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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte är att med hjälp av textanalys och kvalitativa intervjuer undersöka vilka motiv 

som ligger bakom de insatser som görs för att föra in programmering i lägre åldrar. 

Textanalysen behandlar regeringsbeslutet och Skolverkets förslag på förändringar i läroplanen 

samt Digitaliseringskommissionens rapport som Regeringen baserade sitt beslut på. 

Intervjustudien inriktar sig på lärare som redan har erfarenhet av programmeringsundervisning 

för att ta del av deras motiv och erfarenheter. Textanalysen visar att det främsta motivet är att 

eleverna ska få grundläggande kunskap om den digitala teknik de omges utav och kunna 

kontrollera den istället för att bli kontrollerad utav den. Något som även lärarna anger som 

motiv vilket framgår i intervjustudien. Det framkommer även motiv om att programmering ska 

ge transeffekter genom att stärka elevernas samarbetsförmåga, logiska tänkande och 

datalogiska tänkande. Det går dock inte att hitta stöd i forskningen för detta.  

Nyckelord: erfarenhet, matematik, motiv, programmeringsundervisning, regeringsbeslut  
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ABSTRACT 

The purpose of the study is to investigate the motives behind the efforts made to introduce 

programming in the lower age through the use of text analysis and qualitative interviews. The 

text analysis Deals with the government decision and the Swedish Agency for Education's 

proposals for changes in the curriculum and the Digitalization Commissions’ report, which the 

Government based their decision on. Interviews focuses on teachers who already have 

experience in programming education to understand their motivations and experiences. The text 

analysis shows that the main motivation is that students should gain basic knowledge about the 

digital technology they’re surrounded by and be able to control it instead of being controlled 

by it. Something that the teachers also indicate as motivation, as stated in the interview study. 

There is also a reason for programming to provide trans-effects by strengthening student co-

operation, logical thinking and computer logic thinking. However, that can’t be proven. 

Keywords: experience, government decision, mathematics, motive, programming education 
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1 INLEDNING 

I och med den digitalisering som påverkat samhället i stort har även skolan och undervisningen 

blivit mer digital. Det finns projektorer och smartboards i stora delar av landets klassrum. 

Många elever har tillgång till dator och surfplattor under lektionstid. Många skolor och 

huvudmän satsar nu på en-till-en med mål att alla elever i klassen ska ha tillgång till en dator 

eller surfplatta under lektionstid. Detta är i linje med Skolverkets visioner om att alla elever i 

grundskolan ska ha tillgång till ett personligt digitalt verktyg inom tre år från och med 2016 

(Skolverket, 2016b). 

 Det blir allt viktigare att elever och lärare har kunskap och förmåga att hantera ny teknik. 

Samtidigt upplever inte lärare och elever att de är mer kunniga inom IT nu jämfört med för 

några år sedan. 

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ta fram en ny it- och digitaliseringsstrategi som 

även innefattar att införa programmering i grundskolans kursplan (Regeringen, 2015). Med 

detta som bakgrund har programmering blivit något extra intressant att undersöka. 

Programmering har länge varit något man börjat med på gymnasiet och främst på 

utbildningarna med natur-, teknik- eller IT-fokus. Men om en snar framtid skall ämnet införas 

på bred skala för alla elever i svensk grundskola. I uppdraget som skolverket fått av Regeringen 

skrivs följande. 

För grundskolan ska kurs- och läroplaner ses över för att förstärka och tydliggöra 

programmering som ett inslag i undervisningen. Programmering handlar inte enbart om att 

skriva kod. Problemformulering och -lösning, kreativitet och logiskt tänkande är exempel på 

centrala förmågor. Förmågor som även kan bidra positivt till kunskapsinhämtningen inom 

andra ämnen (Fridolin, Hadzialic & Kaplan, 2015). 

Programmering i den bredare bemärkelsen går inte bara ut på att skriva kod utan handlar 

även om kreativ problemlösning, logiskt tänkande och strukturerat arbetssätt. Genom att 

eleverna får bekanta sig med programmering som en naturlig del av undervisningen skapas 

också förutsättningar för en jämnare könsfördelning i utbildnings- och yrkesval längre fram 

(Fridolin & Damberg, 2016). 

I Regeringens beslut angående den nationella IT-strategin för skolväsendet ingår förändringar 

i läroplaner och kursplaner för att förstärka och tydliggöra programmering som ett inslag i 

undervisningen (Regeringen, 2015). 
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1.1 Skolverkets uppdrag 

I uppdraget som Skolverket fått av Regeringen ska de utarbeta förslag till förändringar i 

läroplaner och kursplaner för bl.a. grundskolan. Skolverket ska ”tydliggöra skolans uppdrag att 

stärka elevernas digitala kompetens på det digitala området och innovativa förmåga, för att 

förbereda dem för ett aktivt deltagande i ett allt mer teknikorienterat arbets- och samhällsliv 

och för ett stärkt entreprenöriellt lärande” (Skolverket, 2016b). 

1.2 Vad är programmering? 

Den programmering som oftast är aktuell kan delas in i tre delar. Blockprogrammering, 

programmering av fysiska robotar och skriven programmeringskod i språk som Java, C och 

Python. Den form som man ofta börjar undervisa i är blockprogrammering. 

Blockprogrammering består ofta av en problemlösningsuppgift i digital miljö där något på 

skärmen ska transportera sig genom att få instruktioner av den som programmerar. Alla 

instruktioner matas in i förväg, sedan utför objektet på skärmen instruktionerna i den ordningen 

som programmeraren bestämt. På webbplatsen code.org, som är välanvänd av många lärare och 

elever, kan uppgifterna se ut som på bilden nedan (se figur 1). För att få fågeln att gå till grisen 

ska eleverna med hjälp av tre olika kommandon programmera fågeln så att den hittar till grisen. 

I detta fall: gå framåt, sväng höger, gå framåt, gå framåt, gå framåt, sväng vänster, gå framåt, 

gå framåt. 

 

 

Figur 1. Blockprogrammering (Code.org) 

 

Återges med tillstånd av Code.org 
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Ett annat sätt att programmera på är med hjälp av robotar. Ett par skolor har köpt in och har 

tillgång till robotar som de kan styra med hjälp av programmering. Eleverna instruerar roboten 

vilka handlingar den ska utföra i en bestämd ordning. Det kan exempelvis vara att guida en bil 

från punkt A till punkt B utan att kollidera med hinder på vägen.  

 

Något som inte är lika frekvent förekommande i låg- och mellanstadiet är arbetet med kodspråk 

som t.ex. Java, C och Python. På Code.org går det lätt att se skillnaden mellan att programmera 

med blockprogrammering och med JavaScript. Det finns en knapp där det står visa kod. Där 

går denna kod att läsa (se figur 2), istället för boxarna gå framåt, sväng vänster, sväng höger 

som kan dras och släppas i rutan bredvid så behöver eleverna skriva koden själv för att få fågeln 

att röra sig. För att få den att gå framåt behövs kodsträngen ”moveForward();”. Det är viktigt 

att vara noggrann och inte missar några tecken vid inmatningen, det finns då risk att datorn inte 

uppfattar kommandot rätt och vet då inte vad som ska utföras.  

 

  

Figur 2. JavaScript (Code.org) 

I figuren ovan (se figur 2) går det att se vilka kodsträngar som krävs för att få fågeln att utföra 

de kommandon som tar den hela vägen till grisen. Man kan här se koden bakom de knappar 

man styrt fågeln med. Alla knappar är kopplade till olika kodsträngar som normalt sätt inte 

visas, här ser man hur koden som datorn läser av ser ut.  
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1.3 Ämnets relevans 

Införandet av programmering i grundskolan kommer ha inverkan på nästan alla undervisande 

lärare, framför allt i matematik och teknik. En så stor förändring som införandet av 

programmering är kommer att förändra en del av den dagliga verksamheten på skolorna. 

Motiven som ligger bakom beslutet att börja undervisa i programmering är därför värda att 

kritiskt granska och jämföra med motiv och erfarenheter ute på skolorna. Att undersöka ifall 

det finns vetenskapliga studier som styrker lärarnas erfarenheter och motiv är också intressant 

att undersöka. Det kan även finnas lärdomar att dra utifrån lärarnas erfarenheter av att ha 

undervisat i programmering för andra lärare som är nyfikna och i framtiden kommer använda 

sig av programmering i sin undervisning. 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad Regeringen och Skolverket erfar att införandet av 

programmering i matematikämnet kommer att resultera i och vilka vetenskapliga belägg och 

beprövade erfarenheter som ligger till grund för detta. Vidare är syftet att se hur lärare erfar 

programmeringsundervisning utifrån att man har infört programmering i 

matematikundervisningen tidigt i grundskolan. 

1.5 Frågeställning 

Vad erfar Regeringen och Skolverket att införandet av programmering i 

matematikundervisningen kommer att resultera i? 

Vilka vetenskapliga belägg och beprövade erfarenheter finns för att införa programmering tidigt 

i grundskolan? 

Vilka motiv samt vilka erfarenheter har gjorts på skolor som arbetar med programmering tidigt 

i grundskolan?  
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

Litteraturgenomgången inleder med ett internationellt perspektiv som består av en kort 

beskrivning över England och Finlands införande av programmering samt den brittiska studie 

som legat till grund för Englands förslag. Detta följs av EUN och Grand Coalition for Digital 

Jobs sammanställning av framgångsfaktorer författad av Dalla Vecchia, Kerr, Recheva och 

Cannella (2015) som presenterar vad som krävs för att lyckas införa programmering i skolans 

lägre åldrar. Det följs av en historisk beskrivning över hur Sverige tidigare arbetat med att få in 

programmering i skolan, en intervjustudie gjord av Emanuel (2009) och jag har valt att fokusera 

på programmeringsspråket Basic. Programmeringen lärandeeffekter presenteras i ett försök 

gjort på uppdrag av Code club UK av Straw, Bamford och Styles (2017). Sedan följer några 

utdrag ur Rolandssons doktorsavhandling som bland annat tar upp den didaktiska delen av 

programmeringsundervisningen. Avslutningsvis används den översikt kring programmering i 

förskola och grundskola som Kjällander, Åkerfeldt och Petersen (2016) gjort på uppdrag av 

Skolverket. Det var genom denna översikt som jag hittade både framgångsfaktorerna och 

Rolandssons studie och även viss utländsk forskning om fortbildning.  

2.1 Internationellt perspektiv 

Finland och England är länder som ligger i framkant vad det gäller satsning på programmering 

i skolan. I England infördes programmering som eget ämne 2015. Medan man i Finland valt att 

inkludera programmering i kursplanen för matematik (Lagerlöf, 2015). Finlands satsning på 

införandet av programmering i grundskolan är gjord på initiativ av deras regering och innefattar 

en satsning på, 50 miljoner euro till lärarutbildningen inom programmering. Satsningen ingår 

ett projekt som heter ”Nya lärmiljöer och digitala material i grundskolan” (Evers, 2016). 

2.1.1 Vi följer i Finlands och Englands fotspår 

Finland och England är länder som ofta nämns som föregångsländer när det pratas om 

införandet av programmering i grundskolan. Införandet av programmering i Englands läroplan 

grundade sig i rapporten Shut down or restart (The royal society, 2012) som skrevs i syfte att 

ta fram vetenskapliga belägg som krävdes för att få igenom införandet av programmering i 

läroplanen. Där argumenterarar de för att vi i dagens samhälle omges av digital teknik som vi 

interagerar med på daglig basis men sällan vet hur den fungerar eller kan påverka hur den 

http://www.minedu.fi/osaaminenjakoulutus/peruskouluuudistus/oppimisymparistot/index.html?lang=sv
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designas. Genom att utbilda elever i vad programmering är och hur det hänger ihop med systems 

uppbyggnad hoppas de att nästa generation kommer ha större möjlighet till att ställa krav och 

bli medproducenter i större grad än den tidigare (Kjällander, Åkerfeldt & Petersen, 2016). 

Rapporten lyfter fram några huvudfaktorer till att programmering bör införas i den engelska 

läroplanen. Programmering utgör en stor del av den värld vi lever i. Datorvetenskap utvecklar 

nyckelförmågor såsom förmågan att föra logiska resonemang, abstrakt tänkande och 

problemlösningsförmåga. Främja skapande och kreativitet samt utvecklat datalogiskt tänkande 

som även främjar andra arbetsområden (Kjällander, m.fl., 2016). 

Finlands beslut att införa programmering grundar sig inte på empirisk forskning. Det som fick 

Finland att införa programmering i läroplanen handlade mer om att programmering anses vara 

en basfärdighets såsom läsa, skriva, räkna. Att barn ska förstå teknikens betydelse och påverkan 

på samhället samt utveckla barns digitala kompetens lyfts fram som nyckelfaktorer för att införa 

programmering (Kjällander, m.fl., 2016). 

Skolan står inför stora utmaningar gällande fortbildning, lärares digitala kompetens bedöms 

vara låg. Både finländska och engelska forskare pekar på att den största utmaningen kommer 

bli att fortbilda alla lärare (Kjällander, m.fl., 2016). 

2.1.2 Europeisk kartläggning av framgångsfaktorer 

Skolverket hänvisar till en sammanställnings av framgångsfaktorer som EUN och Grand 

Coalition for Digital Jobs tagit fram för att lyckas införa programmering i skolans lägre åldrar. 

EUN är ett nätverk av 31 europeiska utbildningsdepartement som arbetar med syfte att innovera 

undervisning och lärande. Grand Coalition for Digital Jobs är en organisation med 

samarbetande partners som arbetar för att öka IT-kompetensen hos unga i Europa bland annat 

för att få ut många unga i arbete och sänka ungdomsarbetslösheten. De presenterar dessa 

framgångsfaktorer under tre rubriker, operationella, strategiska och taktiska rekommendationer 

(Dalla Vecchia, Kerr, Recheva & Cannella, 2015 i Skolverket, 2015b). 

De operationella rekommendationerna är att inte dubbelarbeta, ta lärdomar från andra som gjort 

samma sak tidigare och dela med er av alla erfarenheter, att uppmuntra frivilligt engagemang, 

arbeta för att upprätta en god könsfördelning på IT-området, att ständigt utvärdera arbetet (Dalla 

Vecchia, m.fl., 2015 i Skolverket, 2015b). 



Införandet av programmering i grundskolan   Markus Erlandsson 

7 

 

De taktiska rekommendationerna är att ta hjälp av många aktörer i arbetet (IT-industrin, 

politiken, utbildningssektorn, ideell sektor etc), uppmuntra och stötta lärares vidareutveckling 

inom arbetsområdet samt koppling till arbetslivet genom yrkesvägledning för att stärka 

konkurrenskraften på arbetsmarknaden (Dalla Vecchia, m.fl., 2015 i Skolverket, 2015b). 

De strategiska rekommendationerna som anges är att försöka få stort politiskt stöd för 

programmet. Gott samarbete mellan lokal, regional och nationella initiativ, få alla aktörer att 

dra åt samma håll och om möjligt skapa en gemensam målbild samt arbeta med 

attitydförändring angående programmering (Dalla Vecchia, m.fl., 2015 i Skolverket, 2015b). 

2.2 Den svenska digitaliseringen 

Digitaliseringen av skolan är inget nytt, det har genomförts tidigare. År 1998 beslutades att 

Regeringen skulle lägga 1490 miljoner kronor på ett nationellt program för IT i skolan. 

Satsningen bestod av olika delar där alla lärare skulle ha en dator som arbetsverktyg samt 

fortbildas för att höja deras digitala kunskap genom kompetensutveckling. Även IT-stöd för 

elever med funktionshinder, epost till alla elever och lärare, internet till skolorna samt en 

utveckling av det europeiska skoldatanätet ingick i Regeringens satsning. Satsningen omfattade 

förskoleklassen, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan (Regeringen 1998). 

Många lärare var i behov av kompetensutveckling inom IT, 8 av 10 lärare uppgav att deras 

kunskaper inom IT var otillräckliga. 65 % av lärarna uppgav att det största hindret för att 

använda sig av IT i undervisningen var att de saknade kunskapen. Cirka 70% anger bristen på 

utrustning som anledning. Många lärare anser att bristen på tid och pengar också påverkar. En 

stor majoritet, över 90 % anser att IT kompetensen är viktig för elevernas framtida yrkesliv. 

Med en så stor majoritet kan man med lätthet säga att lärarkåren stod bakom digitaliseringen 

1998. De flesta ansåg att förstärkningar inom IT i skolan var en nödvändighet för att förbereda 

eleverna för framtiden. 80 % av lärarna tror att lärarrollen kommer förändras inom fem år och 

mer än 70 % ser positivt på den förändringen. Det är färre än 10 % som ser negativt på 

förändringarna, lika stor andel som inte ansåg att IT var viktigt för eleverna i deras framtida 

yrkesliv. (Regeringen 1998).  

2.2.1 Programmering på 70- och 80-talet 

I en studie av Martin Emanuel har han intervjuat lärare verksamma på 70- och 80-talet om 

skolöverstyrelsens men också andra aktörers insatser angående datorer och undervisning i 
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grund- och gymnasieskolan. Svaren som valts ut handlar framför allt om hur lärarna ställde sig 

till att börja använda programmeringsspråket BASIC och datorn i undervisningen. Denna del 

behandlar några utvalda delar från hans intervju för att ge ett historiskt perspektiv av den 

svenska digitaliseringen. Svaren består framförallt av deras personliga hågkomster, intryck, 

tyckande, och åsikter om programmering i skolan på 1970- och 80-talet. (Emanuel, 2009). 

BASIC var ett programmeringsspråk som kom in i svenska skolan på 70- och 80-talet. Det var 

tänkt att man skulle börja arbeta med datorer som hjälpmedel i matte, fysik och andra ämnen. 

Kritiska röster höjdes som hävdade att eleverna skulle bli dåliga på matematik, men det fanns 

även de som gjorde försök med kontrollgrupper som hävdar att införandet av datorer i 

undervisningen gav positiva resultat (Emanuel, 2009). 

En lärare från Emmanuels (2009) intervjustudie berättar att det var ett stort fokus på att lära sig 

hårdvaran, själva datorn. På studiedagar fokuserade lärarna på att lära sig använda datorn som 

hjälpmedel, både i grundskolan och på gymnasieskolan. Det var många som fortbildade sig, 

lärarhögskolorna hade fempoängskurser på området men trots det kände sig lärarna inte 

bekväma med att bedriva undervisning med datorn som hjälpmedel.   

En del av de mest intresserade lärarna arbetade på och såg ett användningsområde för datorn 

och programmering i skolan och gjorde också så ända ned på grundskolan. Men andra var 

kritiska till utvecklingen, de ställde sig frågande till vart detta leder i kursplanen, vad ska vi ha 

det till? Det resulterade i att utvecklingen gick väldigt långsamt (Emanuel, 2009). 

 En av de intervjuade i Emmanuels (2009) studie tror att det var för stora ambitioner uppifrån 

och att det gick för snabbt. Han upplever att det blev ett A- och ett B-lag, där vissa hängde på 

utvecklingen och andra inte. Han tror att man hade behövt ta mindre steg för att integrera datorn 

i undervisningen.  

En annan gick en sommarkurs i datalära 1976, den bestod av diskussioner kring 

samhällskunskap eller samhällsfrågor och programmering i BASIC. Han tyckte det var trevlig 

med kursen men har tankar kring varför det inte fick någon stort genomslag. Han menar att 

ingen egentligen fattade hur man skulle göra, eller vad man skulle göra. Det fanns inte heller 

några resurser och inga viljor som drog i projektet vilket skapade problem (Emanuel, 2009).  

En av de intervjuade tror att anledningen till att det inte hände så mycket när det gäller datorstöd 

i undervisningen har med programvara att göra. Bristen på bra verktyg för att stödja 

utvecklingen målas upp som något som hinder för att utvecklingen stannade av. Det fanns de 
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som studerade de olika programvarorna som fanns tillgängliga och de kom fram till att det fanns 

tvåhundra verktyg, men inget av dem stödde utveckling med kognitiv utgångspunkt (Emanuel, 

2009). 

2.2.2 Compis 

Skoldatorn Compis är ett projekt som svenska skolan hade på 80-talet. Tanken var att Compis 

skulle vara den perfekta skoldatorn och svenska skolan satsade 120 miljoner under tre år på 

denna satsning. Compis hade ett programmeringsspråk som heter Comal vilket är en variant på 

Basic. Comal skulle vara perfekt för små skolbarn eftersom det var lika enkelt som Basic men 

än mer kraftfullt. Kritik som riktades mot projektet var varför man satsade över hundra miljoner 

på att köpa in datorer som inte hade mycket gemensamt med det som användes till vardags. 

Satsningen på Compis kom väldigt olägligt då IBM samtidigt lanserade PC som fick stort 

genomslag och blev till världsstandard (Engström, 2011). 

2.3 Programmering för lärande 

Termen datalogiskt tänkande ”computational thinking” slog igenom med Seymour Paperts bok 

Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas och används ofta i diskussioner 

gällande matematikundervisning med hjälp av programmering (Papers, 1980). Papers menade 

att genom att programmera så övade man upp sitt datalogiska tänkande. Datalogiskt tänkande 

handlar om att kunna hantera ett problem på ett sätt som gör så att man kan använda datorer för 

att kunna lösa det. Först måste man lista ut stegen som krävs för att lösa problemet och sedan 

måste man få datorn att utföra stegen i rätt ordning (Barefoot Computing, 2014). 

Det finns obekräftade teorier om att programmering gör så att man får andra förmågor som går 

att använda i andra ämnen, till exempel problemlösningsförmåga eller samarbetsförmåga detta 

kallas för transeffekter. Papert’s idéer ifrågasattes och intresset för datalogiskt tänkande avtog 

när inga vetenskapliga studier kunde påvisa några transeffekter. Det gick inte heller att bevisa 

att programmering påverkade barns förmåga att tänka abstrakt. (Kjällander, m.fl., 2016). 

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet enligt Skollagen (SFS 

2010:800). Det här dock inte förekommit tillräcklig utbildningsvetenskaplig forskning inom 

programmering och dess lärande effekter. Man kan därför inte säga att 

programmeringsundervisning skulle träna andra förmågor än just förmågan att programmera. 

Största delen av den forskning som rör programmering behandlar hur barn på olika sätt kan 
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börja med programmering. Bara en liten del fokuserar på barns lärande. Även om det finns få 

dokumenterade erfarenheter om vad barn lär sig förutom förmågan att kunna programmera så 

menar ett flertal lärare utifrån personliga erfarenheter och observationer att barn lär sig 

samarbeta och att programmeringslektioner utvecklar deras samarbetsförmåga (Kjällander, 

m.fl., 2016). 

2.3.1 Självförtroende att använda datorer  

I en brittisk studie mellan juni 2015 och september 2016 deltog 15 barn i åldrarna nio till elva 

i en kodklubb en timme i veckan. Kodklubben var en fritidsaktivitet som skedde efter skoltid 

ledda av ideell personal och material från Code club UK. Materialet var inriktat mot att lära sig 

Scratch, HTM/CSS och Python, det vill säga olika typer av programmeringsspråk (Straw, 

Bamford & Styles, 2017). 

Barnen lärde sig programmera genom att skapa spel, appar, animationer och hemsidor. De lärde 

sig färdigheter som är användbara i framtiden i till exempel skolan, yrkeslivet eller framtida 

hobbys. De hoppas att detta kommer leda till att fler blir inspirerade till att söka till utbildningar 

som har med digitalt skapande att göra (Straw, m.fl., 2017). 

Resultatet från studiens utvärdering visar dock att ett års deltagande i en kodklubb inte påverkar 

elevernas uppfattning av sina förmågor. Eleverna upplevde inga transeffekter så som förmågan 

att följa instruktioner, problemlösningsförmåga, lära sig nya saker eller samarbetsförmåga. 

(Straw, m.fl., 2017). 

Lärarna rapporterade ett antal positiva effekter för eleverna, till exempel utveckling av deras 

självförtroende i färdigheter inom programmering, IT och datorer. Lärare rapporterade också 

att eleverna fick förbättrade färdigheter inom problemlösning, vilket inte stärks av elevernas 

rapporter eller av de tester som utfördes. (Straw, m.fl., 2017). 

Slutsatsen som dras från studien är att en timmes programmering i veckan i kodklubbar kan 

förbättra elevernas programmeringsförmåga i programmeringsspråk som Scratch, HTML/CSS 

och Python och deras användning av dessa programmeringsspråk. Det kan också ha positiva 

effekter på elevernas självförtroende att använda datorer, liksom deras uppfattning om hur bra 

de är på att göra saker med hjälpa av programmering (Straw, m.fl., 2017). 
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2.3.2 Lärare förväntar sig att barnen ska lära sig av sig själva 

I en studie gjord på gymnasielärares uppfattning om programmering, Programmed or Not. A 

study about programming teachers’ beliefs and intentions in relation to curriculum av 

Rolandsson (2015), undersöks lärares föreställningar, tankar och intentioner i förhållande till 

deras agerande. Lärarna som deltog i studien menar att elever ofta har svårt att förstå 

programmeringsundervisningen trots varierade undervisningsformer (Rolandsson, 2015 i 

Kjällander, m.fl., 2016). 

Rolandssons resultat visar också på att många lärare inte tror att alla elever kan lära sig 

programmera. De tror att endast de som redan har ett utvecklat analytisk- och logisk tankesätt 

har förmågan att lära sig programmera. Lärarna prövar sig fram i undervisningen och förväntar 

sig att eleverna ska lära sig genom att likt läraren testa sig fram genom att koda på egen hand. 

Rolandsson menar dock att lärarrollen har en central roll i hur programmering utvecklas i 

klassrummet.(Rolandsson, 2015 i Kjällander, m.fl., 2016)  

Studien visar att trots att lärarna anser att programmering är ett svårt ämne så förväntas eleverna 

lära sig själva genom att koda på egen hand. Studien visar att programmering uppfattas som 

något som inte är för alla utan till och med är exkluderande (Rolandsson, 2015 i Kjällander, 

m.fl., 2016). Rolandsson vill att ämnesdidaktiken ska få större utrymme i 

programmeringsundervisningen. Han efterfrågar ämnesdidaktiska utbildningar inom 

programmering. För att undervisa i något så avancerat som programmering krävs genomtänkta 

metoder. Som för alla andra ämnen behövs de grundläggande didaktiska frågorna ställas, hur 

man undervisar, för vem och varför (Rolandsson, 2015). 

Rolandsson säger att oavsett vilka motiv som anges för att börja undervisa i programmering. 

Så kan vi ändå inte säga vilka färdigheter som kommer vara viktiga i framtiden eftersom det 

påverkas av tekniska innovationer och demokratiska framsteg. Han ser det som nödvändigt att 

ändra i styrdokumenten och föra in programmering i läroplanen. Annars kommer många 

uppleva ett digitalt utanförskap utan kunskap för hur vårt samhälle som är byggt på 

programmeringskod fungerar. (Rolandsson, 2015) 

2.4 Sociokulturellt perspektiv 

Vygotskijs teorier om barn lärande är benämnda som sociokulturella teorier. Vygotskij menar 

att lärande sker i en social kontext där elever interagerar med varandra (Cameron, 2001). 
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Programmering som undervisningsform är mer social än matematikundervisning där man 

arbetar i matteboken. Det kan vara många som sitter och kämpar med samma problem och det 

kan vara i diskussion med andra som lösningen uppstår. Det kan också vara när en kunnigare 

klasskamrat eller lärare som känner till programmeringsverktyget bra hjälper eleven till en 

början för att sedan hjälpa mindre och mindre som lärande uppstår. Vygotskij menade att det 

var när man behärskade ett begrepp eller färdighet så var man också behärska något nytt 

(Lundgren, Säljö & Liberg, 2012). I en stor grupp som ett klassrum utgör medför det att det 

finns stora chanser att man kan lära sig något av någon i klassen vis sociala kontakter. Det är 

genom den sociala kontakten och med hjälp av andra som eleven kan ta sig in i den proximala 

utvecklingszonen där lärande sker. Den proximala utvecklingszonen är den nivå precis över 

den nivå som eleven kan klara av på egen hand, det är där lärande sker. För att komma dit 

behövs interaktion med en lärare eller annan elev som kan hjälpa eleven göra det som hen nästan 

kan göra själv (Cameron, 2001). Att se programmering ur ett sociokulturellt perspektiv blir mer 

inriktad på programmering som metod än som innehåll. Det är intressant att se hur lärarna 

arbetar med programmering för att se om hur en sådan lärandemiljö kan se ut och framföra allt 

på vilket sätt det skulle kunna gynna lärande. 
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3 METOD 

Metod delen består av en textanalys och en Intervjustudie. Under dessa rubriker beskrivs sedan 

val av metod, hur urvalet gjordes samt databehandlingsmetod och databearbetning, först 

textanalysen och sedan intervjustudien. Slutligen följer en genomgång av studiens validitet och 

reliabilitet och en presentation över de etiska aspekter som tagits i beaktning vid genomförandet 

av studien.  

3.1 Textanalys 

För att undersöka den statliga styrningen använder jag mig av textanalys där Regeringens och 

Skolverkets publikationer utgör basen av materialet. Metoden textanalys valdes för att 

undersöka vad Regeringen och Skolverket erfar att införandet av programmering i 

matematikundervisningen kommer att resultera i. Att granska de dokument som ligger till grund 

för läroplansförändringarna bedömdes vara en bra metod för att undersöka vad syftet med att 

införa programmering i skolan var. Denna studie undersöker endast införandet av 

programmering, som är en del av den nationella IT-strategin. Eftersom dokumenten behandlade 

hela IT-satsningen, avgränsades analysen till de delar av dokumenten som rörde införande av 

programmering i skolan.  Genom ett sätta upp ramar för vad som skulle analyseras sorterades 

intressanta delar ur dokumenten ut i syfte att presentera vad Regeringen och Skolverket erfar 

att programmeringsundervisningen ska resultera i (Björkdahl Ordell, 2007). Att intervjua 

personer som arbetar med dessa frågor på statlig nivå för Regeringen och Skolverket hade varit 

en annan möjlig metod men jag ansåg att det fanns nog med redan publicerad information för 

att göra en rättvis analys av det publicerade materialet.   

3.1.1 Urval 

Utgångspunkten i urvalet av texter som analyserats bestod av de offentliga publikationer som 

kom från Regeringen och Skolverket eller texter som refererats till. Det framkom i arbetet att 

regeringsbeslutet var baserat på Digitaliseringskommissionens delbetänkande vilket resulterade 

i att även ursprungskällan som refererats till inkluderades i urvalet. Anledningen till det är på 

grund av att Digitaliseringskommissionen arbetat på uppdrag från Regeringen 

(Digitaliseringskommissionen, 2014) och därför intressanta för studien. De texter som ingår i 

resultatet är en blandning av regeringsbeslut, debattartiklar från Regeringen, 
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Digitaliseringskommissionens rapport och redovisningar av regeringsuppdraget som 

Skolverket presenterat.  

3.1.2 Analysramverk 

Strukturen av den kvalitativa textanalysen utformades utifrån de frågeställningar som tillhör 

studien. För att ta reda på vad Regeringen och Skolverket erfar att införandet av programmering 

i matematikundervisningen kommer att resultera i och vilka vetenskapliga belägg och 

beprövade erfarenheter som finns för att införa programmering tidigt i grundskolan, har jag 

skapat ett analytiskt redskap i form av ett analysramverk för att belysa information tillhörande 

frågeställningen genom att noga granska statliga texter (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012). Med hjälp av analysfrågor till dokumenten har ett ramverk skapats med 

syfte att tolka och jämföra vad Skolverket och Regeringen erfar om införandet av 

programmering i skolans lägre åldrar.  

Analysfrågor: 

1. Vad ska programmeringsundervisningen leda till? 

2. Vad finns det för evidens som tyder på att programmering kommer ha dessa effekter? 

3. Vad kommer krävas för att lyckas (utvecklingsområden)? 

Analysfråga 2 är en följdfråga på analysfråga 1 och ställs alltid på det svar som framkommer 

av analysfråga 1. Under arbetets gång framkom att det inte endast genom att granska 

regeringsbeslutet gick att svara på dessa frågor. Regeringens beslut var grundat i den rapport 

Digitaliseringskommissionen gjort på uppdrag av regeringen. Eftersom information om 

varifrån evidens kom saknades i Regeringsbeslutet men fanns med i 

Digitaliseringskommissionens rapport gjorde detta att även den inkluderades i urvalet eftersom 

den ansågs vara viktig för att förstå Regeringens beslut. Utöver läsning av texterna i sin helhet 

för att vara känna till kontexten använde jag mig av sökord för hitta delar intressanta för 

analysfrågorna, sökorden var också till hjälp för att hitta skillnader på hur Regeringen och 

Skolverket talade om programmering. De manifesta budskap som kom från regeringen 

eftersöktes också i Skolverkets budskap. Detta gjordes för att undersöka på skillnader mellan 

vad de två erfar att införandet av programmering kommer att resultera i (Esaiasson, m.fl., 2012).  

Lista på sökord:  

fortbildning, förändring, kompetens, kompetensutveckling, programmering, studie 
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Text som hade med sökorden och analysfrågorna att göra grupperades i kategorier och 

markerades med avsändaren. Grupperingen var till hjälp för att kunna urskilja hur motiv, 

hänvisning till evidens eller beskrivning av utvecklingsområden från Regeringen och 

Skolverket skiljde sig åt. Även om det går att ta ut ett stycke från texten genom att använda sig 

av sökord går det inte att bortse från resten av texten tolka det utanför sin kontext. De delar som 

passade in på analysramverket tolkas därför med hänsyn till texten i sin helhet i syfte att ge en 

korrekt beskrivning över det budskap Skolverket och Regeringen förmedlar i dokumenten 

(Esaiasson, m.fl., 2012). 

3.2  Intervjustudie 

Metoden som valts är kvalitativ intervju för att undersöka motiv och erfarenheter på lokal nivå 

ute på skolorna. Den liknar ett samtal till formen men har ett tydligt fokus på programmering i 

skolan. Intervjufrågorna behandlar lärarnas verksamhet och undersöker hur de ser på den 

programmeringsundervisning de bedriver, vilka erfarenheter de gjort och vilka problem de ser 

med att börja undervisa i programmering tidigt i grundskolan. Intervjun har inte en strikt 

struktur med frågor i en bestämd ordning. Den behandlar de frågor som finns med i 

intervjuguiden (Bilaga 1) men inte nödvändigtvis i den ordningen, det varierar beroende på den 

intervjuade. Intervjuguiden består av öppna frågeställningar så att jag inte styr den intervjuade 

i vad hen ska svara. Det ges också utrymme till följdfrågor för att jag som intervjuare ska vara 

säker på vad den intervjuade menar eller för att få ut ytterligare svar på området. Valet att spela 

in intervjuerna gjordes för att kunna transkribera delar som var intressanta för studien 

(Kihlström, 2007). 

3.2.1 Urval 

Eftersom kvalitativ intervju ska genomföras med personer som har erfarenhet i ämnet 

(Kihlström, 2007) består urvalet av lärare som redan arbetar med programmering. Detta för att 

undersöka hur verksamheten fungerar i nuläget innan det implementeras i stor skala. Lärare 

som redan undervisar yngre elever i programmering har intresse, tankar och en förförståelse 

kring hur det kommer fungera i praktiken när programmering introduceras för yngre elever. 

Man kan också anta att en del av lärarna har varit drivande i att få in programmering på schemat 

på sina skolor vilket gör dem till intressanta intervjuobjekt för studien. Det är inte alla skolor 

som börjat med programmering i låg- och mellanstadiet vilket begränsar urvalet till väldigt få 

skolor som skulle vara passande att ha med i studien. I sökandet på lärare som vill delta i 
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intervjustudien och matchade sökprofilen användes en Facebook-gruppen Teacherhack 

(https://www.facebook.com/groups/teacherhack). Teacherhack är en grupp med över 2000 

medlemmar (2017) där det diskuteras och annonseras om saker som främst rör programmering 

i grundskolan. Det publiceras lektionsplaneringar och information om olika typer av träffar och 

kurser som handlar om att undervisa i programmering. Sex lärare som varit aktiva i gruppen 

Teacherhack tillfrågades att delta i intervjustudien genom privat meddelande via Facebook-

chatten, fem accepterade och en svarade aldrig på meddelandet. 

3.2.2 Beskrivning av urvalet:  

De intervjuade är i åldern 30-50 år och har varierad erfarenhet av läraryrket, majoriteten av de 

tillfrågade har arbetat inom skolan ganska många år och undervisat i programmering i ett till 

tre år. Alla har varit drivande i att starta upp programmeringsundervisning på deras respektive 

skola. Ingen av de tillfrågade har en bakgrund inom programmering. Det är via den skolan de 

undervisar på som de kommit i kontakt med programmering och blivit intresserade att undervisa 

inom det. Deras tidigare erfarenhet av programmering eller att skriva kod var på sin höjd lite 

HTML-kod när de hade en blogg eller liknande. De flesta har inte gått någon utbildning inom 

programmering på universitet eller högskola. Det är vanligare att de gått onlinekurser via till 

exempel iis.se, som är en hemsida med onlinekurser om ämnen som handlar om IT så som 

källkritik och programmering (iis.se). 

Josefin lågstadielärare 

Har undervisat i skolan i tre år, och innan det arbetat i förskolan i 10 år. Har undervisat i 

programmering i ett år med elever i åk 1-3. Hon var drivande i arbetet att börja med 

programmeringsundervisning på sin skola och hade ingen tidigare erfarenhet av programmering 

själv innan hon började undervisa i det. Har en sambo som arbetar som programmerare. Gick 

på en kvällsaktivitet på Center för skolutveckling förra året som handlade om programmering i 

skolan vilket fick henne intresserad. 

Monika lågstadielärare 

Är från början fritidspedagog och började arbeta som det 1984, läste sedan vidare till 

matematik/NO-lärare och har undervisat som lärare sen 2004. Startade upp 

programmeringsundervisning på sin skola och har undervisat i programmering i tre år i årskurs 

1-3. Hon hade ingen tidigare erfarenhet av programmering innan hon började undervisa i det. 

https://www.facebook.com/groups/teacherhack
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Har gått onlinekurser i Scratch på iis.se, Scratch är ett populärt verktyg och 

programmeringsspråk som är utvecklat av MIT. Hon genomförde även kursen på iis.se med 

eleverna. 

Jesper IKT pedagog  

Har arbetat som IKT pedagog i fem år, jobbat på skola i åtta år innan dess. Han har en 

arbetsbeskrivnings som är att han ska stötta elever och lärare i användandet av digitala verktyg. 

Började undervisa i programmering på förfrågan från eleverna och har bedrivit 

programmeringsundervisning i 3 år. Håller programmeringsundervisning i förskoleklass, 

årskurs 2, årskurs 3 och årskurs 5. Har läst en kurs på Linnéuniversitet för 2,5 år sedan där de 

bland annat tog upp Scratch. Det är vanligt förekommande i programmeringsundervisnings för 

barn och unga. Har även läst en kurs på Stockholms universitet i programmeringsspråket 

Python. 

Karin mellanstadielärare 

Blev färdig lärare vid årsskiftet 2010-2011, började då jobba i förskolan. Hon har undervisat i 

mellanstadiet i två hela läsår och undervisat i programmering sen i höstas. Undervisar nu i 

årskurs 5. Ingen tidigare erfarenhet kring programmering. Har sett kollegor arbeta med 

programmering och blivit intresserad att testa själv men har inte haft så mycket kontakt med 

programmering annat än läst artiklar och hängt med i samhällsdebatten. Har inte gått någon 

fortbildning i programmering förutom en halvdag under en studiedag då de haft workshop inom 

programmering. 

Natalie lågstadielärare  

Har undervisat i skolan i två år och har innan det arbetat tre år i förskolan. Arbetar i lågstadiet 

där hon stöttar upp i flera olika klasser. Undervisat i programmering i ett år och har 

programmeringsundervisning i fyra olika klasser ungefär en gång i veckan med varje klass. Har 

ingen tidigare erfarenhet av programmering innan hon kom i kontakt med det genom skolan. 

Hon och en kollega fick åka till Portugal på en workshop om ”coding and robotics” där de fick 

testa olika programmeringsverktyg och robotar vilket fick dem att sätta igång med 

undervisningen på deras skola. 
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3.2.3 Datainsamlingsmetoder och databearbetning 

Intervjuerna genomfördes med lärare från olika delar av Sverige via röstchat på datorn genom 

Skype och Facebook. Intervjuerna spelades in så att de sedan kunde transkriberas. De 

transkriberades för att delar som var relevanta för studien kunde sorteras ut. I intervjuerna 

framkom det att en del av lärarna har liknande motiv eller erfarenheter. De svar som handlade 

om samma tema eller som var av samma åsikt grupperades under samma rubrik. Lärarnas svar 

lyftes ut som i form av citat för att sedan kommenteras, tolkas och ställas mot andra citat. Ett 

citat som relaterar eller är likt ett annat ställs på så vis bredvid varandra för att visa på likheter, 

skillnader eller intressanta iakttagelser (Patel & Davidson, 2012). Det var dels svar som 

handlade om motiven med undervisningen samt svar som handlade om lärarnas erfarenheter. 

Rubrikerna ”motiv” och ”erfarenheter” fick sedan underrubriker i form av teman beroende på 

vad de hade svarat. Handlade svaret om att läraren ser en vinst med 

programmeringsundervisning för att förstå sin omvärld bättre så hamnar lärarens citat under 

rubriken motiv och underrubriken förstå sin omvärld. När en annan lärare också är inne på 

samma tanke i en annan intervju så sorteras det svaret också in under samma underrubrik. Svar 

på frågor som handlade om lärarnas yrkeserfarenhet, yrkesroll och utbildning används i 

beskrivningen av urvalet. I intervjustudien tolkas lärarnas svar med syfte att presentera vilka 

motiv lärarna har samt vad dessa lärare anser sig se för fördelar och problem med 

programmeringsundervisningen.  

3.3 Validitet, reliabilitet 

För att studien ska ha hög validitet krävs att studien verkligen undersöker det den är ämnad att 

undersöka. För att uppnå detta måste undersökningsinstrumenten så som intervjufrågor vara 

beprövade och genomtänkta. När man utför en kvalitativ studie är även kommunicerbarheten 

ett mått på validitet, den som läser resultatet ska utan större problem kunna förstå vad som 

menas med resultatet från studien (Kihlström, 2007). 

Vid textanalysen är det jag som valt ut de delar från det insamlade materialet som ansågs vara 

intressanta för att uppfylla studiens syfte. För att studien ska ha hög validitet krävdes då att jag 

lyckas tolka de statliga dokumenten på ett korrekt sätt så att resultatet består av den information 

Regeringen och Skolverkets vill förmedla.  

Frågorna i intervjuguiden är tänkta att få lärarna att prata om sina motiv bakom undervisningen 

samt vilka erfarenheter de har eftersom detta är del av studiens syfte. Framför allt frågorna, 



Införandet av programmering i grundskolan   Markus Erlandsson 

19 

 

”Vad hoppas ni uppnå med programmeringsundervisningen?” och ”Vad har 

programmeringsundervisningen resulterat i enligt dina erfarenheter?” (Bilaga 1). Dessa frågor 

är tänkta att få lärarna att uttrycka sina tankar om vad de vill med sin undervisning och vad de 

har sett den resultera i. Det har förekommit svar som är intressanta för studien även på andra 

frågor, t.ex. när det pratas om programmeringsundervisning rent allmänt men genom att ha två 

frågor som så tydligt hänger ihop med studiens frågeställning säkerställs att studien undersöker 

det den är ämnad att undersöka. Resultatet är uppdelat tematiskt i syfte att göra det mer 

lättöverskådligt och lättare att följa för läsaren istället för att presentera en intervju i taget. 

Genom att ta upp många citat angående samma tema blir det tydligt att många lärare har 

liknande erfarenheter och samma tankar. 

Reliabilitet är hur pass trovärdig eller tillförlitlig studien är. För textanalysen kan resultatet 

påverkas beroende på hur väl påläst jag som granskare är på området. Att vara noggrann och 

strukturerad vid analysen av texterna kan också bidra till att resultatet är mer tillförlitligt. 

Intervjuarens förberedelser och kompetens är exempel på sådant som kan påverka studiens 

reliabilitet (Kihlström, 2007). Jag såg därför till att vara väl påläst på ämnet och kollade bland 

annat på serien Programmera mera som är producerad av UR (2016). Programmera mera är ett 

program där barn får testa på programmering och utföra vissa uppdrag, programmet är populärt 

och används ute på skolorna. 

I syfte att intervjustudien skulle ha en hög reliabilitet har intervjuerna med lärarna spelats in så 

att svaren ska kunna transkriberas och ge ett trovärdigt resultat. Om man endast för 

anteckningar tenderar man att missa svar eller göra andra tolkningar av den intervjuades svar 

(Kihlström, 2007). Lärarna hade möjlighet att läsa frågorna innan intervjun vilket medför att de 

är väl förberedda på vad intervjun kommer att handla om. Frågorna var de samma till alla 

deltagande lärare förutom några följdfrågor, men det var för att få lärarna att utveckla sina svar 

ännu mer eller för att säkerställa att svaret tolkats korrekt. Det finns dock alltid ett 

tolkningsutrymme vid kvalitativa intervjuer vilket påverkar reliabiliteten. En faktor som kan ha 

haft påverkan är jag som intervjuare. Hade någon mer erfaren intervjuare gjort denna studie 

hade hen kanske fått ut andra svar. Lärarna bedöms vara väl insatta i ämnet de kommenterar på 

eftersom det rör den verksamhet de arbetat i dagligen. Lärarna har för visso olika lång 

erfarenhet, men ingen är nyexaminerad lärare och alla har undervisat i programmering i minst 

ett år, vissa har så mycket som tre års erfarenhet av programmeringsundervisning.  
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3.4 Etik 

Textanalysen behandlar statliga dokument från Regeringen och Skolverket, dokumenten är 

offentliga och det finns ingen privatperson att skudda. Därför ansågs inte att textanalysen 

behövde ta hänsyn till de fyra huvudkraven för god forskningssed. Textanalysen innehåller 

ingen information som skulle kunna vara känslig för någon inblandad. De etiska överväganden 

jag ställdes inför var om att hålla sig opartisk till studien och inte ha en klar åsikt på förhand 

samt hålla sig sann till den information som publiceras (Dovemark, 2007)  

För att säkerställa att intervjustudien håller god forskningssed förhåller sig studien till de fyra 

huvudkraven. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som medverkar i forskningen om 

studiens syfte (Björkdahl Ordell, 2007). Alla tillfrågade blev kontaktade via mejl eller telefon 

med en kort beskrivning av studien, sedan fick de besluta ifall de ville tacka ja eller nej. Tackade 

de ja fick de ett informationsbrev (Se bilaga 2) och samtyckesbrev (Se bilaga 2) med mer 

information kring studien. Där står syftet med studien och vilken typ av frågor som kommer 

ställas under intervjun.  

Samtyckeskravet förklaras genom att alla i en undersökning är med av fri vilja och själva har 

rätt att bestämma över sin medverkan (Björkdahl Ordell, 2007). De tillfrågade hade vid första 

kontakt möjlighet att acceptera eller tacka nej till medverkan i studien. När personen sedan fick 

informationsbrevet och samtyckesbrevet krävdes underskrift från den tillfrågade för att bekräfta 

att hen förstått villkoren och accepterat dem. Genom att underteckna samtyckesformuläret 

samtycker personen till villkoren kring intervjustudien. Under och efter intervjun hade den 

intervjuade också rätten att avbryta eller ta tillbaka ett påstående som hen senare ångrat.  

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter kring personer som deltar i en undersökning 

ska hanteras med försiktighet så att ingen obehörig har tillgång till dem (Björkdahl Ordell, 

2007). För att uppfylla konfidentialitetskravet anonymiserades alla medverkande. När det 

hänvisas till saker som uppkom vid intervjuerna förekommer endast figurerade namn. Endast 

information så som kön, undervisningsämnen och tidigare erfarenheter förekommer. 

Inspelningar som tillhör studien publiceras inte och visas inte för någon annan.  

Nyttjandekravet är att uppgifter som framkommer i studien om enskilda personer endast får 

användas i forskningssyfte (Björkdahl Ordell, 2007). All information från intervjustudien 
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används endast till detta examensarbete. Inspelningarna och anteckningar från intervjuerna 

kommer raderas efter avslutad studie. 
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4 RESULTAT  

Resultatet från textanalysen har som syfte att undersöka vad Regeringen och Skolverket erfar 

att införandet av programmering i matematikämnet kommer att resultera i och vilka 

vetenskapliga belägg och beprövade erfarenheter som ligger till grund för detta. Vidare är syftet 

att se hur lärare erfar programmeringsundervisning utifrån att man har infört programmering i 

matematikundervisningen tidigt i grundskolan. Resultatet består av en beskrivning över de 

läroplansförändringar som kommer att ske vid införandet av programmering ifrån årskurs 1 i 

grundskolan. Vidare beskrivs de motiv och utmaningar som Regeringen och Skolverket lyfter 

fram. Detta följs av resultatet från intervjuerna där lärarnas motiv, erfarenheter av 

programmering på deras skola tolkats.  

4.1 Förändringar i läroplanen 

I Regeringens uppdrag till Skolverket anges programmering som specifikt innehåll. Uppdraget 

de fått är att ”göra förändringar i läroplaner och kursplaner för att förstärka och tydliggöra 

programmering som ett inslag i undervisningen ”(Skolverket, 2015). I Skolverkets förslag på 

förändringar som en del av den nationella IT-strategin lägger de stor vikt vid införandet av 

programmering i läroplanen. I framtiden kommer programmering vara en del av det centrala 

innehållet från och med årskurs 1, framför allt i matematik och teknik. 

I syftet har Skolverket gjort ändringar från att det förut stod: ”Utveckla kunskaper i att använda 

digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att 

presentera och tolka data.” till ”Utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och 

programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra 

beräkningar och för att presentera och tolka data.” (Skolverket, 2016a). I det centrala innehållet 

för elever i årskurs 1-6 kommer programmering framför allt att införas i matematik och teknik 

och dessa förändringar ser ut som följer: 

Algebra (1-3) 

Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för 

programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. 
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Algebra (4-6) 

Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella 

programmeringsmiljöer.  

Teknik (1-3) 

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar  

• Att styra föremål med programmering.   

Teknik (4-6) 

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar  

• Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering (Skolverket, 2016a).  

Regeringen har även efter detta kommit ut med ett förtydligande och sammanfattat 

regeringsbeslut där dessa läroplansförändringar är presenterade. Dessutom är det beslutat av 

Regeringens att Skolverkets förslag till förändringar skall implementeras i läroplanen under 

2017. Huvudmännen har ett år på sig att tillämpa ändringarna från och med 1 juli 2017, 

ändringarna ska tillämpas senast 1 juli 2018 (Regeringen 2017).  

4.2 Digitaliseringskommissionens blickar ut i Europa 

Regeringens beslut är grundat i Digitaliseringskommissionens rapport (2014) och dess slutsats 

är att programmering bör införas i läroplanen som del av ett annat ämne.   

… den mer tekniska delen i teknikämnet, logik och problemlösning inom matematik vilket 

skulle förstärka det kreativa, problemlösande och skapande elementet i ämnet, digitalt 

skapande i slöjd och bild samt som tidigare nämnts källkritik och nätetikett i 

samhällskunskap, historia och svenska (Digitaliseringskommissionen, 2014, s.191). 

Samma skäl och motiv som anges av Regeringen i deras beslut att införa programmering i 

läroplanen för grundskolan går att läsa i Digitaliseringskommissionens rapport. Många av de 

skäl som anges för att introducera programmering är till stor del hänvisningar till vad andra 

länder gjort. Storbritannien tas som exempel där de har en läroplan från juli 2013 där det står 

skrivet att ”en högkvalitativ programmeringsutbildning utrustar eleverna att förstå och förändra 

världen genom logiskt tänkande och kreativitet…” (Digitaliseringskommissionen, 2014, s.139).  

Avsikterna i de länder som infört programmering som ett obligatoriskt inslag i skolan tycks 

vara flera. En avsikt är att ge eleverna grundläggande kunskaper för att kunna hantera sin 

digitala vardag och kunna behärska sina digitala verktyg och inte bli behärskad av dem. En 

annan är att tidigt väcka elevernas intresse och lust för tekniska frågor för att med tiden få 
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fler att söka sig till tekniska utbildningar. En tredje är att träna logiskt tänkande 

(Digitaliseringskommissionen, 2014, s.190). 

I Regeringens uppdrag till Skolverket gällande nationella IT-strategier av skolan nämns ett par 

skäl som anledning till att starta upp programmeringsundervisning för barn i lägre åldrar. Dessa 

skäl är som tidigare angett hämtade ifrån digitaliseringskommissionens rapport utförd på 

uppdrag från Regeringen (2012). Regeringen vill att elever ska få god digital kompetens för att 

kunna dra nytta av dem vid fortsatta utbildningar och på arbetsmarknaden. Det kan finnas 

vinster i form av ökad motivation och ökat engagemang samt förbättrade studieresultat. 

Europiska länder som Storbritannien, Finland och Estland tas upp som föregångsländer 

eftersom de redan infört programmering i sina läroplaner för grundskolan. Programmering i 

undervisningen ska ge grundläggande kunskaper i att förstå och hantera den digitala värld och 

de digitala verktyg eleverna möter i sin vardag. Det ska även träna logiskt tänkande samt väcka 

pojkar och inte minst flickors teknikintresse för att få fler att söka till tekniska utbildningar. 

Digitaliseringskommissionen påvisar statistiskt säkerställda positiva skillnader i elevernas 

resultat när användandet av IT ökar (Regeringen 2015).  

Skolverkets svar på Regeringens beslut är att arbetet måste följas upp, utvärderas och forskas 

mer på. Flera studier behöver göras fram till 2022 så att arbetet kan utvecklas under tiden 

(Skolverket, 2016b). Hur vida användandet av digitala verktyg kan bidra till ökad 

måluppfyllelse saknas forskning och erfarenhet. Det man ofta utgår ifrån är mindre studier eller 

erfarenheter gjorda i praktiken. Det krävs större satsningar och mer systematiskt studerande av 

effekterna vid användning av digitala hjälpmedel. Inte minst när det gäller hur programmering 

i skolan kan bidra till ökat lärande. Skolverket menar att en sådan forskning skulle vara möjlig 

i och med förändringarna av läroplanen (Skolverket, 2016b). 

4.3 Måluppfyllelse och likvärdighet 

Uppdraget som Regeringen gett Skolverket angående nationella IT-strategier för skolväsendet 

har som syfte att öka måluppfyllelsen och likvärdigheten i svenska skolan genom att ta tillvara 

på den potential som IT har. Man menar att Sverige har goda förutsättningar att satsa på IT med 

tanke på de tidigare insatser som gjorts med fler datorer och surfplattor inom skolan. Den 

digitalisering som samhället och skolan genomgått behövs också tas tillvara på. 

Digitaliseringen erbjuder mängder av lärandemöjligheter som bör utnyttjas (Skolverket, 

2016b). 
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4.4 Vara kreativ i den digitala världen 

Digitaliseringskommissionen har sett till vilka skäl som fick England att införa programmering 

för yngre elever. På en lista över övergripande mål som ska uppnås sätts studenters förmåga att 

förstå och påverka den digitala världen först. Englands satsning som hänvisas till i 

digitaliseringskommissionens rapport hävdar att digital teknik påverkar alla aspekter i vårt 

privat och arbetsliv och att digital kompetens hör till vår tids grundläggande färdigheter. 

Eleverna måste därför få möjlighet att vara kreativa genom att bygga egna lösningar både för 

deras egen skull och för samhället i stort. (Digitaliseringskommissionen, 2014) 

I samhällsdebatten så anges också nya argument som att det inte kommer vara tillräckligt att 

vara konsument i framtiden utan också vara producent. Det finns en fördel med att förstå hur 

den digitala tekniken fungerar så man kan vara med och skapa eller förändra innehåll 

(Digitaliseringskommissionen, 2014). 

Mjukvara är en avgörande del i all teknik som vi omger oss med och är själva nyckeln till att 

påverka utformningen av lösningarna. Argumentationen är, för att Sverige fortsatt ska vara 

en stark kunskapsnation och behålla sin konkurrenskraft så behöver alla lära sig ett nytt 

språk: programkod (Digitaliseringskommissionen, 2014, s.50). 

Genom att utbilda alla elever inom programmering från tidig ålder vill 

Digitaliseringskommissionen stärka den allmänna kunskapen kring mjukvara och 

programmering. De tror också att det kommer att leda till att Sverige utbildar fler skickliga 

programmerare så att Sverige kan vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden eftersom fler 

skulle söka sig till utbildningar kopplade till programmering.   

4.5 Utvecklingsområden 

Trots att det finns ett stort intresse och många genomför stora investeringar genom att 

digitalisera skolan så finns det inte mycket information om hur andra länder gjort, vad som 

fungerar och vad som inte fungerar. Det är väldigt svårt att lära av varandra eftersom det finns 

ett väldigt begränsat informationsutbyte i och med att digitaliseringen och införandet av 

programmering är så pass nytt. Det är väldigt få länder som infört programmering i en så här 

stor omfattning och inte heller många länder som utvärderat arbetet än. (Skolverket, 2016b). 

För att personalen ska ha möjlighet att genomföra denna undervisning krävs stöd i form av 

kompetensutveckling. Det kommer krävas omfattande nationella insatser gällande 
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kompetensutveckling för lärarna som ska välja att använda digitala verktyg för att öka elevernas 

digitala kompetens. Dessa utbildningar måste också finnas på olika kompetensnivåer eftersom 

kunskapsnivån hos lärarna är så varierad. De kunskapskrav som tillkommer i och med 

införandet av programmering i styrdokumenten medför även att lärarna behöver information 

kring bedömningen i ämnet. (Skolverket, 2016b). Andelen grundskollärare som har ett mycket 

stor eller ganska stor behov av kompetensutveckling inom programmering var 57 % i en 

undersökning gjord 2015. Andelen som anser att de inte behöver kompetens inom 

programmering är 29 % (Skolverket, 2016c).  

Även om IT användandet har ökat så är kunskapen om digital teknik väldigt låg bland 

grundskollärare ungefär en tredjedel av grundskollärarna är i behov av kompetensutveckling 

inom grundläggande datorkunskap (Skolverket 2016c). Intresset för programmering bland 

lärarna är delat i en studie gjord våren 2015 framkom att hälften av grundskollärarna anser att 

skolan bör satsa på kompetensutveckling inom programmering. Samtidigt anser en tredjedel att 

den kompetensen är onödig. Denna studie gjordes innan Skolverket fick i uppdrag att föra in 

programmering i läroplanen (Skolverket 2016c). Dessutom ökar bristen på kompetens inom 

programmering vilket gör att behovet av resurser som krävs för att genomför en insats på den 

här skalan är stor (Skolverket, 2016b). Samtidigt anger digitaliseringskommissionen att 

framgångsfaktorer som påverkar elevers lärande tycks vara lärarens digitala kompetens, 

förmåga att leda skolarbetet, integrera it i undervisningen och ge eleverna tydliga men 

uppnåbara utmaningar. Vilket visar hur viktigt fokus på kompetensutveckling kommer vara 

(Regeringen 2015). 

4.6 En del av vår samtid  

Många av de intervjuade lärarna anger att programmering är en del av vår samtid och kommer 

vara det i ännu högre grad i framtiden. I intervjun med Josefin talar hon om varför hon anser 

att det är viktigt att vi har programmeringsundervisning i grundskolan. 

Jag tror att som världen och samhället ser ut så behövs detta. Att kunna förstå all ny teknik 

runtom oss så måste dom gå in och förstå hur det är uppbyggt och gjort och det tror jag 

kommer krävas i framtiden. (Josefin) 

Åsikten om att vi i framtiden behöver ha djupare förståelse för hur våra maskiner och robotar 

fungerar är vanligt förekommande i intervjuerna. Eftersom allt fler av de saker vi interagerar 

med på daglig basis är baserade på programmering och kod anser lärarna att det också är viktigt 
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att ha grundläggande kunskaper om programmering. Natalie är inne på samma spår som Josefin 

gällande förståelsen för hur digital teknik omkring oss är uppbyggd. Hon lägger även till, för 

att kunna vara med och påverka ett samhälle byggt på datorer så måste man också förstå hur 

datorn tänker.    

Samhället bygger på digital teknik, programmering är en möjlighet för eleverna att förstå 

omvärlden, alltså den digitala världen vi lever i och som vi faktiskt har möjlighet att påverka. 

Att förstå vad som händer i datorn och att dom har möjlighet att utveckla ett datologiskt 

tänkande, att man kan vara väldigt kreativ.(Natalie) 

Natalie lyfter här fram motivet att ge eleverna förmågor som gör att de kan vara kreativa i den 

teknikmiljö som omger dem. Detta görs genom att ge eleverna ett datalogiskt tänkande så att 

de vet hur en dator tänker och fungerar. Att förstå att det går att påverka den digitala världen, 

att den inte är oföränderlig anges också som motiv bakom undervisningen. Även Monika är 

inne på att ge eleverna verktyg till att vara kreativa. Hon anser att det är en utveckling som är 

oundviklig och att programmeringsundervisningen är ett viktigt steg i att förbereda dem inför 

framtiden.   

Jag vill ha kreativa tänkande ungar i min klass. Det är ju nästa generation dom ska inte bara 

stå och rapa fakta utan dom ska vara handlingskraftiga och förstå sig på det här och därför 

tror jag på att börja med det här tidigt och dessutom tycker de att det är så roligt. (Monika) 

Att ha förståelse om programmering, vara handlingskraftig och kreativ är ord Monika använder 

när hon pratar om programmering. Hennes syn på lärande går väl ihop med läroplanen och det 

entreprenöriella lärandet då hon pratar om att träna förmågor och sätta eleverna i kreativa 

miljöer istället för att lära dem rabbla fakta utantill. Karin är likt Josefin och Monika inne på att 

detta är en teknik som i framtiden kommer vara ännu mer omfattande och påverka oss mer än 

idag. Vilket betyder att eleverna måste bli undervisade och träna förmågor som gör att de kan 

kontrollera tekniken.  

… ett väldigt viktigt språk att behärska. Dessutom är det för att rusta dom lite för framtiden, 

om tio år kommer vi undra, varför gjorde vi inte det här tidigare eller mer? Det kommer vara 

universellt och viktigt, och därför känns det både viktigt och roligt att börja från början och 

få in dom i tänket med programmering. (Karin) 

Hon beskriver att programmeringsundervisning i grundskolan egentligen bara är en tidsfråga. 

Att vi egentligen skulle börjat med det för länge sedan. I framtiden så kommer kunskaper inom 

programmering vara viktigt för alla. Jesper tycker att samhällsperspektivet är väldigt viktigt när 
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man pratar om programmering. Han tycker framför allt att fokus bör ligga på vad man kan ha 

det till. Vad används programmering till, vilka fördelar har programmering på samhället i stort.    

Det är viktigt att man lyfter samhällsperspektivet när man pratar om programmering, … jag 

tycker mer att man ska prata om vilken nytta det har och var man kan använda sig av 

programmering, vilka sektorer t.ex. (Jesper) 

Genom att diskutera programmeringens påverkan på samhället menar Jesper att eleverna får en 

övergripande förståelse för vilken inverkan programmering har haft och har på t.ex. jobb som 

försvinner, tillkommer eller förändras. Detta är teman som innefattas i samhällskunskapsämnet 

och Jesper lägger stor vikt vid att det finns mycket inom programmering som kan leda oss mot 

samhällsfrågor som är viktiga att prata om. 

4.7 Metod inte innehåll 

Andra motiv som tas upp i flera av intervjuerna är hur bra programmering är som 

undervisningsform. Flera av de tillfrågade lärarna är övertygade om att man kan träna andra 

saker än just programmering Josefin beskriver t.ex. programmering som metod istället för 

innehåll.  

Det är inte alltid programmeringen som är huvudgrejen, alltså det som är undervisningsdelen 

för att det har ju ingen kursplan om man säger så utan här är det mer att det kan vara en 

metod. Man kan använda programmering för att lära sig andra delar. (Josefin) 

Josefin lägger fokus vid att det går att jobba med olika innehåll genom 

programmeringsundervisningen och hon ser en vinst i programmering som metod. Josefin ser 

också fler användningsområden för programmering och motiverar detta genom att göra en 

liknelse med att alla har en uttrycksform som passar dem bäst. 

Det har tillfört genom att det blivit ytterligare ett språk att använda. Man pratar om att alla 

barn ska ha något sätt, vissa skriver ju vissa ritar, vissa använder muntligt för att hitta något 

sätt som dom ytterligare ska kunna uttrycka sig och här blir det ytterligare ett sätt i 

programmering och kod. (Josefin) 

Hon berättar också i intervjun om elever som i hennes ordinarie undervisning inte stack ut ifrån 

mängden och i vissa fall presterade ganska lågt. Men som genom programmeringsundervisning 

kunnat visa på mycket goda egenskaper i till exempel matematik. Även Monika är inne på att 

programmering som arbetssätt. Genom att låta eleverna arbeta i en miljö med programmering 

så lär de sig ett arbetssätt som kan vara värdefullt i andra situationer också. 
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Det här med att testa och göra fel. Det är många ungar som ger upp när det inte funkar men 

man kan ju se i vilket sammanhang som helst om det är i matten eller andra projekt. Man ger 

inte upp man måste fortsätta testa om och gör ny hypotes eller testa något nytt. Vi har ju som 

ledord #attvågafaila det måste bli fel annars kommer vi ingen vart. Det har vi i alla ämnen 

men det stämmer väldigt väl in på programmering. (Monika) 

Många av de programmeringsuppgifter eleverna arbetar med handlar om problemlösning på 

något sätt. Testa sig fram är en vanligt förekommande lösningsmetod på sådana uppgifter. Det 

gör att Monikas kommentar är relevant för programmering i allmänhet och denna studie i 

synnerhet. Eftersom detta är ett så nytt område och lärarna har så lite utbildning inom det så 

lämnar också lärarna väldigt mycket utrymme för att testa sig fram. Det framgår i alla intervjuer 

att stora delar av undervisningen är av det slaget där eleverna testar sig fram till rätt svar. Josefin 

berättar här om hennes undervisning vilket är ganska signifikativt för hur de flesta som 

intervjuats i alla fall gjorde i början. 

Jag går väldigt ofta in till barnen och säger ”här har jag hittat något nytt”. Jag har prövat de 

första en två stegen men sen när dom vänder sig och frågar mig så säger jag. Men jag vet 

inte! va? säger dom. Men jag kan ju inte allt detta, nu är vi här för att hjälpa varandra. 

(Josefin) 

Hur lärarna arbetar är väldigt likt det resultat Rolandsson (2015) kom fram till där lärarna prövar 

sig fram i undervisningen och förväntar sig att eleverna ska lära sig genom att likt läraren testa 

sig fram genom att koda på egen hand. Ett innehåll som det brukar pratas om inom 

programmering är matematik, länder som redan infört programmering i skolan har gjort det till 

viss del under matematikämnet. Även i förslaget från Skolverket på läroplansförändringar ingår 

programmering i matematikundervisningen.  Mycket av de forskningsförsök som gjorts på 

programmering har gjorts för att undersöka ifall programmeringsundervisning också träna 

matematiska färdigheter. Detta har inte kunnat bevisas men det används ofta som motiv för att 

programmering bör vara en del av matematikämnet. Josefin ser en vinst i att använda 

programmering som matematikundervisning. Hon anser att man får möjlighet att träna på delar 

av matematiken som t.ex. hur man strukturerar upp sitt eget tänkande när man ska lösa ett 

problem vilket blir väldigt specifikt när man arbetar med programmering. 

Vi pratar ganska mycket om vad vi tränar när vi gör det här, vad lär vi oss? Vilka förmågor? 

Vilka färdigheter får dom? Jag tycker dom lär sig väldigt mycket när dom gör det här. Man 

strukturerar upp sitt tänkande, man tänker steg för steg och problemlösning och samarbete. 

Det kan ju finnas på andra sätt också men sen tycker jag att när man jobbar såhär så vinner 

man ganska mycket som att dom lär sig analysera problem och utvärdera olika 
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lösningsmodeller och dom skapar en lösning och dom skriver en programkod och testar, 

hittar fel och delar upp problem i mindre bitar och många delar som jag anser blir väldigt 

specifikt här som kanske inte kommer in så mycket i de andra undervisningsdelarna. 

(Josefin) 

Hon tycker sig se en utveckling i elevernas sätt att tänka tack vare 

programmeringsundervisningen. När hon pratar om att eleverna strukturerar upp sitt tänkande 

menar hon att de tränar datalogiskt tänkande där eleverna får träna på att vara strukturerade, 

tänka som en dator. En dator tar bara direkta instruktioner steg för steg vilket betyder att 

instruktionerna måste vara exakta. Även Natalie anger matematiska färdigheter som motiv till 

at programmering bör vara en del av skolan.   

Främst att vi bygger upp det matematiska lärandet. Det är väldigt mycket logiskt tänkande, 

problemlösning och se mönster, samarbeta, lära av varandra, det finns jättemycket inom 

matte som jag tycker mig se en förändring redan nu hur eleverna tänker så det hoppas jag vi 

får möjlighet att se ännu mer jag märker stor skillnad nu när vi jobbat ganska hårt med 

programmering. (Natalie) 

Dom relaterar också jättemycket till programmering om vi t.ex. sitter och jobbar i 

matteboken och vi går igenom vad multiplikation är, liksom upprepad addition, och då säger 

dom direkt att ”Ja! Det är ju som loopar i programmering” Istället för att skriva det flera 

gånger 6+6+6+6 osv så gör man en enkel multiplikation. (Natalie) 

Natalie har flera exempel på hur programmering kan kopplas till matematik och hon vittnar om 

att hon ser en förändring i elevernas sätt att tänka. Några av de intervjuade lärarna är lite 

försiktiga med att prata om huruvida programmering skulle ge matematiska färdigheter 

eftersom det inte finns evidens som stödjer den teorin. Det är dock väldigt vanligt att 

programmeringslektionerna får ta tid från matematiken och genomförs på 

matematiklektionerna eftersom programmeringsuppgifter består av olika typer av 

problemlösning vilket innefattas i ämnet matematik.  

4.8 Lustfyllt lärande 

Alla lärare ser det som en form av lustfyllt lärande, ett sätt att få eleverna engagerade i 

undervisningen, något de tycker är roligt eller ett sätt att konkretisera andra ämnen. Natalie 

berättar att en del elever i hennes klass tycker att matteboken eller den ordinarie 

matematikundervisningen är oinspirerande.   
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Vissa tycker att det är jobbigt med matte men dom tycker inte att det är jobbigt om vi gör det 

med programmering. Dom tycker det blir ett mer lustfyllt lärande och det tycker jag själv 

också. Dom tycker det är roligare att jobba. (Natalie) 

Natalie ser att man kan använda programmering för att göra undervisningen mer underhållande 

och på så vis skapa ett lustfyllt lärande. Karin lyfter liknande motiv hur man kan dra fördelar 

av att bedriva t.ex. matematikundervisning och NO undervisning med hjälp av programmering. 

Det kan vara en inspirationskälla, att matte och NO faktiskt kan vara kul, det är någonting 

som är användbart, Det är något som finns på riktigt, det är ingenting vi hittar på. Det här är 

faktiskt någonting du har nytta av i livet, det blir mer konkret. (Karin) 

Hon menar att genom att göra ett ämne mer konkret, vad det egentligen vi räknat ut så tycker 

eleverna att det är roligare eftersom de ser ett syfte med matematik eller NO. Att skapa mening 

med det de lär sig bidrar också till att intresset för ämnet höjs. 

4.9 Andra elever får synas och trivas 

Jesper belyser att programmeringen har en stor inverkan social på eleverna. Han ser att det 

finns ett syfte med att ha programmering i skolan för att stärka elever som annars inte tar så 

stor plats. Han påtalar att det är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv, att alla har någonstans 

att trivas och utvecklas.  

Jag tycker att det är viktigt att det finns någonting för alla. På det sociala planet tycker jag 

att det är viktigt att man är duktig på något i skolan och framför allt om man använder sig av 

programmering så tycker jag att det är en nischad grupp ibland som är duktiga och det är kul 

att alla får synas i olika situationer. Att alla kan vara duktiga på någonting någon gång och 

det gäller att lyfta fram. Man känner sina elever rätt så bra, man vet vad dom kan och det här 

är ytterligare ett sätt för mig att synliggöra vissa elever.(Jesper) 

Jesper pratar om att det finns en nischad grupp inom skolan som glöms bort och sällan tar plats. 

Han menar att många i denna nischade grupp hittat programmeringen som sin grej och att de 

också växt på ett socialt plan eftersom de hittat en grej som de är bra på.  Skolan ska vara en 

plats där elever lyckas med saker och att eleverna då måste få möjligheten att utöva det de är 

bra på anger han som en av anledningarna till att programmering bör vara en del av skolans 

värld. Han gör också en jämförelse till hur skolan såg ut när han växte upp och att fotboll är en 

aktivitet som är väldigt populär och som många har som fritidsintresse. Han säger att 

programmering är ett fritidsintresse som ökat de senaste åren och att en stor anledning till att 

de började med programmeringsundervisningen på t.ex. elevensval var elevernas intresse.  
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Framför allt eleverna var avgörande i att vi började med programmering. Om man utgår ifrån 

elevernas värld på något sätt. Dom är där dom lever där, om man nu tänker det som ett 

fritidsintresse. Det är ju ett fritidsintresse hos några alla redan nu. Och jag tycker det är schyst 

om man ser det som att när jag växte upp så fanns det bara fotboll. Ja spelade man fotboll så 

var det det man hade. Men det har ju exploderat det finns någonting för alla och 

programmering är en del i det. (Jesper) 

Att programmeringsundervisningen också påverkat klassrumsklimatet är också något som de 

intervjuade lärarna erfarit. Det är inte samma elever som alltid räcker upp handen eller som vill 

berätta för sina klasskamrater om sina lösningar. Karin berättar i likhet med Jesper att det finns 

vissa elever som hittat programmeringen som ”sin grej”. Att det kan vara elever som inte annars 

pratar inför resten av klassen utan snarare är mer tillbakadragna som tar plats under lektioner 

med programmeringsundervisning.   

Jag kan se att det är andra elever som tar plats. Man är ju bra på olika saker. Att det kanske 

är andra elever som tar plats i vanliga fall som inte gör det då utan det kanske är andra som 

får blomma och visa att det här var faktiskt min grej. Kanske elever som inte tar plats verbalt 

när vi har SO eller engelska eller mattegenomgångar som rör annat men att programmeringen 

gör att det blir en annan fördelning vad det gäller talutrymme och hur man hjälper varandra 

och så. (Karin) 

Programmeringen har haft positiva effekter på hennes klass och framför allt på några elever 

som tidigare inte utmärkt sig som starka. Josefin har också liknande exempel som hon erfarit. I 

likhet med Karin och Johans erfarenheter så beskriver Josefin att vissa elever har växt med hjälp 

av programmeringsundervisningen. I hennes klass har hon också upptäckt elever som tidigare 

ansetts vara svagare i många ämnen men som under programmeringslektionerna varit en av de 

som utmärkt sig som starka.  

Här har jag ju hittat barn som annars om man kan säga, är lite svagare i många ämnen men 

här är han liksom en av dom längst fram. Det här är hans grej, det här har han hittat och gjort 

hemma och kan få gå fram till tavlan och visa för han sitter på mycket information och kan 

jättebra som de andra barnen inte kan medan han legat under i nästa alla ämnen annars. Så 

det är jättekul tycker jag. (Josefin) 

Hon menar kanske inte nödvändigtvis att de blivit bättre på matematik genom 

programmeringsundervisningen. Men att formen programmering gjort att eleven kunnat visa 

vad hen kan och att programmering gett eleven den möjligheten.  
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4.10 Våga 

Lärarna som undervisat ett tag med programmering har fått erfarenhet i hur det detta mottagits 

av både lärare och elever. Lärarna är också insatta i vad det är de saknar för att kunna göra ett 

ännu bättre jobb. I intervjuerna med lärarna framkommer det att många av lärarnas kollegor 

känner sig oroliga att börja med programmeringsundervisning. Natalie uppfattar att många av 

hennes kollegor tycker att programmering verkar svårt och att de därför är negativt inställda till 

den utveckling skolan är på väg emot. 

Dom känner en rädsla och vet inte riktigt vad det handlar om. Dom hör ordet programmering 

och tänker att det är jättesvårt. Men just i de lägre åldrarna så är det ju inte svårt, man jobbar 

ju liksom med eleverna man utforskar med eleverna och jag tänker att dom måste släppa sin 

lilla gard där.(Natalie) 

Hon menar att hennes erfarenhet är att det inte alls är svårt när man väl börjat med det men att 

det finns ett stort motstånd eftersom många inte riktigt förstår hur programmeringsundervisning 

med yngre elever ser ut och går till. Det finns en stark övertygelse hos de som deltagit i 

intervjustudien att om man bara våga testa så kommer mycket gå av sig själv och man kommer 

lära sig efter hand. Ingen av de intervjuade hade speciellt mycket erfarenhet av programmering 

innan de startade med sin undervisning. Det var genom den de lärde sig och utvecklades ihop 

med eleverna. Josefin berättar om att många barn redan testat olika typer av programmering 

hemma och att eleverna inte upplever programmering som svårt. 

Grejen är att barmen är så snabba med detta och många har redan prövat det hemma så om 

dom lärarna inte gjorde detta skulle nämna detta så skulle många barn redan veta. Och jag 

tror att om dom hade vågat som jag gör ta fram ett barn till tavlan och visa. Att man inte själv 

behöver vara någon allvetande expert i detta utan det är okej att vi lär tillsammans. Det är 

lite den inställningen jag har, annars hade jag nog inte ens vågat gör hälften tror jag. (Josefin) 

4.11 Varningsflaggor 

De intervjuade lärarna ser positivt på utvecklingen och har inte stött på några större problem i 

arbetet. Det som flest har haft problem med inledningsvis hade med hårdvara att göra, nätverk 

som krånglar, för få eller för gamla surfplattor och datorer eller urladdade batterier. De flesta 

av skolorna som omnämns i studien har dock med tiden införskaffat bättre hårdvara för att 

kunna bedriva kvalitativ undervisning. Lärarna tycker att det material som finns att tillgå på 

hemsidor som inriktat sig på programmeringsundervisning har koncept som passar bra för 
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eleverna. Det är också många som tar upp att de är tacksamma att deras skola satsat på så många 

datorer och att om de inte hade många enheter innan så har de fått det nu när de undervisat i ett 

antal terminer. Andra skolor har inte samma satsning på det digitala och står med gamla datorer. 

Natalie beskriver att det inte satsas tillräckligt på datorerna och att programmeringen inte får 

kosta några pengar. Hon hoppas att det kommer förändras i och med att programmering blir en 

del av läroplanen.  

… Inte nog många datorer och nätverksproblem. Vi har rätt mycket datorer om man jämför 

med andra skolor men då kan vi ha problem med att nätverket inte funkar ibland, det är ju 

ett jättestort problem. Vi skulle önska att köpa in nyare datorer för de vi har är ju gamla 

skruttdatorer så nya datorer men det är ju det att det inte får kosta någonting. (Natalie) 

Lärarna vittnar om att alla skolor inte har samma förutsättningar till att bedriva 

programmeringsundervisning vilket kan få påverkan på likvärdigheten. En annan oro kring 

likvärdigheten är kring själva undervisningen och hur mycket tid varje enskild lärare lägger på 

just programmeringsundervisning. Josefin talar utifrån sina erfarenheter om hur man gör på 

andra skolor i förhållande till hennes egen.  

Man måste ju jobba fram så det blir likvärdigt också, det kommer ju ta några år innan man 

säger att på det här sättet jobbar man i en f-3 klass. Så som jag jobbar tänker jag att när dom 

nu på mellanstadiet får mina barn vet ju inte jag om dom vet vad dom ska göra. För nu måste 

ju dom gå vidare med de saker vi gjort. Samtidigt får ju jag en ny klass om ett par år som 

gjort allt detta i förskolan. Då får ju jag också tänka om och ligga ett steg längre fram. 

(Josefin) 

Hennes oro ligger i att om det i början inte är klart exakt vad det är man ska lära ut eller hur 

mycket programmeringsundervisning man ska ha kommer det kunna bli problem när elever 

byter klass och kommer upp i mellanstadiet eller högstadiet. Karin är också inne på samma 

tankar som Josefin, att om det är upp till läraren så är det svårt att garantera en likvärdig skola 

för alla.  

Jag tror inte att det kan bli så mycket problem egentligen, att bara göra någonting tror jag är 

jättebra. Men på längre sikt kanske jag kan se, ifall det inte skulle bli likvärdigt till exempel. 

Att det blir upp till läraren hur mycket man gör med det. Det får inte hänga på eget 

lärarengagemang vad som ska kommas igång utan det måste komma uppifrån. Vi måste få 

tid att sitta med det så det blir likvärdighet i undervisningen. Det ska finnas material och 

tydliga riktlinjer så att eleverna får med sig samma grejer. (Karin) 

Karin efterfrågar tydliga riktlinjer till lärarna för att få upp likvärdigheten i undervisningen. Att 

bara göra det fritt för lärarna att göra vad de vill med undervisningen är något Karin är orolig 
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för. Hon tror då att vissa lärare som hon själv och de som håller på nu skulle fortsätta med riktigt 

programmeringsundervisning och att de mindre intresserade skulle försöka kalla något för 

programmering bara för att bocka av det som avklarat moment.   

4.12 Fortbildning 

De intervjuade lärarna är väldigt nöjda över Regeringens beslut. Det är förhållandevis få som 

undervisar elever på låg- och mellanstadiet i programmering. I och med detta beslut ser de 

intervjuade att utvecklingen kommer ta fart på riktigt och fler lärare kommer engagera sig.      

Det var väldigt bra att dom har ett datum för annars tror jag inte det blir gjort riktigt. För 

anledningen att det inte blivit gjort innan är för att folk inte känner att dom behöver. Än så 

länge har det varit en väldigt frivillig grej, då känner folk, det har jag inte tid till. Nu måste 

man ta sig tid för detta. (Josefin) 

Lärarna pratar utifrån erfarenheten att de lärt sig undervisa i programmering och att de har god 

kunskap om sina kollegor. Även om alla är positiva till regeringsbeslutet så går åsikterna isär 

angående hur de ställer sig till att alla skolor i Sverige ska ha programmeringsundervisning 

senast den 1 juli 2018.  

Det tycker jag är bra ju förr desto bättre, men sen tycker jag också att då måste det ju finnas 

en plan. Det måste ges möjlighet för oss lärare att planera för det också och ge oss tid att sitta 

ner och samtala kring programmering. Vad är det vi tänker att eleverna ska ha det till vad 

vill vi att det ska leda till och på vilket sätt vi väver in det i undervisningen. (Karin) 

Vissa tycker att ju tidigare desto bättre medan andra ser vissa svårigheter att alla ska hinna lära 

sig. En sak de är överens om är att det kommer krävas både tid och fortbildning för att lyckas 

med detta. Karin tror att personalen kommer behöva fortbildas tillsammans så att de får tid testa 

de olika lektionsplaneringarna och lärplattformarna tillsammans. Jesper tycker att 

regeringsbeslutet är genomtänkt och bra men att det är viktigt att lärarna ges tid att lära sig 

tekniken samt hur man undervisar inom programmering, ett område som många har väldigt lite 

erfarenhet av. 

Lärarna själva säger att det handlar om tid, det bristande erfarenhet eller bristande kunskap 

hos undervisande lärare och stressen är nog de viktigaste faktorerna att komma åt. Så det 

kanske blir lite tidigt 1 juli 2018, man kanske borde puttat det ett halvår till så att man 

verkligen har tid och att man kan stå för någonting också som lärarkår. (Jesper) 
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De intervjuade lärarna har också en gemensam syn på vad fortbildningen måste innefatta. De 

är överens om att ansvaret inte går att lägga på individen med hjälp av onlinekurser och någon 

studiedag där man går igenom vad programmeringsundervisning är. Med den tidsbrist som 

finns bland lärare i allmänhet finns det stor risk att många inte lägger ner den tid det tar att lära 

sig. 

Dom vill nog men dom tänker, hur ska vi hinna med? När ska jag hinna lära mig det här da? 

Det är ingen som har tid att sitta framför datorn några timmar för att lära sig scratch. Det tar 

ju lite tid, jag har lagt många timmar för att fatta själv.(Monika) 

De intervjuade ha goda erfarenheter av matematiklyftet och läslyftet som Skolverket haft. Det 

är många av de intervjuade som gärna vill se liknande fortbildning inom programmering. Det 

är till och med så att de flesta tror att det kommer krävas en sådan form av fortbildning för att 

få med alla lärare.  

Om vi ska få ut detta till alla lärare så behövs det ju ett sådant digitallyft eller annan form där 

man sitter i möten och träffas liksom veckovis eller månadsvis (Josefin) 

Lärarna vet ännu inte hur fortbildningen kommer att se ut eller på vilket sätt den kommer 

implementeras. Men de är överens om att någon form av gemensam fortbildning kommer 

krävas.   

4.13 Sammanfattning 

I Digitaliseringskommissionens rapport som ligger till grund för regeringsbeslutet om IT-

satsningen och att införa programmering i grundskolans läroplan som del av andra ämnen, har 

man i huvudsak hänvisat till andra länders satsningar bland annat Finland och England. I dessa 

internationella satsningar har motiven bakom besluten varit att eleverna ska kunna hantera sin 

digitala vardag och sina digitala verktyg, träna logiskt tänkande. De har även en förhoppning 

om att fler ska söka till tekniska utbildningar.  

Skolverket erfar att IT-satsningen som programmering är en del av kommer leda till ökad 

måluppfyllelse och likvärdighet genom att man tar tillvara på den potential som IT har i skolan. 

Regeringen anser att elever måste ges möjlighet att kunna vara kreativa i den digitala världen 

och att programmering räkas som en av vår tids grundläggande färdigheter. Det framkommer 

även att det finns ett antal problem med införandet och ett av dem är att det finns väldigt lite 

information om hur andra länder gjort och att utbytet av information är begränsat. Även kraven 

på kompetensutveckling och den låga IT-kompetens som finns bland lärare kommer behöva 
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utvecklas. Lärarkåren i stort är också ganska delade i frågan om att alla ska lära sig 

programmering. Vissa är väldigt positiva medan andra inte tycker det är värt att satsa på.  

När lärarna berättar om motiven bakom undervisningen pratar de om att digital teknik är en så 

stor del av vårt samhälle att vi måste lära oss hur den fungerar samt hur man kontrollerar den. 

Även motiv som att om man inte vet hur man styr tekniken går det inte heller att vara kreativ i 

den. De ser en vinst med programmering som metod och att det skulle kunna ge andra förmågor 

som samarbetsförmåga, logiskt tänkande, datalogiskt tänkande genom att de lär sig strukturera 

upp sitt tänkande samt förståelse för teknikens påverkan på samhället i stort. Det finns dock 

inget vetenskapligt stöd för att programmering skulle ha påverkan på några andra förmågor än 

förmågan att programmera. 

Programmering lyfts även fram som en form av lustfyllt lärande och vissa lärarna argumenterar 

även för att programmering är den kommunikationsform som passar vissa elever och att det 

lyfter vissa elever på ett socialt plan. Lärarnas erfarenheter från programmeringsundervisningen 

är mycket en inställningsfråga om man vill börja med programmeringsundervisning. De menar 

att lärare måste våga lära sig ihop med eleverna. Man kan inte förväntas vara expert från början 

och ska därför inte avskräckas från att börja undervisa i programmering.  

Lärarna diskuterar vilka problem som kan uppstå vid införandet av programmering. Lärarna är 

fundersamma på hur det kommer bli med fortbildningen nu när programmering ska införas på 

bred skala. Många ställer sig tveksamma till om det är möjligt att genomföra innan juli 2018. 

Lärarna ser också en problematik med likvärdigheten, kommer alla elever ha likvärdiga 

förutsättningar? Likvärdigheten de pratar om handlar både om den tid och energi varje lärare 

lägger på programmeringsundervisning samt de olika förutsättningar som skolor runt om i 

Sverige har. Några förutsättningar som tas upp är fungerande och stabila nätverks samt åtkomst 

till datorer och surfplattor. 
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5 DISKUSSION 

Studien gjordes i syfte att undersöka vad Regeringen och Skolverket erfar att införandet av 

programmering i matematikämnet kommer att resultera i och vilka vetenskapliga belägg och 

beprövade erfarenheter som ligger till grund för detta. Vidare är syftet att se hur lärare erfar 

programmeringsundervisning utifrån att man har infört programmering i 

matematikundervisningen tidigt i grundskolan. Inledningsvis presenteras studiens slutsats, där 

svar på frågeställningarna som uppkommit i resultatet tydliggörs. Slutsatsen följs av en 

resultatdiskussion där innebörden av resultatet diskuteras. Sedan diskuteras positiva och 

negativa aspekter med studien, vad som kunde gjorts annorlunda för att göra studien mer 

relevant och avslutningsvis förslag på fortsatt forskning.      

5.1 Regeringen och Skolverkets motiv 

Vad erfar Regeringen och Skolverket att införandet av programmering i matematikämnet 

kommer att resultera i? Regeringen har med hjälp av Digitaliseringskommissionen (2014) tagit 

fram argument för vad de vill att införandet av programmering ska resultera i. De är väldigt 

inspirerade av föregångsländer så som England och Finland. Att elever ska få kunskap om sin 

digitala vardag och kunna använda digitala verktyg för att kunna vara kreativa och vara 

producenter istället för konsumenter. Få fler att söka sig till tekniska utbildningar genom att 

väcka elevernas intresse tidigt och träna logiskt tänkande. Effekterna Regeringen hoppas på är 

dessutom motiv som angetts av föregångsländer som Regeringen tagit inspiration av. Dessutom 

anges att programmering är vår tids grundläggande färdighet vilket betyder att Regeringen 

(2015) ser införandet som ett måste för att förbereda eleverna inför framtiden. Skolverket har 

utgått från Regeringens beslut och inte kommenterat särskilt mycket på vad de hoppas att 

programmering har för effekter utan vilka hinder som finns. De uttrycker dock att vi bör 

fokusera på lärande och att Sverige bör ta tillvara på de tekniska förutsättningar vi har de hoppas 

att IT satsningen ska öka måluppfyllelsen och likvärdigheten i den svenska skolan (Skolverket, 

2016b). Detta behöver dock inte bara beröra programmering utan innefattar hela IT satsningen. 

5.2 Vetenskapliga belägg 

Vilka vetenskapliga belägg och beprövade erfarenheter finns för att införa programmering tidigt 

i grundskolan? Regeringen (2014) och Digitaliseringskommissionen (2015) presenterar 
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statistiskt säkerställda positiva skillnader i elevernas skolresultat när användandet av IT ökar. 

IT är ett väldigt omfattande begrepp vilket gör att det inte går att säga att även programmering 

också skulle bidrar till förbättrade resultat. Det går inte att säga att programmering skulle ha 

några transeffekter enligt de studier jag studerat. I studien av Code club UK rapporterar eleverna 

att deras uppfattning om sin förmåga att följa instruktioner, lösa problem, lära sig nya saker 

eller samarbeta inte förbättrades. Lärarna i studien rapporterade dock att eleverna fick 

förbättrade färdigheter inom problemlösning. Men stämmer inte överens med elevernas 

rapporter eller tester som gjordes. (Straw, m.fl., 2017). Skolverket är något återhållssamman 

när det kommer till frågan kring hur vida programmering skulle ge andra färdigheter och ökad 

måluppfyllelse. På den punkten menar de likt många andra att det saknas forskning. Skolverket 

eftersöker sådan forskning inte minst när det gäller programmering och ser möjlighet för 

Skolforskningsinstitutet att bedriva sådan forskning i och med styrdokumentsändringarna 

(Skolverket, 2016b).  

5.3 Lärarnas motiv 

Vilka motiv samt vilka erfarenheter har gjorts på skolor som arbetar med programmering tidigt 

i grundskolan? Alla lärare har sina egna tankar om varför programmering bör vara en del av 

skolan, de har också olika erfarenheter men det finns också väldigt mycket som de har 

gemensamt. Motivet om att eleverna måste kunna programmera för att kunna vara delaktiga 

och kreativa i framtiden i och med att många delar av samhället är digitala och styrs av 

programmering delas av många lärare. Denna syn delas av Rolandsson (2015) som anser att det 

kommer uppstå ett digitalt utanförskap om vi inte för in programmering i läroplanen. Min 

tolkning är att det är just det motivet som lärarna lyfter fram som den främsta anledningen till 

att eleverna bör få möjlighet att lära sig programmera redan från årskurs 1. Några av lärarna 

menar att programmering stärker elevernas förmåga att samarbeta och tänka logiskt samt 

utveckla datalogiskt tänkande, medan andra hellre fokuserar på att det fungerar som en varierad 

undervisningsform med lustfyllt lärande där elever som brukar vara tillbakadragna tar plats. Att 

programmering kan stärka elevers självförtroende och vetskap om vad de är kapabla till är något 

som Straw, m.fl. (2017) visade i sin studie där elevers uppfattning om hur bra de är på att göra 

saker med hjälpa av programmering ökade, vilket gjorde att deras självförtroende för att 

använda datorer och programmera också ökade. 

Lärarnas erfarenhet är att programmeringslektionerna skiljer sig ganska mycket från andra 

lektioner och säger att sättet eleverna interagerar på och vilka som är drivande i arbetet inte är 



Införandet av programmering i grundskolan   Markus Erlandsson 

40 

 

samma som på andra lektioner. Lärarnas erfarenhet är att det är lätt att börja undervisa inom 

programmering bara man får möjlighet att lägga ner tiden det tar att lära sig. De är övertygade 

att det krävs någon form av fortbildning likt matematiklyftet där lärare kan lära av varandra och 

få tid att sitta och diskutera programmering med varandra för att lära sig. Både de finländska 

och engelska forskarna pekar på att den största utmaningen kommer vara att fortbilda alla lärare 

(Kjällander, m.fl., 2016). Något som många lärare ställer sig lite frågande till hur det ska gå att 

implementera innan 1 juli 2018.   

5.4 Resultatdiskussion 

I slutsatsen kommer jag fram till att det finns många motiv på både statlig och lokal nivå för att 

börja med programmering i lägre åldrar. Jag hade förväntat mig en större skillnad mellan 

Regeringens och lärarnas motiv. Det är positivt att de resultatet på statlig och lokalnivå 

angående motiv är lika eftersom det tyder på en gemensam målbild angående programmering 

vilket framgår i EUN och Grand Coalition for Digital Jobs sammanställning av 

framgångsfaktorer. (Dalla Vecchia, m.fl., 2015 i Skolverket, 2015b). Detta stämmer för denna 

försöksgrupp som redan undervisar i programmering men om man fortsatt måste arbeta med 

attitydförändringar för lärarkåren i stort undersöks inte.  

Intressant att notera är att Digitaliseringskommissionen lutar sig mot internationella projekt och 

låter de skäl som angetts av till exempel England ligga till grund för deras satsning istället för 

vetenskapliga studier på området. England har grundat sitt beslut i rapporten shut down or 

restart (The royal society, 2012). Men i Regeringsbeslutet och Digitaliseringskommissionens 

rapport har de hänvisat till att andra länder inför programmering som anledning snarare än att 

hänvisa till annan forskning.  

Motiven som lyfts fram på både statlig och lokal nivå är att programmering kommer vara ett 

krav i framtiden, att det kommer ses som en färdighet likställd med läsa och skriva. Det är svårt 

veta hur framtiden ser ut men det finns också ett demokratiskt syfte som Rolandsson (2015) 

pratar om. Han menar att många kommer uppleva ett digitalt utanförskap utan kunskap för hur 

vårt samhälle som är byggt på programmeringskod fungerar om man inte för in programmering 

i läroplanen. 

Att eleverna ska bli producenter istället för konsumenter är något som uttrycks på både statlig 

och lokal nivå. Det framkommer också i en studie gjord av Code club UK där resultatet från 

deras kodklubb visade att en timmes programmering kunde ha positiva effekter på elevernas 



Införandet av programmering i grundskolan   Markus Erlandsson 

41 

 

självförtroende att använda datorer, liksom deras uppfattning om hur bra de är på att göra saker 

med hjälpa av programmering. (Straw, m.fl., 2017). 

Att några lärares motiv var inriktat på det sociala snarare än på det matematiska och datalogiska 

tänkandet intresserade mig. Att flera lärare identifierat en grupp individer som förut varit 

tillbakadragna men som underprogrammeringslektionerna blommat ut, framför allt på ett 

socialt plan. Vissa lärare beskrev det som att de hade hittat sin grej och andra lärare beskrev det 

som att det var viktigt att alla ska få känna sig bra på någonting och att denna nischade grupp 

hade hittat programmering. Om vi anser att förmågan att programmera är en färdighet våra 

elever ska ha så kan man bortse från alla andra motiv om att det skulle ge bättre 

samarbetsförmåga, datalogiskt tänkande eller logiskt tänkande. Rolandsson (2015) hävdar 

exempelvis i sin studie att det är viktigt att alla barn får kunskap om programmering för att 

undvika att skapa ett digitalt utanförskap. Där en grupp är utan kunskap för hur vårt samhälle 

som är byggt på programmeringskod fungerar. Sättet lärarna beskriver programmering som 

lustfyllt lärande är motiv nog om vi anser att det är en färdighet alla bör ha grundläggande 

utbildning i. Enligt Vygotskij är det i samspel med andra som de tar sig in i den proximala 

utvecklingszonen och utvecklas (Säljö, 2012). Det lustfyllda lärandet i den kreativa miljön som 

lärarna beskriver ger utrymme för elever att samspela lära av varandra.  

En av de största utmaningarna med införandet av programmering är enligt finländska och 

engelska forskare fortbildningen av alla lärare (Kjällander, m.fl., 2016). Även om de 

undervisande lärarna som deltog i intervjustudien till stor del testat sig fram och nu kan bedriva 

undervisning i programmering har de inte många de kan diskutera programmering med ur ett 

didaktiskt perspektiv. Rolandsson (2015) anser att ett så avancerat ämne som programmering 

kräver en didaktiskt genomtänkt undervisning. Han menar att lärarna måste få en 

ämnesdidaktisk utbildning inom programmering som för vilket annat ämne. 

5.5 Metoddiskussion 

Resultatet från textanalysen är en tolkning av det Regeringen, Skolverket och 

Digitaliseringskommissionen beskriver. I arbetet med att få fram tolkningar av texterna har jag 

arbetat systematiskt för att belysa just de delar de själva tar upp för att jag ska ha så lite påverkan 

på resultatet som möjligt. Ett annat sätt att undersöka samma frågeställning hade varit att 

intervjua beslutsfattare och de som tagit fram underlaget till Regeringen. Men även då hade det 

funnits utrymme för tolkning (Kihlström, 2007). Det tillkommer fler begränsningar vid 
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textanalys jämfört med intervju. I detta fall hade det t.ex. kunnat vara intressant att fråga 

beslutsfattare varför de valt att genomföra detta på nationell nivå? En tolkning av svaret på den 

frågan är lättare eftersom det finns utrymme för följdfrågor och fördjupningar av vad som lett 

fram till beslutet. Mängden av följdfrågor som går att ställa till en text är mer begränsad än vid 

en intervjusituation. Vid tolkningen av dokumenten tänkte jag mycket på mig själv som tolkare 

av texterna och hur viktigt det är att vara objektiv. Jag gjorde ansträngningar att behandla 

informationen på ett rättvist sätt genom att systematiskt gå igenom de statliga dokumenten och 

dess innehåll. Analysramverket var en del i den process som gjorde det enklare att välja ut de 

delar som ansågs vara representativa för Regeringen och Skolverket.  

Det går inte att säga att resultatet från intervjuerna är generaliserbart, resultatet är inte 

representativt för alla lärare. Urvalet var strategiskt utvalt för få svar från lärare med 

erfarenheter och intresse av programmering i skolan. De tillfrågade är hittade i en Facebook-

grupp som handlar om kodning/programmering i skolan, vilket är ett väldigt smalt urval, men 

det är också ett urval som passar studiens syfte eftersom de tillfrågade har erfarenhet av 

programmeringsundervisning med barn i lägre åldrar. Det är troligt att även andra lärare som 

undervisat i programmering delar samma tankar som de intervjuade, men det går inte att säga 

att det är representativt för lärare i stort. Det finns troligen också andra erfarenheter som inte 

kommit upp vid studien. För att göra en studie som är generaliserbar hade det behövts ett större 

urval (Dimenäs, 2007). Istället för att använda sig att öppna frågeställningar i form av kvalitativ 

intervju hade man kunnat använda sig av kvantitativ enkätundersökning för att kunna göra 

studien generaliserbar. En kvantitativ enkätundersökning ställer också högre krav på kvaliteten 

på frågorna som måste vara noga avvägda för att få så relevanta svar som möjligt. Kvantitativa 

undersökningar tenderar att ha ett mycket större urval vilket betyder att det hade tagit längre tid 

att sammanställa resultatet (Björkdahl Ordell, 2007). Valet att använda kvalitativ intervju som 

metod istället för enkät som hade kunnat fungera på liknande sätt var troligen ett lyckat val. 

Alla som var tillfrågade att delta i studien accepterade och avvarade den halvtimme det tog att 

genomföra intervjun. Enkät har en tendens att ha väldigt låg svarsfrekvens och med tanke på 

hur få det är som undervisar i programmering i åk 1-6 var det ett effektivt val.  

5.6 Studiens värde för kunskapsutveckling 

Det är framför allt viktigt att Skolverkets förslag är i linje med de erfarenheter lärarna har 

gällande vad som kommer att krävas för att uppnå de mål som satts upp. I Skolverkets plan med 

framgångsfaktorer lyfter de fram hur viktigt det är med samarbete mellan lokal, regional och 
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nationella initiativ, få alla aktörer att dra åt samma håll och skapa en gemensam målbild (Dalla 

Vecchia, m.fl., 2015 i Skolverket, 2015b). Resultatet från studien säger att det finns lärare som 

delar Skolverkets och Regeringens tankar kring vad införandet av programmering i 

matematikämnet kommer att resultera i. Men Resultatet visar också på den brist på forskning 

det finns på området vilket. Resultatet från intervjustudien visar också att ingen av de 

intervjuade som undervisar i programmering hade några större erfarenheter innan de började 

undervisa inom det. Det skulle kunna fungera som ett gott exempel för någon som är på väg att 

börja men inte riktigt vågar lägga ner tiden att lära sig. 

5.7 Förslag på fortsatt forskning 

Forskningen på programmeringens effekter på lärande är väldigt begränsad. Många av de motiv 

som framkommer i den här studien från bland annat Regeringen och de lärare som undervisat i 

programmering saknar stöd i forskningen. Det behövs fler studier för att kunna få ett statistiskt 

underlag som visar vad programmeringsundervisning har för effekter. Just nu vet vi inte exakt 

vilken typ av lärandeeffekter programmering har på yngre elever eftersom forskningen är 

begränsad. Framför allt studier som rör programmerings lärandeeffekter skulle bidra till skolans 

utveckling på ett positivt sätt. Det hade varit intressant med studier om programmering ur ett 

didaktiskt perspektiv likt Rolandsson (2015)  men med syfte att undersöka effektiva sätt att lära 

yngre barn programmera. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

1. Hur länge har du undervisat? 

 

2. Hur länge har du undervisat i programmering? 

a. Vilken årskurs? 

 

3. Vilken tidigare erfarenhet har du av programmering? 

a. Har du gått någon utbildning/kurs i programmering? 

 

4. Vad är programmering för dig? 

 

5. Vilka var drivande i att starta med programmeringsundervisning på er skola? 

 

6. I vilket ämne arbetar ni med programmeringen? 

 

7. Vad hoppas ni uppnå med programmeringsundervisningen? 

 

8. Vad har programmeringsundervisningen resulterat enligt dina erfarenheter? 

 

9. Vad tycker de andra lärarna som inte undervisar i programmering om att införa 

programmering i grundskolan? 

 

10. Har ni stött på några problem? 

 

11. Vad tycker du om regeringens beslut att programmering införs som ett tydligt inslag i 

flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik? 

a. Vad tänker du angående att ändringarna ska tillämpas senast 1 juli 2018? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka motiv som ligger bakom beslutet att påbörja 

programmeringsundervisning tidigt i grundskolan samt undersöka hur arbetet kring detta 

fungerar idag. 

Du är tillfrågad att vara med i denna studie eftersom du undervisar elever som går i låg- eller 

mellanstadiet i programmering.  

Intervjustudien kommer genomföras via en telefon intervju eller ett samtal via Skype där 

intervjuaren ställer frågor till dig angående motiven bakom att börja med programmering på er 

skola och frågor kring undervisningen. 

Intervjuerna kommer spelas in men ljudfilen kommer inte publiceras, det som framkommer vid 

intervjun kan transkriberas och publiceras i examensarbetet men då är den citerade personen 

anonymiserad. Endast information så som kön, undervisningsämnen och ålder kommer att 

publiceras. Inspelningarna kommer endast ses/lyssnas på av den som genomför intervjun samt 

raderas efter avslutad studie. 

Du har rätt att avbryta och ta bort svar från intervjun, när som helst fram till dess att hela studien 

är avklarad.  
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Bilaga 3 – Samtyckesformulär 

Jag väljer härmed att delta i studien och intygar detta med min signatur. 

Jag har fått samt läst informationsbladet angående intervjustudien införandet av programmering 

tidigt i grundskolan. 

Alla personuppgifter som framkommer i studien kommer anonymiseras och hanteras 

konfidentiellt, eventuella inspelningar kommer raderas efter avslutat studie. Endast 

transkribering från intervjuerna kommer publiceras, då anonymiserade.     

Jag är medveten om att jag själv kan avbryta intervjun när som helst. Dessutom har jag rätt att 

stryka saker från intervjun som jag inte vill ska vara med i studien.   

 

_____________________________________________ 

Signatur 

 

_____________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

_____________________________________________ 

Datum och ort 

 


