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Sammanfattning av presentation: Digitaliseringen och teknologins framfart påverkar hela samhället och 
därmed även skolan. Som ett resultat av denna utveckling skrivs läroplaner och styrdokument runt om i världen 
om för att skolan ska kunna hjälpa eleverna utveckla de förmågor och den kunskap som krävs i det samtida och 
framtida samhället. För Sveriges del godkände regeringen i mars 2017 Skolverkets förslag på reviderad 
läroplan för grundskolan, med syftet att stärka elevernas digitala kompetens. I detta sammanhang innefattar 
digital kompetens fyra aspekter: att förstå hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling, att 
kunna använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig kritiskt och ansvarsfullt till medier och 
information samt att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, med användning av digital 
teknik. Som ett led i detta skrevs programmering in i flera ämnen, däribland matematik. 
I den här presentationen funderar vi på varför detta med digital kompetens blivit aktuellt just nu och vad de nya 
skrivningarna innebär i praktiken för dem som arbetar i skolan. Hur kan man som lärare i till exempel 
matematik knyta programmeringen till ämnesinnehållet?  

Presentation av samtliga föreläsare: Linda Mannila disputerade i datavetenskap (inriktning på utbildning) år 
2009 vid Åbo Akademi, och har jobbat som utbildare, forskare och företagare inom utbildningssektorn med 
fokus på digitalisering och skolutveckling sedan 2010. Hon också haft flera expertuppdrag relaterade bland 
annat: 
- Medlem i Stockholms stads programmeringskommission (2016 –) 
- Styrelsemedlem för Resurscentret för matematik, naturvetenskap och teknik (skolresurs.fi, 2015 –) 
- Medlem i referensgrupp vid framtagningen av förslag på reviderade läroplaner i Sverige (Skolverket) 
- Inkallad medlem för att diskutera programmering i finländska läroplanen (Utbildningsstyrelsen)  

Varför vet man inte vad programmering är? Varför så få tjejer? Grundskola, programmering. ”Make it, 
Finland” (förening), tagit fram Skolverkets webbkurs i programmering (kurs om programmering, inte i 
programmering) 

Vad är programmering? Instruktioner till en dator. En robot kan vara en början, men det handlar om 
att integrera det med övrig undervisning. 

Vad-hur-varför? Unga ser inte ”digitala världen” som en egen värld utan som en del i ”hela världen”. 
Allt som kan digitaliseras kommer att bli digitalt… Allt är flödande: musik: konsert, LP, CD, mp3, 
flödande (tillgängligt för alla) Allt bygger på programmering… 

Varför: Digital kompetens: samhället, verktyg och medier, förhållningssätt, lösa problem 

Programmering är inte koden utan det är slutresultatet, innan dess så är det problemlösning 

CT (computational thinking) är matematik, man måste misslyckas för att lyckas, gör fel viktigt, 
uthållighet 

Kreativt tänkande – microbit (sensorer mm.), ljuset går ner i microbiten när handen kommer – bygg 
larm, rörelse bättre, gör både och… 

Idrott + matematik + bild/musik (data från träningen blir via matematik egen musik) 

Simulering: Scratch jr, människokroppen 

Demokratiska dimensioner: program tar över hela världen och världsbilden (Facebook ”väljer” 
sökresultat och väljer nyheter) 



Smarta prylar: prylar uppkopplade till nätet, vad skall en smart brödrost göra?, välja rostning efter 
person, starta på distans, ”smart täcke” – olika temp, bäddar sig självt!,  

Vi vet inte vad som kommer att behövas och vilken teknik som kommer att finnas, nya frågor kring 
etik mm. 

Behoven finns hos grupper som inte sysslar med IT… 

Hur: 1-3 Koka te, instruktioner, villkor 
Steg-för-steg är inte enkelt, pröva med ”knyta skor”…, code.org bra 

4-6: Scratch, rita kvadrat, gå från klartext och upprepningar till loop… 

7-9: textbaserat i t.ex. microbit, programmera i matematik PIM,  

positiv attityd, våga misslyckas, känna sig obekväm, vilja lära sig, uppnå miniminivå – ständiga 
newbees… 

 

 

	


