla lärare i Sverige oavsett tidigare erfarenhet av programmering och därför hade det varit              

intressant att se hur lärare med mer erfarenhet av programmering hade använt sig av Zifro.               

Hade de kanske exempelvis skapat egna genomgångar eller haft mer åsikter kring            

innehållet? 

Visionen vid studiens början var att 4-6 lärare skulle delta vilket hade varit att föredra för en 

så stor mängd data som möjligt för den tidsbegränsning som studien hade. Om mejlet hade 

skickats ut till ett 100-tal rektorer och lärare i Stockholmsområdet i stället för ett 20-tal, och 

om 6 lärare hade bokats in hade troligtvis, trots eventuella avhopp, minst 4 lärare och upp 

till 6 lärare deltagit. Detta är kritik till metoden för rekrytering av deltagande lärare och ett 

tips till forskare som önskar upprepa studien att inte vara för optimistisk angående 

svarsfrekvensen. 

Eftersom forskarens identitet är relevant i studien, på grund av att den kan ha påverkat               

utfallet av resultat och slutsater, kommer relevanta delar av forskarens identitet beskrivas            

här. Forskaren var inte bekant med Zifro innan studien påbörjades. Som lärarstudent,            

civilingenjörsstudent och entreprenör inom utbildningsväsendet är min allmänna        

uppfattning positiv till Zifros produkt, både ur ett lärar-, elev- och marknadsperspektiv. För             

att på bästa sätt hjälpa Zifro att utvecklas och göra sin produkt ännu bättre vill jag givetvis                 

ha ett kritiskt synsätt i studien och har således försökt att få fram förbättringspotential i               

samtal med de deltagande lärarna. För att vara opartisk och objektiv har allt antecknats från               

intervjuerna och alla aspekter ska finnas med under resultat samt diskuteras vidare med             

referens till tidigare forskning och teorier om lärande. Trots detta kan forskarens identitet             

påverka ändå eftersom diskussionen kommer från forskarens tolkningar av resultatet. En           

annan forskare hade säkert sett andra aspekter. 
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6 Slutsatser 
En slutsats av den här studien är att Zifro enligt lärare är ett bra läromedel och inga större                  

förändringar behöver göras på materialet som redan finns. Det är ett av få läromedel inom               

programmering som existerar idag på svenska med en klar koppling till läroplanen och             

matematiken. Däremot behöver det finnas fler aktiviteter för att skolor eller arbetslag ska             

vilja köpa in det. Det ska finnas en röd tråd mellan aktiviteterna och det ska vara tillräckligt                 

många för att man ska kunna använda det kontinuerligt under hela läsåret. Utifrån studien              

har det även konstaterats att lärare kan använda Zifro på olika sätt, antingen genom att följa                

instruktionerna på pricken eller främst använda Playground och kring det skapa egna            

spontana genomgångar om läraren är mer erfaren. Materialet på Zifro Teacher är förutom             

lektionsmaterial dessutom utbildande för den mindre erfarne läraren.  

Som tidigare nämnt finns endast två aktiviteter publicerade på Zifro för tillfället, men ett              

tiotal aktiviteter skulle behövas till hösten för att lärare ska vilja använda det. Annars är               

materialet för tunnt. En tidsaspekt ur företagets perspektiv måste också finnas i åtanke             

eftersom det resursmässigt inte är möjligt att producera hur många aktiviteter som helst på              

så kort tid. Förutom att skapa fler aktiviteter liknande de som redan finns fast inom andra                

matematiska områden på högstadienivå som sannolikhetslära, geometri, bråk och procent,          

vilket Zifro redan tänkt göra, skulle de kunna göra annat slags material. Det första förslaget               

är webbaserade test som eleverna kan genomföra i syfte att kontrollera sina            

programmeringskunskaper samt förse läraren med bedömningsunderlag. Ett andra förslag         

är att ge eleverna mer öppna uppgifter där de får en större möjlighet att vara kreativa med                 

den kunskap de fått hittills i programmering. En sådan aktivitet skulle förslagsvis kunna             

komma efter ungefär fem lektioner när eleverna lärt sig grunderna med variabler,            

for-slingor och andra viktiga kommandon. Den kan genomföras individuellt eller i par och             

skulle även fungera som ett bedömningsunderlag för läraren. 

Avslutingsvis sammanfattas övriga förbättringsförslag som presenterats i rapporten nedan i          

punktform: 

● Fem minuter är inte tillräckligt för att avsluta en lektion och borde därför ändras              

från fem till 10 minuter i lärarhandledningen.  

● I lärarhandledningen för aktivitet 1 föreslås att läraren i slutet av lektionen ska fråga              

eleverna vad de tyckte var svårt och vad de har lärt sig. Dessa punkter skulle kunna                

finnas med i alla aktiviteter. Både för att eleverna ska få reflektera samt för att               

läraren ska få veta hur eleverna tänker och vad de har svårighet med. 

● Videogenomgången om variabler är hela åtta minuter lång. Detta är för långt enligt             

flera lärare. Den specifika genomgången skulle kunna kortas ner genom att ta bort             

ett av de tre exemplen, och framtida genomgångar bör hållas till maximalt fem             

minuter. 

● Två av lärarna saknade ett facit att luta sig tillbaka på under lektionen när eleverna               

hade frågor och inte visste hur de skulle lösa en viss uppgift. Detta är alltså något                

som borde tas fram till samtliga aktiviteter, både redan existerande och framtida.            

Möjlighet för läraren att skriva ut facit borde också finnas. 

● I aktivitet 2 ges en viss information (om hur mycket olika varor väger) som              

inledning till den aktuella nivån. När eleven sedan har tryckt på “ok”-knappen för             

att börja lösa nivån försvinner informationen och många elever uppfattar inte att de             
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skulle memorera informationen. Eftersom det troligtvis inte finns något syfte med           

att eleverna ska behöva memorera information likt den bör informationen vara           

permanent, förslagsvis i pratbubblan uppe till höger på skärmen. 

● I övrigt har föreslagits hur genomgångar kan presenteras i lärarhandledningen, se           

Figur 8, samt hur en kurs för lärare kan tas fram. För detaljer, se              

diskussionsavsnittet. 

7 Vidare forskning 

Som tidigare nämnt pågår det en diskussion kring huruvida programmering påverkar           

elevers lärande i matematik positivt eller negativt. Däremot finns det inte särskilt mycket             

forskning om det. Det hade varit intressant att 2019 göra en undersökning av på vilket sätt                

lärare fört in programmering i matematikundervisningen, vilka hjälpmedel/läromedel de         

använt. I syfte att utveckla och utvärdera hade det varit intressant att undersöka vilka              

utbildningar lärarna gått eller planerar att gå för att förbättra sin kompetens inom digital              

teknik och programmering, samt höra deras motiveringar och utvärderingar av kursen.  

I den här studien beaktades främst lärarens perspektiv, men givetvis är elevernas perspektiv             

en självklar aspekt att forska vidare i. Både elevernas uppfattning av Zifro Playground, att              

programmera i allmänhet samt deras lärande. Hur ska undervisningen läggas upp för att             

möjliggöra lärande och intresse för programmering? Hjälper eller stjälper programmering          

elevernas lärande av matematik? Detta hade även bidragit till ett bättre underlag till             

huruvida programmering eller digital kompetens borde vara ett eget ämne istället för att             

ingå i matematikämnet.  

En liten studie Zifro skulle kunna genomföra är vad lärare efterfrågar för stöd i bedömning.  

33 



 

8 Referenser 
Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna (1:9 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Illeris, K. (2015). Lärande (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Learning-by-doing. (2014, 20 oktober). I Wikipedia. Hämtad 2018-06-08 från 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Learning-by-doing  

Logo - programming language. (2018, 22 maj). I Wikipedia. Hämtad 2018-04-30 från 

https://en.wikipedia.org/wiki/Logo_(programming_language)  

Mannila, L. (2017). Att undervisa i programmering i skolan: varför, vad och hur? (1:1              

uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Meerbaum-Salant, O., Armoni, M. & Ben-Ari, M. (2011). Habits of programming in Scratch.             

Proceedings of the 16th annual joint conference on Innovation and technology in computer             

science education. 168-172. doi: 10.1145/1999747.1999796  

Misfeldt, M., & Ejsing-Duun, S. (2015). Learning mathematics through programming: An 

instrumental approach to potentials and pitfalls. In CERME 9-Ninth Congress of the 

European Society for Research in Mathematics Education (pp. 2524-2530). 

Pears, A., Seidman, S., Malmi, L., Mannila, L., Adams, E., Bennedsen, J., … Peterson, J.               

(2007). A survey of literature on the teaching of introductory programming. ACM SIGCSE             

Bulletin, 39(4), 204-223. doi: 10.1145/1345443.1345441 

Regeringskansliet. (2017). Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument. Hämtad 

2018-03-21 från 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/starkt-digital-kompetens-i-laroplan

er-och-kursplaner/  

Rolandsson, L. (2015). Programmed or not - A study about programming teachers’ beliefs 

and intentions in relation to curriculum. (Doktorsavhandling, Kungliga Tekniska 

Högskolan, Stockholm). Hämtad från 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:791197/FULLTEXT02.pdf  

Ryde, S. (2014, 10 januari). Bästa programmeringsspråken för nybörjare. Computer Sweden 

- från IDG. Hämtad 2018-05-14 från 

https://computersweden.idg.se/2.9741/1.541523/basta-programmeringsspraken-for-nyborj

are  

Skolverket. (2016). Digitala lärresurser. Hämtad 2018-05-04 från 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/digitala-larresurs

er  

Skolverket. (2017a). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik (reviderad 2017). 

Skolverket. (2017b). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet – 

Reviderad 2017. Stockholm: Skolverket. 

34 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Learning-by-doing
https://en.wikipedia.org/wiki/Logo_(programming_language)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/starkt-digital-kompetens-i-laroplaner-och-kursplaner/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/starkt-digital-kompetens-i-laroplaner-och-kursplaner/
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:791197/FULLTEXT02.pdf
https://computersweden.idg.se/2.9741/1.541523/basta-programmeringsspraken-for-nyborjare
https://computersweden.idg.se/2.9741/1.541523/basta-programmeringsspraken-for-nyborjare
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/digitala-larresurser
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/digitala-larresurser


 

Skolverket. (2017c). Om programmering - webbkurs. Hämtad 2018-05-04 från 

https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/om-programmering-webbku

rs-1.263574  

Skolverket. (2018a) Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning. 

Hämtad 2018-08-25 från 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/grundlaggande-programm

ering-med-amnesdidaktisk-inriktning---framst-for-larare-i-matematik-eller-teknik  

Skolverket. (2018b) Skolans digitalisering. Hämtad 2018-05-04 från 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan  

Skolvärlden. (2013, 27 februari). Flippat klassrum kan vända eleverna rätt.  Skolvärlden. 
Hämtad från http://skolvarlden.se/ 

Wallin, J. (2017). Digitala lärresurser i matematikundervisningen - Delrapport skola. 

Stockholm: Skolforskningsinstitutet.  

35 

https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/om-programmering-webbkurs-1.263574
https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/om-programmering-webbkurs-1.263574
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/grundlaggande-programmering-med-amnesdidaktisk-inriktning---framst-for-larare-i-matematik-eller-teknik
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/grundlaggande-programmering-med-amnesdidaktisk-inriktning---framst-for-larare-i-matematik-eller-teknik
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan
http://skolvarlden.se/artiklar/flippat-klassrum-kan-vanda-eleverna-ratt


 

9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 - Observationsprotokoll 

Detta är observationsmallen som användes vid observationerna av lektionerna med Zifro. 
Det som noterades var hur lång tid varje del tog; Inledning, Zifro Playground och 
Avslutning. I stora drag vad som hände, till exempel vad läraren sade, vilka genomgångar 
som hölls och på vilket sätt och särskilda kommentarer från eleverna. 

Observation x, Lärare x 
Datum: , Tid lektion:  

Intro ( min) 
 

Zifro Playground ( min)  
 

Avslutning ( min) 
 
 
Övrigt  
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9.2 Bilaga 2 - Intervjumall 

Detta är mallen som användes vid intervjuerna med lärarna. Varje lärare intervjuades vid             

två olika tillfällen och då användes två separata intervjumallar vid vardera tillfälle. Eftersom             

intervjuerna var av semistrukturerad karaktär står inte konkreta frågor i mallen nedan, utan             

huvudpoängen står där för att intervjuaren skulle täcka alla områden under intervjuns gång.             

Frågan till läraren för första raden i tabellen nedan “Erfarenhet av programmering” kunde             

lyda “Vad har du för erfarenhet av programmering?” som exempel och frågan till             

“Förberedelse” kunde lyda “På vilket sätt och hur länge förberedde du lektionen?” med             

följdfrågor som “Tittade du på videogenomgångarna?” etc.  

Erfarenhet av 
programmering 
(Intervju 1) 

 

Av liknande läromedel 
(Intervju 1) 

 

Skillnad jämfört med 
första lektionen 
(Intervju 2) 

 

Förberedelse  

Tittade på 
video-genomgångarna? 

 

Körde Zifro Playground?  

Kompletterade med andra 
källor? 

 

Förväntan innan  

Utvärdering: Hur gick 
det? 

 

Kommer läraren använda 
lektionen igen? 

 

Lärarmaterialet Zifro 
Teacher 

 

Vad saknades i 
materialet? 

 

Övrigt:  
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9.3 Bilaga 3 - Anteckningar observationer och intervjuer 
Lärare 1 

Observation 1 - Lärare 1 
Datum: 2018-04-09, Tid lektion: 11.20-12.10 

Intro (10 min) 
L: “Idag ska vi lära oss att programmera. Vad har ni programmerat förut?” 
E: “Legobilar” 
L: “Vad har man programmering till?”  
E: “Appar” E: “Robotar” E: “Spel” 
L: “Spotify och Youtube bland annat använder det språket som vi ska använda oss av idag. 
Det heter Python...” - 11.24 

L visar Zifro Teacher och Video “Introduktion till miljön”. - 11.28 
Vissa elever har inte med sig datorer, får gå och hämta. L har med sig 4 extra. 
L skriver instruktioner på tavlan så att E ska registrera sig och välja rätt lektion. - 11.30 
L går runt i klassen och ser till att alla kan logga in etc. 

Zifro Playground (20 min)  
De första eleverna blev klara 11.45, då fick de jobba i boken. -11.56 

Avslutning (5 min) 
L: “Vad var svårt?”  
E: “Att komma ihåg for i in range():”  E: “Att man måste skriva exakt rätt”  
L: “Vad lärde man sig av det?”  
E: “Ingenting.” E: “Det var meningslöst” 
L skriver upp en skala på tavlan så får eleverna räcka upp handen på vilken grad de tyckte 
att svårighetsgraden låg, resultatet blev ganska spritt, 3 elever tyckte 1 och 2 elever tyckte 
5... - 11.02 
 
Övrigt  
E frågar varandra mycket. Flest frågor om hur man registrerar sig. Vissa elever har problem 
med att det ska vara kolon eller “inhoppat”. Man märker att läraren har svårt att förklara och 
försöker klura ut det själv samtidigt som hen berättar för eleven. 
Eleverna kommer snabbt in, vilket är något L kommenterar på också: “Det går så fort och 
enkelt att logga in. Superbra!” 
Många elever har provat Comtech på Vetenskapens hus. 
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Intervju 1 - Lärare 1 
 

Erfarenhet av 
programmering 

Tycker själv att hen är minst datorvan av lärarna, men enligt mig verkar 
hen vara intresserad och bekväm med att använda läromedlet i 
undervisningen.  
Läste grundläggande programmering på 80-talet men inget annat.  
Grundkurs python nu, 8 lektioner som alla på skolan ska ta. Har hittills 
gått 7 lektioner. 

Av liknande läromedel Nej 

Förberedelse Satt med det igår. 4-5 h 

Tittade på 
video-genomgångarna? 

Ja. 

Körde Zifro Playground? Ja, körde några gånger. 

Kompletterade med andra 
källor? 

Nej, det behövdes inte. 

Förväntan innan Kände mig ganska väl förberedd.  

Utvärdering: Hur gick 
det? 

Det gick bra, det gick bra och snabbt att logga in för eleverna. Tyckte att 
eleverna var lite väl negativa efter lektionen... 

Kommer läraren använda 
lektionen igen? 

Definitivt, men det behövs fler lektioner som jag kan välja bland. 

Lärarmaterialet Zifro 
Teacher 

Det var tillräckligt bra med underlag och material för mig som lärare. Det 
var jättebra för mig som inte har så mycket datorvana, för min generation. 
Bra att det finns centralt innehåll. Genomgångarna ger mycket info, främst 
till läraren. Visade videon i klassen, men det var bra att ha läst all info 
som lärare. Det är ett bra material, särskilt för lärare som inte har så 
mycket erfarenhet.  

Vad saknades i 
materialet? 

Inget. 
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Observation 2 - Lärare 1 
Datum: 2018-04-16, Tid lektion: 11.20-12.10 
 
E står upp tills det blir tyst. Får klartecken från L när de får sätta sig. L går igenom läxa till 
nästa gång och delar ut uppgift. - 11.25 

Intro (15 min) 
L: “Kommer ni ihåg vad vi gjorde förra veckan?”  
E: “Ja, vi styrde en bil…” E: “Det var jättekul!”.  

Genomgång med for-slingor (hör egentligen till den första aktiviteten) och variabler. Tar 
upp exempel med godståg och persontåg… 
L: “Vi säger att vi ska lasta av tågen. Förra gången använde vi oss av for-slingor.” … 
Skriver upp på tavlan hur man skriver for-slingor. Man måste klicka på tab-knappen. - 11.31 

Videogenomgång från Zifro Teacher om variabler. - 11.40 

L skriver upp www.zifro.se på tavlan, samt “logga in” och “Räkna varorna”.  
L går runt och ser till att alla kommer in. 

Zifro Playground (30 min)  - 11.07 

Avslutning (0 min) 
L säger inget särskilt. 

Övrigt 
L säger till mig att ha har kört den här lektionen innan med en annan grupp. Det gick bättre 
och snabbare för dem.  
Många elever frågade var gångertecknet är på tangentbordet.  
L: det behövs mer tid till inledning och sådant.  
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Intervju 2 - Lärare 1 
 

Skillnad jämfört med 
första lektionen 

Den här var svårare, särskilt mot slutet, för elevernas del.  
I förra gruppen var det en tjej som klarade allt, jag är imponerad.  

Förberedelse Satt i fredags i ca 20 min + en 30 min nu på morgonen.  

Tittade på 
video-genomgångarna? 

Ja.  

Körde Zifro Playground? Ja, det var det första jag gjorde. Alla steg. 

Kompletterade med andra 
källor? 

Nej. 

Förväntan innan Känner sig inte helt bekväm eftersom han inte tycker sig kunna 
programmering. 

Utvärdering: Hur gick 
det? 

Det gick ungefär som jag trodde.  

Kommer läraren använda 
lektionen igen? 

Ja, det tror jag. (Det som avgör är lite vad arbetslaget kommer överens om 
att köpa in.) 

Lärarmaterialet Zifro 
Teacher 

Superbra med centralt innehåll.. “Man märker att ni är lärare som har gjort 
detta.”  
Inledningen tar mer än 5 minuter, i alla fall om har en stökig klass.  
Jättebra att det finns videogenomgångar, men de får absolut inte vara mer 
än 8 minuter långa (8 min är så lång videon till denna lektionen är)! I 
Zifro Playground är det bra grafik. Den här lektionen var svårare mot 
slutet.  
Hann inte med någon avslutning. 

Vad saknades i 
materialet? 

Tycker inte att det saknas något. Det är gediget.  
Det fanns dock inget facit för läraren: Hur koden ska se ut för att det ska 
fungera. Ha ett facit för en lösning till varje uppgift på lektionen som 
läraren kan luta sig tillbaka till och inte fundera så mycket själv.  
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9.4 Bilaga 4 - Anteckningar observationer och intervjuer 
Lärare 2 

Observation 1 - Lärare 2 
Datum: 2018-04-18, Tid lektion: 10.30-11.15 

Intro (10 min) 
Läraren presenterar observatören och syftet med besöket. “Från ett företag som gör 
programmerings-lektioner”. Intro till programmering. Olika språk: C++... Idag kommer vi 
använda Python. L: Nu ska ni få gå in på www.zifro.se - 10.35 
L: Om ni tycker att det här är lätt och att ni blir klara kan ni gå in på www.code.org och leka 
mer med kod.  
L: Gå in på Playground (visar med projektor). (L verkar inte ha förstått att eleverna ska 
skapa konton). -10.39 

Zifro Playground (25 min) 
Nu har de flesta elever skapat konto verkar det som och de väljer “Styr podden”. Alla elever 
har inte kommit in till lektionen (eftersom det tar tid för den att ladda in) men L fortsätter att 
introducera miljön genom att visa med projektorn. (Går igenom allt från playknapp till 
kompassnålen) - 10.? 
Någon elev kan inte logga in så jag hjälper eleven. -10.47 
L säger “Lystring. Nu har vissa kommit så långt att istället för att skriva åk_mot_öst() fyra 
gånger så kan man skriva (Skriver for-slinga på tavlan). - 10.49 
Eleverna jobbar vidare i Playground. Första (tjejerna) blir klara ca 10.57 - 11.10 

Avslutning (5 min) 
L: “Nu ska vi avsluta. Stäng ner datorerna och kolla framåt. Vad var det som var svårt?” 
E: “När man skulle hoppa in i den där for in range.” 
L: “Ja precis. Datorn kan inte tänka själv, så vi måste säga till den vad den ska göra. Vi 
måste använda tabben.” … (Förklarar for-slingan). - 11.15 
L: “Det vissa gjorde i slutet nu (code.org) där finns kod bakom blocken så det är ett första 
steg till den programmering som vi gjorde idag.” 
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Intervju 1 - Lärare 2 
 

Erfarenhet av 
programmering 

Ingen. Har gått Skolverkets webb-kurs i programmering (främst om 
programmeringens grunder). Den handlar inte om hur man skriver kod, 
utan mer bakgrund etc. Tippsar om code.org och visar hur andra har gjort.  
Har väntat på att något ska bli svårt, men märker att det kanske inte blir 
det. Jag gör precis som det står i lärarhandledningen, kan inte improvisera 
än.  

Av liknande läromedel Hen har kommit i kontakt med andra, men har inte provat det för nu 
provar jag det här. Man är nöjd när det är gratis att testa. 

Förberedelse Förberedde båda lektionerna samtidigt. Körde Playground “Styr podden” 
utan att kolla i instruktionerna.  
Men när jag gjorde samma sak med “Räkna varorna” så stötte jag på 
problem, så då läste jag instruktionerna. 
30 min att köra igenom lektionen och 5 min att läsa igenom 
instruktionerna. Väldigt självinstruerande. 

Tittade på 
video-genomgångarna? 

Nej. Anledning: att jag tyckte att det var lätt.  

Körde Zifro Playground? Ja.  

Kompletterade med andra 
källor? 

Nej. 

Förväntan innan Jag valde att inte ta genomgång av for-slingor först. Det var precis som jag 
hade förväntat mig gällande att vissa inte läser instruktioner etc. 
Förväntade mig att de skulle ta sig igenom det relativt snabbt, och det 
gjorde de.  

Utvärdering: Hur gick 
det? 

Jag var inte beredd på att de var tvungna att logga in. 
Det gick över förväntan. Jag trodde att de skulle köra fast oftare. 

Kommer läraren använda 
lektionen igen? 

Ja, absolut. Kommer även visa för kollegorna! Jag tog mig igenom det här 
och stötte inte på problem. Den var välinstruerad... 

Lärarmaterialet Zifro 
Teacher 

Allt var bra, tydligt. Saknar en knapp för att kunna skriva ut. (Tex bredvid 
“Stäng-knappen”.) 

Vad saknades i 
materialet? 

Inget. Detta är bra som första lektion. Det är skönt att ha info som lärare 
så att man kan svara på frågor, men eleverna behöver nog inte veta så 
mycket om hur datorn fungerar etc. inte till den här lektionen iaf. 

Övrigt: Vill ha ca 20 lektioner på ett läsår. 
Jag tycker att man även kan få in mer hur man använder miniräknare och 
excelark, för eleverna kan inte det.  
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Observation 2 - Lärare 2 
Datum: 2018-04-19, Tid lektion: 11.20-12.10 

Intro (20 min) 
L: Vad gjorde vi igår?  
E: Zifro. For in range. (Eleverna hjälper läraren att fylla i vad vi gjorde igår med detaljer…)  
L: det som var viktigt var att berätta för datorn… L: ta ner skärmarna och titta framåt.  
L använder slides om variabler för att gå igenom det. Ställer frågor till eleverna så att de får 
hjälpa till. - 11.35 
Den miljön som vi ska jobba med idag ställer lite högre krav. Visar miljön och berättar hur 
den är uppbyggd etc. Medan L gör detta loggar E in. - 11.38 

Zifro Playground (25 min) -12.05 

Avslutning (5 min) 
Visar Zifro Exempel. L: Vad tyckte Hilda var svårast med den här övningen?  
E: Det var många steg. Allt.  
L: När jag gjorde den här uppgiften kände jag att jag ville skriva ner på papper för att 
komma ihåg etc. - 12.10 
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Intervju 2 - Lärare 2 
 

Skillnad jämfört med 
första lektionen 

Trodde att eleverna skulle ha svårare för det här, men det hade de inte. Jag 
hade snarare svårare att svara på frågorna. Den här var mer komplicerad 
(inte för komplicerad). Nästan så att man kan dela upp denna i två 
lektioner för det blev så svårt och en annan dimension på slutet.  

Förberedelse Gjorde som den första. Började med att göra Playground, men insåg att 
jag behövde läsa instruktionerna. Skrev av instruktionerna och utgick ifrån 
det när jag hade genomgång.  
1 h 

Tittade på 
video-genomgångarna? 

Ja. 

Körde Zifro Playground? Ja. 

Kompletterade med andra 
källor? 

Nej. 

Förväntan innan Det här blir lätt. Blev förvånad över att jag tyckte att det var svårt. Trodde 
att E skulle tycka det var svårare. Hade förväntat mig mer kaos och fler 
frågor.  

Utvärdering: Hur gick 
det? 

 

Kommer läraren använda 
lektionen igen? 

Ja. Ska gå igenom nu i eftermiddag med kollegor. (För mattegruppen 9 
pers.) 

Lärarmaterialet Zifro 
Teacher 

 

Vad saknades i 
materialet? 

Facit! Också som man kan skriva ut. 

Övrigt: L säger att det var bra att E hjälpte varandra. 

Man skulle kunna ha som skolverket: vanlig prog, historia, prog i 
vardagen etc. 

Det här räcker (inkl. facit). Hade velat ha mer kunskap bakom, för jag vill 
kunna mer än eleverna. Detta var dock lagom hittills! Bra koppling till 
matematiken.  

Skulle vara bra om man kunde få info på annat sätt än via boxarna som 
poppar upp för om har klickat bort den så kan man glömma... 
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9.5 Bilaga 5 - Anteckningar observationer och intervjuer 
Lärare 3 & VFU-student 

Observation 1 - Lärare 3 & VFU-student 
Datum: 2018-04-19, Tid lektion: 8.10-9.20 

Intro (5 min) 
Jag presenterar mig. Eleverna verkar intresserade. Ingen har med sig dator, så L säger nu 
kan ni hämta era datorer.  
VFU: Hur många har provat på programmering förut? (Ganska många räcker upp handen). 
VFU: Det som vi ska göra idag är ganska enkelt. (VFU berättar en massa saker om koden 
utan att eleverna har fått se miljön eller fått prova, så utan något att referera till. Detta leder 
till att eleverna stöter på många problem under lektionens gång. De har inte förstått miljön 
och inte hur kod fungerar.) 

Zifro Playground (25 min) 
Eleverna har loggat in och kör Playground. 8.20 

De första tjejerna blir klara 08.35 Vissa elever börjar köra aktivitetet “Räkna varorna” 
eftersom de inte har fått instruktioner om vad de ska göra när de är klara.(8.55 är det en elev 
som fortfarande kör aktiviteten. Resten är klara och jobbar i matteboken.) 

Avslutning (5 min) 
VFU: Vad tyckte ni?  
E: “Det var ok men det var ganska simpelt.” “Det var samma sak.” “Kul att göra något annat 
än matte.” “Man kanske hade kunnat göra fler banor som är svårare.” 

Övrigt som noterades:  
Tjejerna som blev klara snabbt hade provat på Scratch förut och sade att de tyckte att det var 
kul och enkelt att förstå, men lite för enkelt och att det kanske borde finnas lite svårare. 
L har i princip ingen röst, så hennes VFU-student håller i lektionen. 
De körde lektionen även igår med en annan klass för att testa.  
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Intervju 1 - Lärare 3 & VFU-student 
                                               Lärare 3                                              VFU-student 

Erfarenhet av 
programmering 

Ingen alls. Läste basic kurs på kth. Hörde till 
lärarutbildning som tekniklärare på 
SU. 

Av liknande läromedel  Nej. Beror mycket på att jag inte 
är intresserad. 

Nej. 

Förberedelse De satt tillsammans.  
20 minuter. Men vi hade kunnat 
lägga ner mer tid. Nu tänkte jag 
bara att vi skulle testa, så nästa 
gång kanske vi skulle kunna göra 
det mer noggrant. 

 

Tittade på 
video-genomgångarna? 

Bara den första. Jag har inte ens 
sett att den andra finns.  

Bara den första. Jag kan redan lite om 
programmering så jag kände inte att 
jag behövde kolla på den andra.  

Körde Zifro Playground? Ja. Ja. Först.  

Kompletterade med andra 
källor? 

Nej. Nej. 

Förväntan innan Hade inga direkt förväntningar.  
Jag tyckte att det skulle bli kul, 
men är emot programmering. 
Tycker att det snabbt blir tråkigt.  

 

Utvärdering: Hur gick 
det? 

Det gick rätt bra. Det var många 
frågor, mer frågor igår.  

De glömde kolon, tab etc.  

Kommer läraren använda 
lektionen igen? 

Nja. Om det blir mer utvecklat, 
om det blir en större mening med 
det. Kunna koppla till något annat 
än att det står i läroplanen. Vet 
inte hur… Vill inte bara säga till 
eleverna att vi ska lära oss detta 
för att det kommer nu.  

I alla fall för teknik. Jaja. (Verkar inte 
jätteentusiastisk, men kanske 
kommer göra det.) 

Lärarmaterialet Zifro 
Teacher 

  

Vad saknades i 
materialet? 
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Observation 2 - Lärare 3 & VFU-student 
Datum: 2018-05-02, Tid lektion: 12.10-13.15 
 
Intro (10 min) 
Elever är sena och många har inte med sig sina datorer så innan lektionen kommer igång är 
kl.12.17 
VFU-student: “Kommer ni ihåg vad vi gjorde förra gången?” E: “Vi skulle styra podden” L 
“Ja precis” (Skriver upp på tavlan) L: “Istället för att skriva samma sak flera gånger, vad 
använde vi då?” E: “for in range…” L skriver upp på tavlan. L: “Idag ska vi prata om 
variabler. I matematik kan variabler heter x, y … Det är ungefär samma sak i datorspråk.”. - 
12.19. 
Genomgång med slides om variabler från Zifro Teacher. - 12.27 
VFU ber eleverna logga in på zifro.se  

Zifro Playground (35 min) 
Eleverna samtalar och hjälper varandra. De flesta får fel när man frågar efter antalet träd. 
Och i princip alla glömmer vikten så den borde definitivt stå någonstans! Någon råkar logga 
ut och måste därför börja om. - 12.56  
(en E är klar med allt) L: “Nu om ni inte är klara kan ni gå över till matten i alla fall. Ni 
behöver inte göra klart hela.”. (E har matteprov imorgon.) E x8 fortsätter med Zifro. - 13.15 

Avslutning (0 min) 
Inget avslut. 
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Intervju 2 - Lärare 3 & VFU-student 
                                               Lärare 3                                                VFU-student 

Skillnad jämfört med 
första lektionen 

Jag tycker att den här var bättre. 
Den var mer konkret. Bättre 
respons från eleverna och de 
verkade tycka att det var kul. 
Beror nog mycket på att många 
inte vet vad norr och söder är, 
medan det här var bättre.  

Förra gången var E inte så 
förberedda, men nu visste de vad de 
skulle göra.  
Den här gången var jag också bättre 
förberedd och höll en bättre 
genomgång, för förra gången hade 
jag inte förstått hur man skulle 
använda er hemsida. 

Förberedelse Läste förslag på inledning. Hade 
ju min VFU.student som höll i 
lektionen. Hade förberett mig mer 
om det var jag som hade hållit i 
lektionen. Hade också refererat till 
variabler i matematiken.  

Satt precis innan bara, oförberett. 
Eftersom jag har erfarenhet kan man 
gå bort från hemsidan och 
improvisera lite. Läste inte texterna 
under rubrikerna. 
10 min 

Tittade på 
video-genomgångarna? 

Nej. Nej.  

Körde Zifro Playground? Nej. Nej, det hann jag inte.  

Kompletterade med andra 
källor? 

Nej. Nej. (Tidigare erfarenhet och 
kunskap) 

Förväntan innan Hade inte så många förväntningar. 
Såg att vissa hade börjat med detta 
förra gången. Det såg ut som att 
eleverna tyckte att det var roligare 
så jag trodde det och var lite mer 
positiv den här gången. 

Väcka något slags intresse hos 
eleverna. Koppling mellan dator och 
papper/matematik. 

Utvärdering: Hur gick 
det? 

Bra. Det var fler positiva än jag 
trodde och fler positiva än förra 
gången. Det var många som ville 
fortsätta med Zifro snarare än att 
räkna.  

Det gick bra. Frågor får man alltid 
oavsett hur bra genomgång man har.  

Kommer läraren använda 
lektionen igen? 

Om det kommer att jag måste 
använda programmering så 
kommer jag använda något sådant 
här som är klart.  

Ja, jag tror att jag hade gjort det sen 
när jag jobbar som lärare. Typ när jag 
ser att eleverna har tråkigt eller 
behöver göra något annat och prova 
på programmering.  

Lärarmaterialet Zifro 
Teacher 

Det är bra att det finns centralt 
innehåll, så är det i skolans värld. 
Bra att det finns tips på inledning, 

Det var helt ok. Kanske lite mer tips 
om vad man som lärare svarar när 
eleverna frågar om vad nyttan med 
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särskilt för mig som inte har 
någon erfarenhet av 
programmering och inte ser vitsen 
med det. 
I genomgångarna är det för 
mycket text. Och för lång 
videogenomgång. Det blir löjligt 
enkelt. 
Bra att det finns tips på 
avslutning. I det här fallet märkte 
man att eleverna hade fattat grejen 
så vi behövde inte gå igenom det 
här. Det hade bara eleverna tyckt 
var tråkigt och löjligt.  

detta är. 
Det hade varit bra om texten i 
genomgångarna var parallell med 
sliden som man pratar om.  

Övrigt: Jag ser verkligen ingen vits med 
detta (programmering) överhuvud 
taget.  

Det måste finnas någon 
efterföljning…  
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