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Sammanfattning  
Programmering tog 2018 ett stort kliv in matematikundervisningen och det är upp till varje 
enskild lärare att besluta hur programmering ska integreras i matematikundervisningen. Det 
var med denna bakgrund som Tekniskt basår på KTH Campus önskade utveckla 
programmeringslaborationer till studenter på Tekniskt basår 2018/2019. Uppdraget 
formulerades sedan om till att vi, istället, skulle leda ett fristående introduktionsmoment i 
programmering för nuvarande Tekniskt basårsstudenter (VT2019).  

Syftet med detta examensarbete var att kartlägga svårigheter som tidigare Tekniskt 
basårsstudenter haft då de läste sin första programmeringskurs på ett ingenjörsprogram. De 
funna svårigheterna skulle sedan ligga till grund för ett introduktionsmoment för nuvarande 
studenter på Tekniskt basår. En enkätundersökning på tidigare studenter utfördes för att 
samla in data för att identifiera svårigheterna som sedan kategoriserades genom en tematisk 
analys. Introduktionsmomentet skapades med mindre uppgifter utifrån idéer från 
problembaserat och induktivt lärande.  

Resultatet pekar på sju teman av svårigheter, nämligen abstrakt, komplext, teori, 
arbetssättet, kursen, nytt och övriga svårigheter. Resultaten av svårigheterna liknar det som 
tidigare kartläggningar av programmeringssvårigheter har funnit. Ett förslag på ett induktivt 
introduktionsmoment influerat av problembaserat lärande presenteras och analyseras utifrån 
de funna svårigheterna.  

Vidare forskning skulle kunna följa upp om studenterna upplevde att svårigheterna blev 
avdramatiserade genom introduktionsmomentet samt utvärdera hur introduktionsmomentet 
kan tas vidare på Tekniskt basår.   

Nyckelord: Tekniskt basår, introduktionsmoment, programmering, tematisk analys, 
svårigheter, induktivt lärande, problembaserat lärande. 

  



 

Abstract 
In 2018, programming became an integral part of mathematics education in Sweden. 
However, the choice of how to integrate it with the curriculum remains a decision of the 
teacher. Consequently, teachers at KTH’s Technical Preparatory Year announced a master’s 
degree project aiming to design programming labs in mathematics for students attending the 
program during 2018/2019. The degree project was reformulated to focus on introducing 
programming without the mathematical context.  

The aim of this master thesis was to pinpoint earlier students’ difficulties during the 
introductory course in programming of their engineering program at KTH. These difficulties 
would later be the basis of the programming introduction for the current Technical 
Preparatory Year students. A review of the research literature on the learning of programming 
identified a number of common areas of concern. In order to collect data to identify our prior 
students’ difficulties a survey was designed. The data collected in the survey was then 
categorized through a thematic analysis.  

The results indicated seven themes of difficulties: abstract, complex, theory, work procedure, 
programming courses, new and miscellaneous. The results are similar to those found in prior 
categorizations of programming difficulties. Taking these themes into consideration, a 
suggestion of the content for the introduction was presented based on ideas from inductive 
learning and problem based learning. 

Future research should focus on determining whether the introduction dealt with the 
difficulties and what the effects were. Furthermore, future research could develop the material 
for the introduction, in particular how students are assessed.     

Keywords: Technical Preparatory Year, programming introduction, thematic analysis, 
difficulties, inductive learning, problem based learning.  

  



 

Förord  
Sedan den första dagen på KTH blev det tydligt för oss att nyckeln för att lyckas här var genom 
samarbete. Det handlar om att hitta en studiegrupp för att tillsammans kunna hjälpa varandra 
med kunskap och stöd genom en femårig utbildning.  

Redan från första början förstod vi att vi var ämnade för att kunna samarbeta med varandra. 
Att kunna blanda kunskap med skratt genom att sätta en personlig prägel på en annan ganska 
linjär utbildningsprocess har varit ett vägvinnande koncept för oss. Ett vägvinnande koncept 
som nu kulminerar med ett examensarbete.  

Därför känns det passande att det är samarbetet som präglar vårt examensarbete. Inte bara 
för att vi, dagligen, har spenderat tid tillsammans utan för att vår idé av samarbete har fått 
expandera. Detta inte minst i våra samtal med alla som bidragit längs vägen. 

Ett gott samarbete har även genomsyrat våra handledarmöten med Linda och Helena. Ni har 
väglett oss med värdefull kunskap och viktiga insikter samtidigt som ni hela tiden har stöttat 
oss framåt. Tack för allt ovärderligt ni bidragit med.  

Det samarbetet vi haft med Kristina har genomsyrats av diskussioner och ”aha”-upplevelser 
som gett oss verktyg att sätta ord på våra idéer och självförtroende att fortsätta vara kreativa. 
Tack Kristina.  

Det är också samarbete som har fått oss att känna oss så välkomna på Tekniskt basår, där vi 
både fått hjärterum och (fysiskt) stjärterum. När examensarbetet nu är inne på sluttampen är 
det samarbetena vi minns, både i form av samtal, stöd och roliga anekdoter. Tack för det, Rose 
Marie, Bengt-Erik, Stephan och Anders. 

Tack för samarbetena!   

David och Emmeli  
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1 Introduktion 
Introduktionen syftar till att skapa relevans för detta examensarbete genom att ge läsaren 
en introduktion och bakgrund till arbetet och dess område. I inledningen presenteras 
uppdraget och varför uppdraget skapats följt av en bakgrund till kontexten. Detta för att ge 
läsaren nödvändig information om sammanhanget. Sedan presenteras syftet och 
frågeställningarna följt av avgränsningar och etik och hållbarhet. Slutligen, visas en figur 
för upplägget av rapporten för att ge en översikt av rapportens olika delar för att förbereda 
läsaren. 

1.1 Inledning 
1.1.1 Uppdrag  
Under hösten 2018 presenterade Tekniskt basår ett förslag på ett examensarbete. I 
uppgiftsbeskrivningen presenterades en önskan om att utveckla datorlaborationer till 
Kungliga Tekniska högskolans (KTH) behörighetsgivande utbildningar Tekniskt 
basår/Tekniskt basår, termin 2. Anledningen till denna önskan var att programmering nu fått 
ett större fokus i både grund- och gymnasieskolan.  

Efter samtal med uppdragsgivarna, beslöts det att uppdraget skulle omformuleras till att hålla 
en introduktion i programmering för studenter på Tekniskt basår. Då programmering inte 
ingår i kursplanerna på Tekniskt basår, bestämdes det därför att introduktionsmomentet 
skulle vara frivilligt. 

1.1.2 Programmering som yrke och utbildning 
Programmerare, i form av mjukvaru- eller systemutvecklare, är ett populärt yrke i Sverige. År 
2017 hamnade yrket på tionde plats bland de vanligaste yrkena i Sverige och på fjärde plats 
bland män mellan 16-64 år (Statistiska centralbyrån [SCB], 2019). På en liknande lista över 
de tio vanligaste yrkena bland kvinnor fanns programmerare inte med (SCB, 2019). 
Programmering som akademiskt ämne är också av stort intresse. På KTH var Civilingenjör i 
datateknik det civilingenjörsprogram med nästflest sökande höstterminen 2018 (UHR, 2019). 
Detta är ett mönster som kan urskiljas på samtliga stora högskolor: Chalmers tekniska 
högskola, Lunds universitet och Linköpings universitet, där civilingenjör inom datateknik är 
det civilingenjörsprogram som är näst populärast efter Civilingenjör inom industriell 
ekonomi (UHR, 2019).  

1.1.3 Programmering i gymnasiematematiken  
Programmering tog 2018 ett kliv in i matematikundervisningen (Skolverket, 2018). 
Skolverket (2018) nämner att gymnasiematematikens ämnesplaner inte explicit innehåller 
punkter som berör programmering utan programmering ses snarare som ett verktyg i 
problemlösning. Detta medför att det är upp till läraren att besluta hur och var i 
undervisningen detta verktyg ska användas. Matematikundervisningen kan inte utgå ifrån att 
eleverna har stött på programmering tidigare och lärare kan då behöva introducera 
programmering som koncept (Skolverket, 2018).   

1.2 Bakgrund 
1.2.1 Tekniskt basår på KTH 
Tekniskt basår är en behörighetsgivande utbildning som syftar till att ge behörighet till 
fortsatta studier till ingenjör (Kungliga Tekniska högskolan [KTH], 2019a). KTH (2019a) 
erbjuder möjligheten att studera Tekniskt basår vid tre lärosäten: KTH Campus, KTH 
Flemingsberg och KTH Södertälje. Utöver KTH erbjuds även Tekniskt basår på flertalet andra 
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universitet och högskolor. Efter avslutade studier på Tekniskt basår på KTH berättigas 
studenterna med en garantiplats på någon av KTH:s ingenjörsutbildningar (KTH, 2019a). 
Efter Tekniskt basår så förväntas studenterna kunna:  

• [V]isa goda kunskaper inom de naturvetenskapliga områdena matematik, fysik och kemi 
• [V]isa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning 
• [V]isa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera enklare 

naturvetenskapliga, problem och lösningar 
• [V]isa förmåga till självständigt och kritiskt tänkande  

(KTH, 2019b)  

De här kriterierna är övergripande för Tekniskt basår på KTH. Det första kriteriet syftar till 
att ha tillräckliga ämneskunskaper i de tre disciplinerna som lärs ut på programmet. 
Resterande kriterier syftar till det naturvetenskapliga arbetssättet. Att kunna samarbeta och 
arbeta i gruppkonstellationer är något som är närbesläktat med det naturvetenskapliga 
arbetssättet i form av olika laborationer. Att sedan ha en förmåga att kunna kommunicera 
denna kunskap är också av stor vikt. Att studenten sedan självständigt kan värdera resultat 
och kritiskt granska dessa visar på en naturvetenskaplig analysförmåga.  

I en studie gällande Tekniskt basår på sju olika lärosäten påvisas att basårsutbildningar 
breddar rekryteringen till ingenjörsprogram (Berglund & von Zweigbergk, 2018). Vidare 
menar Berglund och von Zweigbergk (2018) att basårsutbildningar också tar ett 
samhällsansvar och ger studenter möjligheter att välja en alternativ väg in på ett 
ingenjörsprogram. Studenter som tidigare gått via en basårsutbildning utgör alltså en 
betydande del av ingenjörsstudenter. Av de studenter som antogs till ingenjörsutbildningar 
2016 hade 15% tidigare varit registrerade på en basårsutbildning (Berglund & von 
Zweigbergk, 2018).  

1.2.2 Första programmeringskursen på KTH:s ingenjörsprogram 
Samtliga ingenjörsprogram på KTH innehåller någon form av programmering. Det kan vara 
i form av en fristående kurs eller som en integrerad del i annan kurs. De 
programmeringsspråk som främst används på KTH i den första programmeringskursen är 
Python, Java och MATLAB men även C förekommer. Kursinnehållet och lärandemålen 
mellan kurserna är i många fall liknande men skiljer sig också åt.  

Till höstterminen 2019 kommer följande lärandemål att vara likadant för kurserna DD1310 
(läses av Civilingenjör industriell teknik och hållbarhet och Civilingenjör öppen ingång) och 
DD1316 (läses av Civilingenjör elektroteknik). Dessutom har DD1312 (läses av programmet 
Civilingenjör och lärare) och DD1315 (läses av Civilingenjör industriell ekonomi) liknande 
innehåll.  

Nedan följer lärandemålen för kurserna DD1310 och DD1316 som börjar gälla höstterminen 
2019. Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

• konstruera program utan kodupprepningar, 
• dela upp ett större problem i hanterliga delar, 
• dela upp ett program, 
• tillämpa styrstrukturer, 
• utforma och presentera användarvänliga utdata, 
• skapa flexibla applikationer 
• välja lämpliga identifierarnamn, 
• konstruera interaktiva program, 
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• använda och konstruera sammansatta datatyper (klasser), 
• överföra data mellan fil och program, 
• granska andras program 

I syfte att kunna 

• använda programmering för att lösa problem, 
• tillämpa problemlösningsmetodiken även inom andra områden än programmering, 
• diskutera programutveckling med experter, 
• bedöma kommersiella program, 
• självständigt och i grupp kunna lösa problem genom att konstruera program på upp till 

femhundra rader i ett modernt programspråk. 

(Kungliga Tekniska Högskolan, 2019c) 

1.3 Syfte och frågeställning 
1.3.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete har varit att med utgång i erfarenheteter från tidigare 
studenter vid Tekniskt basår kartlägga och kategorisera svårigheter som fanns då dessa 
studenter läste sin första programmeringskurs på ett ingenjörsprogram. Utifrån dessa 
svårigheter utformas ett introduktionsmoment i programmering. 

Med bakgrund i detta syfte har två forskningsfrågor formulerats. 

1.3.2 Frågeställningar 
1. Vilka svårigheter rörande programmering kan synliggöras hos Tekniskt basårsstudenter 

under deras första programmeringskurs på ett ingenjörsprogram?  
2. Hur kan ett introduktionsmoment i programmering utformas för Tekniskt basårsstudenter 

med dessa svårigheter i beaktning?  

1.4 Avgränsningar 
Denna undersökning är gjord på uppdrag av Tekniskt basår på KTH Campus och således har 
vi valt att avgränsa studien till studenter från den utbildningen. Studenter från några andra 
lärosäten på KTH eller andra högskolor har inte studerats.  

Då detta examensarbete har ett bestämt start- och slutdatum ses detta examensarbete som 
sluten forskning. Däremot kan vidare forskning göras inom området (se 6.3.4 Vidare 
forskning). 

1.5 Etik och hållbarhet  
1.5.1 Etik 
För att säkerställa att detta examensarbete uppfyller ett forskningsetiskt förhållningssätt följs 
de fyra forskningsetiska huvudkraven från Vetenskapsrådet.  

1. Informationskravet – Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte.  

2. Samtyckeskravet – Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan.  

3. Konfidentialitetskravet – Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 
skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 
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4. Nyttjandekravet – Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål. 

(Vetenskapsrådet, 2002) 

Det första huvudkravet syftar till vikten av transparens i forskningen. Forskningens mål och 
syfte ska vara tydligt för de som väljer att delta. Det andra huvudkravet låter deltagarna när 
som helst avsluta sin medverkan i studien utan att behöva uppge en anledning. Nästa 
huvudkrav, konfidentialitetskravet, innebär att de uppgifter som behandlas i examensarbetet 
inte kommer att förvaras oaktsamt eller vara tillgängliga för någon annan att ta del av. Det 
sista och fjärde huvudkravet styrker att uppgifter enbart används i ramen för examensarbetet.  

1.5.2 Hållbarhetsmål 
Då detta examensarbete berör teknik och utbildning är det av stor vikt att arbetet genomsyras 
av ett hållbarhetstänk. Ett av UNDPs (2019) globala mål (4) är god utbildning för alla. Då 
detta examensarbete utformar och genomför undervisning strävar det mot att ge god 
utbildning för deltagarna. Vidare ger även denna rapport kunskap om programmering och 
överväganden i val av utformning som andra utbildare kan ha nytta av.  

Ett delmål (4.4) till att uppnå god utbildning för alla är att öka antalet ungdomar och vuxna 
som besitter relevanta tekniska färdigheter för att således bidra till sysselsättning och 
entreprenörskap (UNDP, 2019). Detta delmål berörs då programmering är en form av teknisk 
färdighet och dessa kan vara användbara i framtida studier och sysselsättning.  

1.6 Upplägg av rapport 
Denna rapport är uppdelad i sju delar som i sin tur innehåller sektioner som är av relevans 
för den specifika delen. Tanken med detta var att läsaren skulle uppleva en naturlig 
progression igenom dokumentet men att delarna ska kunna läsas fristående. Dokumentet är 
uppdelat på följande sätt:  

 
Figur 1. Översikt av dokumentets disposition.  

  

Rapport

Introduktion Teoretiskt remverk Metod Resultat Analys Diskussion Slutsatser
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2 Teoretiskt ramverk  
Denna del innehåller två övergripande sektioner. I den första sektionen behandlas lärande 
i form av induktivt lärande, problembaserat lärande och vuxenlärande. Detta har valts då 
introduktionsmomentet tar avstamp och har inspirerats av dessa lärandeteorier. I den 
andra sektionen berörs svårigheter i programmering och val av programmeringsspråk för 
att kunna motivera val i utformningen av introduktionsmomentet. Svårigheterna i 
programmering bygger upp ett teoretiskt ramverk som enkätundersökningens svar 
tillsammans med den tematiska analysen jämförs mot. Detta för att kunna se hur 
urvalsgruppens erfarenheter står sig mot tidigare forskning. 

2.1 Lärande  
2.1.1 Induktivt lärande  
På 1960-talet presenterade Bruner (1961) undersökande lärande (eng. discovery learning) 
som innebär att lärande underlättas genom aktiviteter som är undersökande och att material 
blir lättare att förstå med hjälp av dessa metoder. En typ av undersökande lärande är det som 
kallas induktivt lärande. Induktivt lärande handlar om att lära sig nya koncept genom att 
studera exempel (Kornell & Bjork, 2008). Med andra ord, kan detta ses som att studera en del 
eller en aspekt för att förstå helheten. Vidare menar Kornell och Bjork (2008) att induktivt 
lärande också är bekant för oss då mycket vardagligt lärande sker på detta sätt, exempelvis 
språk. Metoden är därmed bekant i både en akademisk och en vardaglig kontext.  

Carlgren (2015) illustrerar det induktiva lärandet genom att belysa ett exempel som berörde 
subjekt och predikat från en studie i mitten 1980-talet. Detta var en jämförelse mellan två 
klassrumsupplägg till att beröra ämnet.  

”I det ena klassrummet började läraren, så som vanligt på den tiden (och kanske 
också idag?), med en genomgång av lektionens innehåll: subjekt och predikat. Med 
hjälp av olika exempel gick hen igenom den grammatiska betydelsen av subjekt och 
predikat. Genom att ställa frågor till klassen och specifika elever kontrollerade hen 
att eleverna »förstått » och därefter delades en stencil ut med en tryckt text. 
Eleverna skulle arbeta enskilt i sina bänkar med att ringa in subjekt och predikat i 
texten. När de var klara lämnade de in texterna för rättning.”  

(Carlgren, 2015, s. 53) 

”I det andra klassrummet genomfördes en helt annan lektion. Läraren började med 
att samla eleverna i ring och läsa en dikt. Efter att ha samtalat om dikten 
introducerades lektionens tema: subjekt och predikat. Eleverna fick i uppdrag att 
ringa in subjekt och predikat – samt byta ut dem mot andra subjekt och predikat. 
Därefter lästes de nya dikterna upp” 

        (Carlgren, 2015, s. 53) 

De olika klassrummen ägnade sig alltså åt olika tillvägagångssätt. I det första, mer 
traditionella, klassrummet ägnades tiden åt det formella innehållet: subjekt och predikat 
(Carlgren, 2015). Medan i det andra klassrummet så fokuserades det på poesi, 
kommunikation och mening och det var i förhållandet till detta som innehållet (subjekt och 
predikat) berördes (Carlgren, 2015). I det andra klassrummet berördes alltså innehållet i en 
annan kontext, genom att få dikten först. Således påverkar tillvägagångssättet vad som 
faktiskt lärs ut. ”Hur undervisningen utformas har därför stor betydelse för inte endast om 
eleverna lär sig utan också hur, och därmed också vad” (Carlgren, 2015, s. 54).  
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2.1.2 Problembaserat lärande  
2.1.2.1 Problembaserat lärandes ursprung  
Problembaserat lärande (PBL), för studier inom medicin, introducerades som term i sluten 
på 1960-talet och har presenterats i olika former och variationer (Barrows, 1996).  Barrows 
(1996) definierar sex stycken egenskaper av problembaserat lärande på McMaster 
universitetet. Dessa sex egenskaper är översatta från engelska.  

1. Lärande är elevcentrerat – eleven ansvarar själv för det egna lärandet. 
Tillvägagångssätt och metod bestäms av eleven själv, något som gör att eleven kan 
skräddarsy sitt lärande.  

2. Lärande sker i mindre studiegrupper – tanken med studiegrupper är att eleverna 
ges möjlighet att arbeta nära och effektivt med andra människor.  

3. Lärare är guider som ska underlätta – meningen är att lärare ska ställa frågor som 
eleverna själva ska ställa för att underlätta arbetet med problemet. Målet är att eleverna 
senare själva ska anta denna roll i studiegrupperna. Tanken är att lärarna ska undvika 
direkta svar och för mycket vägledning. 

4. Problem är fokus för lärande –inom medicin som disciplin gav problemen relevans 
i form av att det är dessa problem som eleverna senare skulle stöta på i praktiken. Denna 
relevans var motivationen att lära sig. Problemen ger också möjlighet att integrera flera 
discipliner i lösningen av problemet.  

5. Problem är tillvägagångssättet för problemlösningsfärdigheter – problemen 
som presenteras måste vara anknutna till verkligheten. Eleverna ska gradvis få mer 
information genom att interagera med problemen genom exempelvis att ställa frågor och 
genomföra tester. Detta är särskilt relevant inom just medicin då problemen kan vara i 
form av patientkontakt.  

6. Ny kunskaps tas in genom självvald inlärning – kopplingen till verkliga problem 
ska vara påtaglig. Eleverna ska lära sig genom att samla på sig kunskap genom att själva 
få undersöka problemen. Detta kan ske genom diskussioner med andra, att arbeta 
tillsammans eller jämförelser med andra.  

(Barrows, 1996)  

2.1.2.2 Gemensamt för PBL 
Även om PBL först introducerades inom en medicinsk kontext går idéerna att översättas till 
andra discipliner (Barrows, 1996). Samtliga sex ovanstående egenskaper går att överföra till 
andra kontexter. Således går det att se PBL som anpassningsbart. PBL går därför att 
implementera på olika nivåer, det kan dels vara inslag eller moment i en kurs eller en hel kurs 
som har utformats utifrån det.  

Trots att PBL är anpassningsbart har ändå de Graaff och Kolmos (2007) identifierat tre 
grundprinciper som är gemensamma för PBL oavsett disciplin. Nedan visas Du, de Graaff och 
Kolmos (2009) gestaltning av dessa då denna representation är mer överskådlig. 
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Figur 2. De tre grundprinciperna för PBL (de Graaff & Kolmos, 2007; Du et al., 2009). 

K0llaborativt lärande innebär att lärandet sker genom samarbete och kommunikation med 
andra (Du et al., 2009). Nyckeln ligger alltså i utbytet av idéer och kunskap mellan 
gruppmedlemmar. Gällande det kollaborativa lärandet kan alltså ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande skönjas. Idén att lärande sker i utbyte med andra är därmed kopplat till 
ett problembaserat arbetssätt. Vidare menar Du et al. (2009) att utöver samarbete lär 
eleverna sig också hur arbetet och projekten bör struktureras. Inuti det kollaborativa lärandet 
ryms också det deltagardrivna lärandet som innefattar att gruppen kollektivt driver och är 
ägare av lärandeprocessen (Du et. al., 2009). Edström och Kolmos (2014) belyser just 
aspekten av ägandeskap av lärandeprocessen och menar att detta är en central del för 
elevernas motivation. 

Det kognitiva lärande sker genom de problemformuleringar som eleverna får samt den 
arbetsform, alltså projekt, som eleverna arbetar i (Du et al., 2009). Lärandeprocessen startar 
i och med problemen elever får, då de tvingas sätta problemen i rätt kontext och samtidigt 
hantera dessa utifrån tidigare erfarenheter och kunskap (Du et al., 2009).  

Innehållet i PBL är tvärvetenskapligt, något som gör att problemen och projekten kan länka 
ihop olika discipliner (de Graaff & Kolmos, 2007). Detta kan vara i form av metoder och 
tillvägagångssätt inom samma discipliner men också ämnesöverskridande. I och med detta 
finns det också en koppling både till teorier och praktisk kunskap (Du et al., 2009) Tanken är 
att kunskapskraven är relaterade till disciplinen och därmed blir innehållet därmed 
exemplarisk för disciplinen (Du et al., 2009).  

2.1.2.3 Problembaserat lärande i teknik  
Inom teknik så finns olika varianter av PBL. Akili (2011) argumenterar för att lära sig om 
teorier inte är tillräckligt för att eleverna ska nå de kompetenser som arbetslivet kräver, 
istället kan metoder som PBL vara ett tillvägagångssätt för att ge eleverna rätt verktyg. Vidare 
menar Akili (2011) att vid implementering av mer storskalig PBL så bör man uppmärksamma 
att  det finns vissa fallgropar, såsom att göra för stora förändringar till olika moment. Istället 
kan det vara nyttigt att introducera PBL gradvis i olika moment (Akili, 2011). Idéerna är alltså 
också överförbara till mindre kursmoment och PBL kan introduceras i enstaka kortare 

Kollaborativt lärande:
Sker i grupper
Deltagardrivet

Innehåll:
Tvärvetenskapligt

Exemplarisk
Teori och praktik

Kognitivt 
lärande:
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Projekt

Erfarenhet 
Kontext



 8	

uppgifter till en början. Det finns således många varianter av PBL och olika sätt att 
implementera dessa.  

2.1.2.4 Ålborgmodellen av PBL  
En variant av PBL är den så kallade Ålborgmodellen som ofta används inom teknik och 
vetenskap (Edström & Kolmos, 2014).  Ålborgmodellen kombinerar idéer från PBL 
tillsammans med idéer från mer traditionell undervisning (Edström & Kolmos, 2014;  
Kolmos, Fink & Krogh, 2006). Tanken är att den traditionella undervisningen ska 
komplettera projektarbetena och även omvänt, att projektarbetena ska bidra med innehåll till 
den mer traditionella undervisningen (Aalborg University, 2015). Denna aspekt bidrar med 
att teoretiska genomgångar kan hjälpa till att bygga upp en kunskapsbas för att kunna tackla 
de problembaserade projekten.  

2.1.3 Vuxenlärande enligt Knowles 
Knowles introducerade andragogik eller vuxenlärande, som grundar sig i tanken att barn och 
vuxna lär sig olika, under tidigt 1970-tal (Knowles, Holton & Swanson, 2005).  Denna teori 
bestod av sex principer. Dessa är översatta från engelska. 

1. Behovet att veta –  vuxna behöver veta varför de behöver lära sig något innan de hänger 
sig till att lära sig det. 

2. Självbilden hos eleven – vuxna vet om att de är ansvariga för sina liv och därmed också 
sitt lärande 

3. Tidigare erfarenheter hos eleven – vuxna har mer livserfarenhet än barn vilket kan 
bli en tillgång i undervisningen eller tvärtom, ge förutfattade meningar som gör det svårt 
att ta emot nya idéer.  

4. Redo att lära sig – vuxna är redo att lära sig det de måste veta för att effektivt klara av 
situationer i livet.  

5. Synsätt på lärande – vuxna är motiverade till att lära sig sådant som hjälper dem att 
lösa uppgifter eller som de kan applicera på problem de stöter på i vardagen.  

6. Motivation till att lära sig – vuxna är mottagliga och blir motiverade av externa 
faktorer (exempelvis bättre jobb och lön) men de främsta faktorerna är interna (såsom 
ökad självkänsla och livskvalité).  

(Knowles et al., 2005) 

Teorin har fått kritik för att enbart fokusera på individen och utesluta sociala aspekter såsom 
vuxenutbildningen i samhället. Teorin har även fått kritik riktat mot målet och syftet med 
vuxenutbildningar. Denna kritik möts med att vara en separat fråga där olika sammanhang 
kräver olika mål. Styrkan i andragogik beskrivs vara just sina grundläggande principer som 
gäller oavsett vuxen lärandesituation. (Knowles et al., 2005) 

2.2 Programmering  
2.2.1 Svårigheter inom programmering  
Att programmera innebär att ge en dator instruktioner för att utföra ett arbete (NE, 2019). 
Programmering kräver också vissa färdigheter och ett annorlunda sätt att angripa problem 
eller uppgifter. Eckerdal och Berglund (2005) diskuterar begreppet programmeringstänk och 
presenterar begreppet som förståelsen av programmeringskoncept, metoder samt 
nödvändiga studietekniker för att kunna ta till sig av materialet. Eckerdal och Berglund 
(2005) finner att studenter har problem med att ta till sig programmeringstänket och 
definiera vad det innebär.  

I en introduktion till programmering stöter nybörjare på svårigheter med att ta till sig 
innehållet. I vissa fall är dessa relaterade till hur programmering lärs ut och i vissa fall till den 
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faktiska disciplinen, alltså ämnet. Mannila, Peltomäki & Salakoski (2006) menar att nybörjare 
dels måste fokusera på att lösa problem och dels på syntax och semantik i nytt 
programmeringsspråk. I deras multinationella undersökning, visade McCracken et al. (2001) 
att den största likheten i de identifierade svårigheter var att omvandla problembeskrivning 
till programmeringskod. Studenter menade också att bristen på tid gjorde att uppgifterna var 
svåra att bli klara med (McCracken et al., 2001). En annan svårighet som studenter har är 
också att det kan vara svårt att läsa och förstå koden de presenteras med (Lister et al., 2004). 
Detta kan därför medföra att exempel blir svåra för studenterna att förstå (för att senare 
kunna skriva egen kod). Lister et al. (2004) menar att denna metod är populär och blir således 
en fråga om hur programmering faktiskt lärs ut.  

2.2.1.1 Hur programmering lärs ut 
Pears et al. (2007) visar på bredden av forskning och litteratur som finns gällande hur 
programmering lärs ut. Vare sig fokus ligger på problemlösning eller syntax och semantik så 
betonas det viktigt att initialt undra vad det betyder att lära ut och att lära sig programmering 
(Pears et al., (2007). Här poängteras alltså fokus på att definiera vad som ska läras ut för att 
kunna bestämma hur det ska läras ut.  

Gomes och Mendes (2007) pekar på fyra svårigheter inom programmering som är relaterade 
till sättet som programmering lärs ut på. Dessa svårigheter relaterar till hur lärare förmedlar 
ämnet.  Gomes och Mendes (2007) menar att:  

1. Det är svårt att kunna ge den personliga återkoppling som elever kan behöva vid den här 
typen av problemlösning.  

2. Olika typer av utlärningsstrategier uppfattas inte lika av alla elever. Somliga elever 
uppskattar mer enskilt lärande och andra att lära sig i en mer dynamisk miljö. Det blir 
därmed en svårighet att utlärningsstrategin inte främjar elevens lärande.  

3. Det är problematiskt att dynamiska koncept lärs ut genom statiska hjälpmedel. Statiska 
hjälpmedel kan vara sådant som textrutor, ritningar eller presentationer.  

4. En svårighet kan vara att lärare är mer fokuserade på att lära ut ett specifikt språk och 
språkets syntax istället för att fokusera på problemlösandet.  

 (Gomes & Mendes, 2007) 

Dessa aspekter fokuserar alltså på förmedlandet av programmeringskunskap. De två första 
kriterierna (punkt 1 och 2) handlar om personlig preferens för studenten i sitt egna lärande. 
Det blir därmed svårt att komma till några slutsatser då dessa baseras på subjektivitet. De två 
sista punkterna (punkt 3 och 4) behandlar snarare hur lärare väljer att paketera 
programmering och förmedla det.  

Det finns också aspekter relaterade till det faktum att programmering som ämne i sig bidrar 
med vissa svårigheter. Gomes och Mendes (2007) pekar på att programmering kräver en hög 
förmåga av abstraktion och kritiskt tänkande samt att programmeringsspråk ofta är till för en 
yrkesmässig kontext och därmed sällan tar hänsyn till utlärning av programmering. 

2.2.1.2 Studenternas roll i sitt lärande 
Det finns olika typer av nybörjare i programmering. Dessa studenter har olika bakgrunder, 
färdigheter och motivation till att lära sig programmering och som en konsekvens av detta 
finns det varierande resultat inom programmering (Robins, Rountree & Rountree, 2003). 
Denna variation gör också att det finns en stor variation i studenternas uppfattade svårigheter 
inom programmering. Gomes och Mendes (2007) belyser aspekter som kan kopplas till 
studenternas roll och agerande i sitt lärande av programmering. Följande punkter berör 
svårigheter gällande förmåga att lära sig programmering. Sådana svårigheter kan alltså vara 
att studenterna:  
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• Använder felaktiga metoder vid lösandet av programmeringsproblem.  
• Brister i motivationen att försöka lära sig de kompetenser som krävs för att kunna 

programmera.  
• Inte vet hur de ska lösa det specifika problemet. Detta kan i sin tur beror på olika saker 

såsom bristande förståelse av huvudproblemet, att de har inte tagit med sig rätt kunskap 
från tidigare problem, att de saknar förmåga att reflektera kring problemet eller likt tidigare 
punkt saknar motivation för att slutföra problemet.  

• Saknar matematik- och logikkunskaper.  
• Har missuppfattat programmeringskoncept. 

(Gomes och Mendes, 2007)  

Det finns även andra försök till att kartlägga och kategorisera utmaningar som studenterna 
stöter på. Medeiros, Ramalho & Falcão (2018) sammanställer resultaten från 89 artiklar som 
berör undervisning och elevers lärande för att kategorisera utmaningar som studenter och 
lärare har i introduktionskurser i programmering. I tabellen nedan belyses de svårigheter som 
deras forskning identifierar.  

Tabell 1. Resultat av studenternas utmaningar 

Kategori av utmaningar  Utmaningar 
Relaterade till 
programmeringsproblemen  

Abstrakt, algoritmiska resonemang 

  
Relaterade till lösningar av 
problemen  

Syntax, kontrollstrukturer, kodstruktur 

  
Relaterade till utförandet av 
lösningarna  

Avlusning, stega igenom koden 

  
Relaterade till studentens 
förhållande till 
programmering  

Motivation, komplext ämne, självförtroende, tid, 
förståelse av vad man lär sig 

  
        (Medeiros et al., 2018) 

Utmaningarna är kategoriserade utifrån vad de relaterar till. Den första kategorin, relaterade 
till programmeringsproblem, är mer övergripande och berör hur man tar till sig problemet. 
andra kategorin, relaterade till lösningar av problemen, är mer fokuserad på hur koden skrivs 
och lösningen av det givna problemet. Traditionellt sett har det funnits fokus på 
problemlösning inom programmering (Lister et al., 2004). Lister et al. (2004) drog slutsatsen 
att studenterna saknade programmeringsrelaterade förutsättningar för problemlösning, 
vilket speglar svårigheten studenterna har med att lösa problem. Nästa kategori, de 
utmaningar som är relaterade till utförandet av lösningarna, berör felsökning och förståelse 
av den skrivna koden. Den sista kategorin, relaterade till studentens förhållande till 
programmering, är relaterad till sådana utmaningar som är externa från programmering.  

2.2.2 Programmeringsspråk 
2.2.2.1 Val av programmeringsspråk i en introduktionskurs 
Becker (2002) säger att valet av programmeringsspråk inte kan göras isolerat utan måste 
göras gemensamt med andra faktorer. Becker (2002) menar att det första som måste 
bestämmas är det grundläggande, nämligen innehållet i kursen och sedan vilket 
tillvägagångsätt som bäst möter detta. I likhet med detta anser Giangrande (2007) att det 
första som måste definieras är målen i kursen och andra viktiga aspekter. Vidare aspekter 
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belyser Becker (2002) som innehållet i kommande kurser, huruvida elevernas situation 
påverkas av denna kurs (gör det enklare eller svårare) och om kunskaperna från 
introduktionskursen kan överföras till ett nytt språk. Detta visar på ett synsätt där mål, 
innehåll och tillvägagångsätt måste övervägas följt av tankar kring elevers fortsatta situation 
i sina studier.  

Enligt Vujošević-Janičić & Tošić (2008) är det första viktiga i valet av programmeringsspråk 
att välja programmeringsparadigm. Programmeringsparadigm är ett begrepp i datateknik 
som innebär det tankesättet som är bakomliggande och övergripande. Programmeringsspråk 
kan kategoriseras efter programmeringsparadigm. De fyra vanligaste 
programmeringsparadigm enligt Vujošević-Janičić & Tošić (2008) anses vara imperativ 
programmering, objektorienterad programmering, funktionell programmering och 
logikprogrammering. Detta val av paradigm och språk påverkar studenternas sätt att tänka 
kring programmering, ta emot grundläggande koncept och lära sig nya paradigm och språk 
(Vujošević-Janičić & Tošić, 2008). Valet av språk påverkar även studenters 
programmeringsstil, kodningsteknik och kodkvalitet (Vujošević-Janičić & Tošić, 2008; 
Leping, Lepp, Niitsoo, Tõnisson, Vene, & Villmens, 2009).   

Ezenwoye (2018) har undersökt olika faktorer för val av programmeringsspråk genom att 
studera 496 kandidatprogram i datateknik runt om i USA och låta representanter från dessa 
svara på en enkätundersökning. Resultaten pekar på att de fyra viktigaste faktorerna i valet 
av programmeringsspråk är:  

1) Vad programmeringsspråket innehåller   
2) Hur lätt det är att lära sig språket 
3) Hur arbetsmöjligheter för studenterna ser ut 
4) Hur populärt språket är i en akademisk kontext 

(Ezenwoye, 2018) 

Den första faktorn, vad programmeringsspråket innehåller, undersöktes även i 
enkätundersökningen från Ezenwoye (2018). De fyra viktigaste egenskaperna hos 
programmeringsspråket som används i introduktionskursen: 

1) Stödjer itererande strukturer som slingor 
2) Stödjer funktioner 
3) Objektorientering 
4) Statiskt typat  

(Ezenwoye, 2018) 

Även Becker (2002) har listat egenskaper som är viktiga för första programmeringsspråket:  

• Skyddad programmeringsmiljö 
• Påtvingad struktur av programmeringsdelar 
• Kompilator ger varningar till studenten om vanliga ”faror” 
• Otvetydig syntax 
• Språket måste ha: pekare, datatyper, filhantering, någon form av villkorssatser, 

möjligheter att skapa nya datatyper, strikt typat och rekursion 
• Språket måste ha enkel syntax 
• Språket måste stödja stilfrågor som lärs ut  

      (Becker, 2002) 

Dessa listor belyser olika egenskaper som tillsammans visar på bredden av aspekter att ta i 
beaktning vid valet av programmeringsspråk. 
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Den andra faktorn från Ezenwoye (2018) är hur lätt det är att lära sig språket. Detta är något 
som beror på flera faktorer, exempelvis kan språkets uppbyggnad och struktur påverka hur 
enkelt språket är att lära sig. Zelle (1999) har listat kriterier i valet av programmeringsspråk 
och menar att språket ska ha enkel syntax och semantik, förutsatt att målet med 
introduktionskursen är att lära ut datateknik snarare än ett specifikt programmeringsspråk 
(Zelle, 1999). Detta för att eleverna ska kunna lägga så mycket tid som möjligt på att utveckla 
designfärdigheter. Angående syntax menar även McIver & Conway (1996) att det är en viktig 
aspekt och belyser att syntaxen i språket som väljs ska vara så läsbar och konsekvent som 
möjligt.  

Ezenwoyes (2018) tredje och fjärde faktor berör hur brett använt språket är både i arbetslivet 
och akademin. Detta är något som Zelle (1999) också berör och menar att ett språk inte kan 
väljas utifrån den enda anledningen att det är utbrett och välanvänt. 

Vidare tar Zelle (1999) upp andra aspekter och menar att språket ska vara ett högnivåspråk 
och vara flexibelt för att eleverna ska kunna experimentera med alternativ design snabbt och 
enkelt. Vidare menar Zelle (1999) att språket ska hjälpa elever att hitta och korrigera fel, därav 
bör språket vara säkert att experimentera i. McIver & Conway (1996) belyser även detta och 
menar att felmeddelanden i språket måste ge värdefull ledning för studenten. Likaså tar 
Vujošević-Janičić & Tošić (2008) upp vikten av felhantering och säger att kompilatorn och 
avlusning är av kritisk karaktär vid val av programmeringsspråk i en introduktion.  

2.2.2.2 För- och nackdelar med Python 
Python är ett programmeringsspråk som används i många programmeringskurser på KTH 
och är brett använt i industrin. Python är ett interpreterat programspråk som är dynamiskt 
typat och stödjer objektorientering. Python kategoriseras som ett skriptspråk. 

Det första argumentet för att välja Python som språk i en introduktionskurs är dess syntax. 
Syntaxen är simpel att experimentera med och därför lämplig för nybörjare (Kunkle & Allen, 
2016 & Donaldson, 2003). Goldwasser & Latscher (2008) beskriver syntaxen som ren och 
enkel och säger att detta leder till att eleven kan lägga fokus på koncept och att utveckla 
applikationer snarare än syntaktiska detaljer. På liknade sätt så påpekar Shannon (2003) att, 
utöver att syntaxen är mycket enkel, strukturen är okomplicerad; detta leder till att koden blir 
enkel att skriva och läsa. Zelle (1999) påpekar att koden ser ut som körbar pseudokod vilken 
tar bort problem såsom placering av semikolon. Vidare menar också Koulouri, Lauria & 
Macredie (2014) att det är denna aspekt som gör att Python är ett mer lämpligt 
programmeringsspråk när programmering introduceras. Istället för att fokusera på mer 
invecklad syntax, blir istället fokus på programmeringskoncept (Koulori et al., 2014). Denna 
åsikt har alltså bibehållits över tid.  

Ett annat argument är dess semantik, Zelle (1999) beskriver den som enkel precis som 
syntaxen. Python är dynamiskt typat vilket innebär att variabler inte deklareras; detta 
förenklar syntaxen ytterligare (Goldwasser & Latscher, 2008). Zelle (1999) menar att detta 
leder till att mängden kod som måste skrivas reduceras, missförstånd från 
variabeldeklarationer och användning elimineras. Just denna aspekt pekar Koulouri et al. 
(2014) på som en nyckel till Pytons popularitet, nämligen att språket inte överöser 
användarna med koncept som de kanske borde stöta på senare.  

Andra aspekter som ses som fördelar är att det stödjer objektorienterad programmering, den 
interaktiva interpretatorn ger direkt feedback och gör att delar av kod isolerat kan undersökas 
samt dess dokumentation där alla inbyggda funktioner har egen dokumentation (Donaldson, 
2003). Att kod kan köras isolerat är en fördel i utbildningssyfte då koncept och kodsnuttar 
kan förklaras enskilt.  
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Donaldson (2003) listar vanliga argument emot Python. Dessa är översatta från engelska. 

• Är ett skriptspråk 
• Använder inte C++/Java syntax 
• Har ej kontroll av typer 

(Donaldson, 2003) 

Det första argumentet i listan bemöter Donaldson (2003) med att Python skiljer sig från andra 
skriptspråk då det är bättre designat och enklare att läsa. På ämnet angående att Python är 
ett skriptspråk menar Zelle (1999) med en nackdel att detta gör språket ineffektivt tillskillnad 
från ett kompilerat språk. Detta möts med argumentet att i en nybörjarkurs skriver inte 
eleverna produktionskod och programmen har generellt sett inga tidskrav (Zelle, 1999). 
Donaldson (2003) kommenterar den tredje punkten med att det både finns för- och 
motargument för det. Det är bra med statisk typade språk för att kompilatorn tidigt hittar fel 
medan det är bättre med ett dynamiskt typat språk då man kan modifiera och lösa problem 
som uppstår längs vägen (Donaldson, 2003). Att Python inte använder liknande syntax som 
C++/Java och ej har kontroll av typer gör att Pythons syntax skiljer sig märkvärt från Javas 
(se tabell 2).  

2.2.2.3 Java i jämförelse med Python 
Java har valts att jämföras med Python då det används i flertalet kurser på KTH. Java är ett 
objektorienterat programmeringsspråk som är mycket populärt runt om i världen, båda i 
akademin och i industrin. Java är ett kompilerande språk och har statisk typning. 

En fördel med Java är dess breda funktionalitet. Detta gör att lärare med hjälp av Java kan 
lära ut viktiga koncept i nutida mjukvaruutveckling (Vujošević-Janičić & Tošić, 2008). Andra 
fördelar som beskrivs är dess säkra kompilator och även stödet för grafiskt 
användargränssnitt (eng. graphical user interfaces) som för nybörjare ses som relativt enkelt 
att lära sig (Giangrande, 2007). 

En skillnad mellan Java och Python är dess syntax och semantik. Många av de syntaktiska 
problem som stöts på i C++ stöter även nybörjare på i Java, detta då deras syntax är liknande 
(Hadjerrouit, 1998 & Vujošević-Janičić & Tošić, 2008). Exempelvis stöter de på problem med 
användning och placering av semikolon men även svårigheter kring slingor, listor och 
kontrollstrukturer (Hadjerrouit, 1998). Goldwasser & Latscher (2008) menar att Pythons 
syntax gör att fokus blir på grundläggande principer snarare än syntax medan Java (och C++) 
tvingar fokus i början av kursen till alla aspekter av objektorienterad programmering och 
syntax; detta då Python är dynamiskt typat medan Java är statiskt typat. Att behöva ta upp 
dessa mer avancerade koncept vid introduktion till programmering kan tvinga lärare att 
behöva beröra koncept som de hellre hade introducerat senare (Koulouri et al., 2014). 
Mannila et al. (2006) menar också att de finska gymnasieelever i deras studie föredrog att lära 
sig ett dynamiskt typat språk (Python) för att få förståelse för programmeringsgrunderna, 
innan de lärde sig ett mer syntaktiskt komplicerat språk. Skillnader i hur språken är typade 
kan tydligt ses vid deklarationen av en variabel då Java kräver specificering medan Python 
endast tilldelar variabeln ett värde utan att specificera datatyp.  
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Tabell 2. Skillnader i syntax för Java och Python 

 

En annan skillnad mellan språken är att Python är ett interpreterat språk till skillnad från 
Java som är ett kompilerat språk. Detta innebär att arbetssättet för att köra ett program, koda-
kompilera-köra cykel, blir långsammare och mer komplex i Java tillskillnad från Python där 
uttryck kan köras direkt i kommandotolken (Donaldson, 2003). Då Java är ett kompilerat 
språk är det dock mer tidseffektivt än Python under körning av kod (Eichhorn, Cano, McLean 
& Anderl, 2018).  

  

Kodexempel Java Python 
   

Variabel av ett tal 
  

Skriva ut texten 
Hello World! 
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3 Metod 
Denna del innehåller fyra sektioner som tillsammans bygger upp metoden för detta 
examensarbete. Först presenteras en översikt följt av de tre sektionerna med respektive 
motivering, beskrivning och utförande. I denna del ligger tyngden på att beskriva hur 
metoderna har använts och hur utformandet har itererats fram till dess slutgiltiga version. 
Detta upplägg har valts för att visa hur arbetet har gått till för att svara på de två 
frågeställningarna. Detta i kombination med att ge läsaren möjlighet att bedöma 
genomförandet och tillförlitligheten.  

3.1 Översikt 
Detta examensarbete har delats in i fyra delar. Den första delen berör en enkätundersökning 
som vi genomförde på Tekniskt basår, läsåret 2017/2018. Målet med enkätundersökningen 
var att kartlägga de svårigheter som dessa studenter hade i sin första programmeringskurs på 
ett ingenjörsprogram. Den andra delen är en tematisk analys som vi genomförde på svaren 
från enkätundersökningen. Detta gjordes för att analysera svaren och på så sätt identifiera 
och kategorisera de olika svårigheterna. Den tredje delen berör skapandet av ett 
introduktionsmoment i programmering som vi genomförde vid tre tillfällen med nuvarande 
studenter på Tekniskt basår (läsåret 2018/2019). Detta med syfte att skapa ett material som 
introducerar programmering för denna målgrupp utifrån de identifierade svårigheterna från 
enkätundersökningen. Den fjärde och sista delen presenterar utvärderingen av 
introduktionsmomentet, detta gjordes i form av en deltagarutvärdering. Syftet med denna var 
att samla deltagarnas åsikter om introduktionsmomentet för att se hur väl det var anpassat 
för målgruppen.  

 

Figur 3. Översikt av examensarbetets delar.  

3.2 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen ämnade finna svar till den första frågeställningen: Vilka svårigheter 
rörande programmering kan synliggöras hos Tekniskt basårsstudenter under deras första 
programmeringskurs på ett ingenjörsprogram?  

Vi valde att genomföra en enkätundersökning främst för att det har varit ett fördelaktigt sätt 
att nå ut till urvalsgruppen både praktiskt men också tidsmässigt. Två fördelar som Ejlertsson 
(2005) nämner med enkätundersökningar är att respondenterna i lugn och ro kan svara och 
att intervjuareffekten elimineras eftersom respondenten inte kan påverkas av intervjuarens 
sätt att ställa frågorna. Då urvalsgruppen bestod av studenter som läser spridda program och 
därmed har olika scheman passade en enkätundersökning bättre, än exempelvis en 
gruppintervju, eftersom studenterna kan svara när det passar dem. Nackdelar med en 
enkätundersökning är att respondenters identitet inte kan styrkas och att respondenten inte 
kan ställa följdfrågor (Ejlertsson, 2005). För att möta dessa nackdelar har de tagits i beaktning 
vid utformningen av frågorna i enkäten.  

3.2.1 Urval 
Vi har ställt fyra krav, som samtliga måste vara uppfyllda, på personerna i urvalsgruppen: 

Enkätundersökning

• Urval
• Utformning
• Distribuering

Tematisk analys

• Genomförande
• Avgränsningar

Introduktionsmoment

• Förutsättningar
• Utformning
• Genomförande

Deltagarutvärdering

• Utformning
• Genomförande och 

resultat
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1. Har varit student på Tekniskt basår på KTH Campus läsåret 2017/2018. 
2. Påbörjade studier läsåret 2018/2019 på något ingenjörsprogram på KTH. 
3. Går sitt första år på ingenjörsprogrammet. 
4. Läst eller påbörjat en programmeringskurs på sitt program. 

De två första kraven har valts för att begränsa studien till KTH. Detta kan ses som ett 
bekvämlighetsurval då dessa personer har varit enklare att komma i kontakt med. Ett 
bekvämlighetsurval innebär att forskaren tar de personer som är närmast till hands 
(Denscombe, 2010). Bryman (2008) beskriver dessa personer som de som forskaren för 
tillfället råkar ha tillgång till. Denna urvalsmetod används främst för att den är snabb, billig 
och enkel (Denscombe, 2010). Då detta examensarbete har begränsningar i främst tid har 
detta urval även gjorts för att avgränsa (se 1.4 Avsgränsningar). Samtliga krav valdes för att 
ta hänsyn till minnesfaktorn. Vid frågor som berörde något bakåt i tiden kan en avvikelse ske 
mellan verkligheten som var och svaren som personen ger (Ejlertsson, 2005). Detta kan bli 
ännu mer påtagligt ju längre bak i tiden frågan berör (Ejlertsson, 2005). För att kontrollera 
att personerna som svarat på enkäten varit inom urvalsgruppen har kontrollfrågor ställts. 
Detta för att kunna säkerställa de fyra kraven.  

Av de 52 personerna som svarade på enkäten var 43 personer inom urvalsgruppen. Följande 
tabell visar vilket ingenjörsprogram personerna i urvalsgruppen läser, antalet personer som 
läser det programmet och om dessa, vid svarstillfället, läser eller har läst en 
programmeringskurs på programmet.  

3.2.1.1 Bortfall 
Av de 227 personerna som fick möjlighet att svara på enkäten var det 52 personer som deltog. 
Av dessa 52 personer var 43 personer i urvalsgruppen. Det går inte att säkerställa hur stort 
det externa bortfallet var då det inte finns någon information om hur många av de 227 
personerna som är i urvalsgruppen. De nio personer som valde att svara på enkäten men som 
inte var inom urvalsgruppen uppfyllde alltså inte de fyra kraven.  

Anledningar till det externa bortfallet skulle kunna vara:  

1. Inte längre student på KTH 
2. Kollar inte sin KTH-mejl regelbundet 
3. Inte slutfört studierna på Tekniskt basår 
4. Inte börjat på ett ingenjörsprogram på KTH 

Utöver dessa kan det även finnas personer som inte valt att delta då de har svårigheter eller 
inte föredrar att uttrycka sig i text.  

På de frågor som ställs i enkätundersökningen finns ett internt bortfall. Detta då somliga 
personer avstått från att svara på vissa frågor, något som Bryman (2008) nämner som 
sannolikt i enkätundersökningar. Eftersom endast kontrollfrågorna är obligatoriska har det 
gått att hoppa över de andra frågorna. Detta har gjorts för att deltagandet i enkäten ska vara 
frivilligt och följa samtyckeskravet (se 1.5.1 Etik). 

3.2.2 Utformning 
Syftet med enkäten var att kartlägga de svårigheter som urvalsgruppen upplevde under sin 
första programmeringskurs på ett ingenjörsprogram. Dessa svar ska således svara på den 
första forskningsfrågan Vilka svårigheter rörande programmering kan synliggöras hos 
Tekniskt basårsstudenter under deras första programmeringskurs på ett 
ingenjörsprogram?.  I utformningen av enkäten har därmed fokus lagts på att nå detta syfte. 
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Enkäten är utformad som en datorenkät (Ejlertsson, 2005) genom verktyget Google Forms. 
Detta valdes då verktyget erbjuder flertalet frågetyper, enkel datahantering och tilltalande 
design. Detta verktyg används ofta i undersökningar och är troligtvis bekant för deltagarna. 

Frågorna som ställdes i enkätundersökningen itererades fram genom en pilotstudie i två 
delar. Detta innebär att frågorna som vi formulerade från början har ändrats och testas till 
dess slutgiltiga version för att vara enkla att förstå och svara på det som undersöks.  

3.2.2.1 Första versionen 
Den första version av enkäten bestod av ett följebrev, kontrollfrågor och innehållsfrågor.  

Följebrevet är det informationsbrev som berättar syftet och informerar om undersökningen 
(Ejlertsson, 2005). Följebrevet utformades enligt styckesindelning i Ejlertssons (2005) mall. 
Kontrollfrågorna kontrollerade att personen som svarade på enkäten var inom 
urvalsgruppen. Innehållsfrågorna berörde personens erfarenheter och var därav av öppen 
karaktär för att inte styra personen att svara i en viss riktning. 

Upplägget av frågorna på den första versionen var följande: 

1. Följebrev 
2. Introduktion – Kontrollfrågor 
3. Programmering – Innehållsfrågor berörande erfarenheter av programmering 
4. Tekniskt basår – Innehållsfrågor berörande erfarenhet av att gått tekniskt basår 
5. Övrigt – Innehållsfråga berörande övriga tankar kring programmering och tekniskt basår 

Tanken var att upplägget på frågorna följde en specifik ordning för att respondenterna skulle 
minnas den första programmeringskursen och dess innehåll. Detta för att försöka 
kompensera för minnesfaktorn. Ett exempel på detta var ett textmoln med olika koncept som 
oftast berörs i de första programmeringskurserna på KTH. Dessa koncept valdes genom en 
allmän överskådning av lärandemålen och kursinnehållet på samtliga ingenjörsprograms 
första programmeringskurs. 

3.2.2.2 Pilotstudie av enkät 
Syftet med en pilotstudie är att testa sin enkät och frågorna för att se om de uppfattas som 
tänkt (Ejlertsson, 2005). Den första pilotstudien bör göras på en mindre grupp människor i 
sin omgivning följt av en uppföljande pilotstudie där urvalet är en utomstående grupp som är 
så nära urvalsgruppen som möjligt (Ejlertsson, 2005).  

I enlighet med detta genomförde vi två pilotstudier.  

3.2.2.2.1 PILOTSTUDIE 1 
Pilotstudie 1 genomfördes på fem personer som går sista året på programmet Civilingenjör 
och lärare på KTH. Samtliga har därför läst minst en programmeringskurs på KTH. Studien 
gick till så att respondenten fick berätta sina tankar kring frågan och sitt svar samtidigt som 
den svarade. Återkopplingen visade att följebrevet var tydligt att förstå, vissa kontrollfrågor 
upplevdes som repetitiva, textmolnets syfte uppfattades inte som intuitivt och att det var svårt 
att förstå vilken programmeringskurs som syftades på.  

Detta ledde till revideringar i upplägget på frågorna, omformuleringar och borttagning av 
vissa frågor samt textmolnet.  

Ett nytt upplägg presenterades: 

1. Följebrev  
2. Introduktion – kontrollfrågor  
3. Innan – frågor som berörde erfarenheter innan den första programmeringskursen  
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4. Under – frågor som berörde erfarenheter under den första programmeringskursen 
5. Efter – frågor som berörde erfarenheter efter den första programmeringskursen  
6. Övrigt – resterande frågor berörde övriga tankar kring programmering och tekniskt basår 

3.2.2.2.2 PILOTSTUDIE 2 
Den reviderade enkäten från den första pilotstudien testades på sju personer som alla läst 
Tekniskt basår. Dessa personer gick Tekniskt basår något läsår mellan 2012/2013 och 
2015/2016. De valde sedan samtliga att läsa vidare på ett ingenjörsprogram på KTH. Samtliga 
hade därför läst minst en programmeringskurs på KTH. Studien gick till så att 
respondenterna fick svara på enkäten via sin dator där den sista frågan berörde deras 
uppfattning om enkäten. Återkopplingen var att enkäten var lätt att förstå och frågorna gav 
den typ av svar som förväntades. I den slutgiltiga versionen gjordes ett fåtal ändringar från 
den andra pilotstudien, däribland lades textmolnet tillbaka med tillhörande fråga. 

3.2.2.3 Slutgiltig version 
Se 9.1 Bilaga 1 för den slutgiltiga versionen. 

3.2.2.4 Etik 
Enkäten utformades för att följa de fyra forskningsetiska huvudkraven (se 1.5.1 Etik). Detta 
har gjorts genom att i följebrevet informera personerna om syftet med forskningen. Samtliga 
frågor förutom kontrollfrågorna var frivilliga för att personerna skulle kunna bestämma över 
sin medverkan i undersökningen. Informationen som samlades in om deltagarna berör inte 
personuppgifter och går därmed inte att koppla till en specifik person. Svaren på enkäten har 
endast varit tillgängliga för rapportskrivandet och kommer endast användas inom ramen för 
detta examensarbete.  

3.2.3 Distribuering 
Enkäten distribuerades till 227 stycken personer som gått på Tekniskt basår läsåret 
2017/2018 och som inte aktivt registrerat studieavbrott. Detta innebär att personerna som 
nåddes av utskicket inte nödvändigtvis slutfört sina studier på Tekniskt basår. Enkäten 
distribuerades via e-post från uppdragsgivaren på Tekniskt basår till deltagarnas KTH-
mejladresser. I mejlet fanns, tillsammans med länken till enkäten, en kortfattad text som 
beskrev syftet av undersökningen och vikten av deras deltagande.  

Ett påminnelsemejl skickades ut till samtliga personer sex dagar efter det första utskicket. 
Detta innehöll ett tack till de som hittills har svarat tillsammans med länken till enkäten.  

3.3 Tematisk analys 
Syftet med den tematiska analysen var att analysera svaren på enkätundersökningen. 
Tematisk analys är en kvalitativ analysmetod där mönster och teman identifieras (Braun & 
Clarke, 2006). Denna metod valdes då syftet var att kategorisera och hitta mönster bland vår 
data för att kunna besvara den första forskningsfrågan. En för- och nackdel med tematisk 
analys är dess flexibilitet; detta sätter stor vikt på transparensen i utförandet och förklarandet 
av det (Braun & Clarke, 2006). I denna sektion har därför fokus varit på att så transparent 
som möjligt beskriva hur vi har genomfört den tematiska analysen.  

I valet av analysmetod jämfördes tematisk analys med innehållsanalys. I en innehållsanalys 
kategoriseras data efter förbestämda kategorier (Bryman, 2008). I vårt fall har vi inte haft 
något ramverk som vi utgått från utan låtit data styra skapandet av teman. Detta har vi valt 
eftersom vi ämnat att skapa en helhetsbild och inte försummat någon data; vilket förbestämda 
kategorier skulle kunna göra om data inte passar in på någon kategori. I vår analys har ingen 
kvantifiering gjorts för att syftet inte varit att ta reda på mest frekventa svårigheter utan att 
kartlägga en helhetsbild oberoende av antal. Därför har tematisk analys valts över 
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innehållsanalys då innehållsanalys även kvantifierar data utefter kategorierna (Bryman, 
2008). 

3.3.1 Genomförande 
Vi har genomfört den tematiska analysen i enlighet med Braun och Clarkes (2006) sex steg. 

3.3.1.1 Steg 1: Bekanta sig med data 
Det första steget i en tematisk analys är att bekanta sig med den insamlade data så dess 
omfång är känt. Detta görs genom att läsa igenom flera gånger och samtidigt skriva ner och 
markera idéer för kodningen. (Braun & Clarke, 2006) 

Då svaren på enkätundersökningen kom in successivt via Google Forms började 
genomläsningen ske då. När inga mer svar kommit in började genomläsningen av all data. 
Detta gjordes två gånger medan idéer kring kodningen påbörjades.  

3.3.1.2 Steg 2: Skapa initiala koder 
Detta steg innebär att skapa initiala koder genom att systematisk läsa igenom data och 
identifiera sådant som är intressant. Det är viktigt att i detta steg koda all data då det är svårt 
att veta vad som är intressant senare. (Braun & Clarke, 2006) 

Detta steg gick till så att varje svar kodades i ett Google kalkylark.  

Figur 4. Exempel på kodning 

3.3.1.3 Steg 3: Leta efter teman 
Detta steg går ut på att sortera koderna i potentiella teman. Här börjar kodernas relationer 
gentemot varandra identifieras, nivån på teman (huvudtema eller undertema) och 
funderingar kring huruvida vissa teman kan förkastas. (Braun & Clarke, 2006) 

I detta steg analyserades alla kodningar och började sorteras efter deras innehåll. Därefter 
skapades teman som förklarade dessa koder, både huvudteman och underteman. Vissa teman 
revideras i senare steg och andra teman identifierades som potentiellt ointressanta för vår 
forskning.  

 

 

Figur 5. Exempel på tema med tillhörande kodningar.  

3.3.1.4 Steg 4: Granska teman. 
I detta steg granskades teman som i förra steg tagits fram. Syftet är att säkerställa att de teman 
som tagits fram verkligen är teman och att det således finns tillräckligt med data som stödjer 
dessa. (Braun & Clarke, 2006) 

I detta steg lästes all data, dess kodning och alla teman (både huvudteman och underteman) 
igenom igen. Här döptes vissa teman om och kodningar som passade under respektive tema 
identifierades. I denna fas lades mycket tid på att kontrollera att inte för mycket lästes in i 
kodningen utan motsvarade det som personen faktiskt skrev och inte vad det eventuellt kan 
tolkas som. Detta gjorde att vissa kodningar skrevs om och preciserades.  

 

Fråga: Varför var dessa begrepp/koncept svåra? 

Svar: Nya formler man inte hade använt innan, kunna kombinera matte och programmering 
Kodning: Nya formler, kombinera med matematik 

 

Tema: Undervisningen 
Tillhörande kodningar: Ingen förklaring, dåliga föreläsningar/övningar, lågt fokus  
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Följande figur visar på hur temat i figur 5 har itererats och skapat ett nytt tema. 

 

 

Figur 6. Exempel på itererat tema med tillhörande kodningar.  

3.3.1.5 Steg 5: Definiera och namnge teman 
I det nästsista steget utvecklas temana ytterligare genom att definiera ”essensen” av temana 
och vad de berättar om den insamlade datan i helhet. Utöver definieringen av temana är det 
sista att namnge temana så som de kommer bemärkas i den slutgiltiga rapporten. (Braun & 
Clarke, 2006) 

Detta steg gjordes samtidigt som steg 4. Detta för att kontrollera att temana återskapade den 
bild som datan visar på. Temana fick preliminära namn och sedan slutgiltiga namn som 
presenteras i denna rapport.  

3.3.1.6 Steg 6: Producera rapporten 
Det sista steget innebär att producera rapporten genom att presentera temana (och eventuella 
underteman) och hur de stärks av data. Detta på ett sätt som återspeglar berättelsen av datan 
och som ger validitet till analysen. Det är även viktigt att koppla analysen av temana till 
forskningsfrågan. (Braun & Clarke, 2006) 

Detta presenteras i 4. Resultat. 

3.3.1.7 Fler exempel på kodningar med tillhörande teman 
För att vara så transparenta som möjligt med hur våra kodningar och uppbyggnad av teman 
gått till följer här en tabell med fler exempel från enkätundersökningen. 

Tabell 3. Exempel på kodningar och dess tillhörande tema 

Svar på enkätundersökningen Kodning Tema 
”Det var någorlunda abstrakt” Abstrakt Abstrakt 
 
”Väldigt diffust” 

 
Diffust 

 
Abstrakt 

 
”Då de kräver hög nivå av logiskt tänkande.” 
 
 
”Mycket att hålla koll på, när man inte hade så 
mycket koll än” 
 
”Mycket av det man kan tänkas göra med 
dictionaries kan också göras med listor så jag 
använde aldrig dictionaries. Fick alltså ingen 
erfarenhet av dictionaries.” 

 
Kräver hög nivå av 
logiskt tänkande 
 
Komplicerat 
 
 
Förstår inte 
användning 
 
 

 
Komplext 
 
 
Komplext 
 

 
Teori 

 
”Det kom i slutet av kursen när man var trött, 
dessutom så är det ju faktiskt lite "tyngre" rent 
teoretiskt än hur exempelvis en while-loop 
fungerar” 
 
”Var svårt till en början att greppa konceptet 
men efter genomgång och nötning fastna det” 
 

 
Tung teori 
 
 
 
 
Svårt att greppa 

 
Teori 
 
 
 
 
Teori 

Tema: Kursen 
Tillhörande kodningar: Läraren, högt tempo, dålig undervisning, lågt fokus 
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”Objekt behöver man förstå hur det är uppbyggt 
och hur man använder det, vilket är lite mer 
komplext att förstå! När man ska börja med ett 
program kan det vara klurigt för man inte helt 
ser strukturen, men då fick vi under kursen först 
skriva en kort mall/specifikation vilket hjälpte 
till!” 
 

Komplext, svårt att 
greppa, svårt att 
börja 

Komplext, 
arbetssättet 

” Svårt att veta om man gör rätt då man pluggar 
själv hemma” 
 

Felsöka Arbetssättet 

”Det var för hög takt på kursen för att kunna 
fokusera på de nya begreppen och försöka 
komma in i tänket. kursen hade för övrigt sämre 
föreläsningar och övningar så allt fick man lära 
sig på egen hand vilket var jättesvårt och jobbigt 
(och tråkigt!) programmering ska vara kul och 
många som hade gjort programmering innan 
tyckte att det var kul.” 
 
”det gick väldigt fort framåt, framförallt när 
man startade på noll.” 
 

Högt tempo, nya 
begrepp, komma in 
i tänket, dålig 
undervisning 
 
 
 
 
 
Högt tempo, nytt 

Kursen, 
arbetssättet, 
nytt 
 
 
 
 
 
 
Kursen, nytt 

”Jag hade aldrig läst något liknande förut.” 
 

Nytt Nytt 

” Ingen hjälp eller förklaring” Ingen hjälp, ingen 
förklaring 
 

Övrigt 

”De var annorlunda jämfört med resten av 
materialet och upplevdes som irrelevanta för 
kursen alldeles för länge, det lades ner för lite tid 
på koncepten.” 

Annorlunda, 
irrelevant 

Nytt, övrigt 

   
 

3.3.2 Avgränsningar 
Då enkätundersökningen innehöll frågor med olika syften valde vi att fokusera på de frågor 
som berör frågeställningarna. Detta för att avgränsa och hålla sig till det som undersöks. 
Kodningar har därför gjorts på samtliga frågor men skapandet av teman har avgränsats till de 
relevanta frågorna. Detta innebär att en tematisk analys har gjorts på fråga 10 (Vilka av dessa 
begrepp/koncept upplevde du som svårast att ta till sig?) och fråga 11 (Varför var dessa 
begrepp/koncept svåra?). Fråga 12 (Efter att ha sett denna bild, vill du lägga till något 
begrepp/koncept som du tyckte var svårt under kursen? Varför?) har inte behandlats i den 
tematiska analysen eftersom att denna uppfattades olika av studenterna och svarens innebörd 
därmed inte gick att tyda.  

3.4 Introduktionsmoment 
Ett introduktionsmoment utformades för att svara på den andra frågeställningen ”Hur kan 
ett introduktionsmoment i programmering utformas för Tekniskt basårsstudenter med 
dessa svårigheter i beaktning?”. 

3.4.1 Förutsättningar 
Då introduktionsmomentet skulle hållas för studenter på Tekniskt basår på KTH Campus och 
vara frivilligt, bestämdes tider som praktiskt fungerade med deras scheman. Här bestämdes 
också vilken datasal som skulle användas och en anpassning gjordes utefter när salen var 
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ledig. Den valda datasalen hade 18 datorer, på grund av rummets utformning valdes 16 
studenter per tillfälle. 

För att ta reda på intresset hos studenter informerade vi om introduktionsmomentet under 
ett informationspass om studenternas kommande utbildningsval. Detta med syfte, utöver 
intressekoll, att ge en bild av oss som skulle hålla i momentet och vad det skulle innehålla. 
Efter detta fick studenterna som ville medverka fylla i en intresseanmälan via Google Form. 
Det var 58 stycken studenter som anmälde sitt intresse via intresseanmälan. Sedan valdes tre 
tider ut och salarna bokades till vårt förfogande. Slutligen, skickades ett anmälningsformulär 
ut genom verktyget Doodle. Alla platser, 48 stycken, blev inom loppet av två dygn fullbokade.  

3.4.2 Utformning 
Utformningen av introduktionsmomentet tog avstamp i de svårigheter som identifierats från 
enkätundersökningen (se 4.2 Kartläggning av svårigheter). Med hjälp av dessa svårigheter, 
det teoretiska ramverket och våra pedagogiska och didaktiska kunskaper identifierades 
aspekter för momentet. Dessa har skapats utifrån vår bild av induktivt lärande och PBL och 
har alltså agerat som en målbild och vägvisare i utformningen av momentet.  

Dessa aspekter var: 

1. Momentet ska rikta sig till nybörjare i programmering 
2. Momentet ska sträva mot att avdramatisera programmering och uppfattas meningsfullt 
3. Innehållet i momentet ska sträva mot att vara konkret och inte uppfattas som abstrakt 
4. Uppgiften ska sträva mot att vara problembaserad och undersökande 
5. Upplägget ska sträva mot att vara flexibelt för att kunna anpassas efter elevgrupp 
6. Alla deltagare ska ha en egen dator 
7. Alla deltagare ska sitta bredvid minst en annan deltagare 

För att komma åt aspekterna som hade en koppling till att studenterna var nybörjare och att 
momentet skulle avdramatiserades (1 och 2) beslutades det att använda tankar från induktivt 
lärande. För att momentet skulle sträva mot att vara konkret, problembaserat och 
undersökande valdes det att fokusera på idéer från PBL. Dessa idéer tangerar även punkt 5, 
6 och 7 då ett problembaserat förhållningssätt gör så att studenterna blir ägare av sina 
lärandeprocesser.  

3.4.2.1 Pilotstudie av introduktionsmomentet  
Vi genomförde en pilotstudie med sju lärare på KTH. Sex av dessa var lärare på Tekniskt basår 
medan den sjunde var en av handledarna för detta examensarbete. Lärarna på Tekniskt basår 
valdes ut som urvalsgrupp då de har stor kunskap kring Tekniskt basår. Pilotstudien testade 
stora delar av upplägget såsom om det vore ett av introduktionstillfällena. Syftet var att testa 
konceptet och planeringen i helhet. Återkopplingen var främst att upplägget var varierande 
och tydligt samt att uppgiften var givande och passande. Efter pilotstudien utvecklades vissa 
delar och det lades till mer material då innehållet tog kortare tid än väntat.  

3.4.2.2 Slutgiltig version 
Se 4. Resultat.  

3.4.3 Genomförande 
De tre tillfällena som genomfördes hölls av oss två rapportskrivare. Varje tillfälle var om två 
timmar vardera. På både det första och andra tillfället var det 16 studenter medan det var 15 
studenter på det tredje. Utöver studenter och oss ledare var även en lärare från Tekniskt basår 
närvarande vid varje tillfälle.  
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3.5 Deltagarenkät  
Deltagarenkätens syfte var att utvärdera introduktionsmomentet för att se om det motsvarade 
de aspekter som formulerades ovan (se 3.4.2). Eftersom detta examensarbete hade ett start- 
och slutdatum, som begränsade vad som var möjligt att undersöka inom den givna tiden, 
genomfördes ingen omfattande undersökning av deltagarenkäternas resultat.  

3.5.1 Utformning 
Deltagarenkäten skapades genom verktyget Google Forms, således var enkäten en datorenkät 
(Ejlertsson, 2005). Se 3.2.2 Utformning för mer information om varför Google Forms valdes 
i enkätundersökningen. Verktyget valdes således dels för att deltagarna i enkäten skulle vara 
bekanta med det och dels för att vi hade en vana av skapa enkäter i detta verktyg.  

3.5.1.1 Första versionen 
Den första versionen av enkäten bestod av frågor som delades upp enligt följande: 

1. Innan – frågor berörande tankar och erfarenheter innan introduktionstillfället  
2. Under – frågor som berörde upplevelsen av introduktionsmomentet  
3. Efter – frågor som berörde tankar efter introduktionsmomentet 

Frågorna som ställdes var i majoritet öppna frågor men det fanns även fåtalet stängda frågor. 
Detta valdes för att både ge möjlighet till svar som fördjupar men även för att kunna mäta 
vissa specifika aspekter.  

3.5.1.2 Pilotstudie 
Pilotstudien genomfördes på sex stycken lärare vid Teknisk basår på KTH Campus. Denna 
urvalsgrupp valdes då de genomfört pilotstudien av introduktionsmomentet samt har god 
insyn i situationen på Tekniskt basår. Pilotstudien genomfördes i anslutning pilotstudien av 
introduktionsmomentet. Detta för att återskapa en så liknande situation som möjligt som vid 
genomförandet av både introduktionsmomentet och deltagarenkäten.  

Pilotstudien genomfödes genom att deltagarna, på datorerna som de genomfört 
introduktionsmomentet på, fick fylla i enkäteten. Återkopplingen visade att enkäteten var 
välformulerad och enkel att förstå men att vissa formuleringar ändå kunde preciseras och 
göras tydligare.  

3.5.1.3 Slutgiltiga versionen 
Efter pilotstudien formulerades ett följebrev och några av frågorna ändrades och 
förtydligades. Hela enkäten lästes sedan i sin helhet igenom av två studenter på programmet 
Civilingenjör och lärare och ytterligare en ändring gjordes.  

Se Bilaga 2 för slutgiltig version.  

3.5.1.4 Etik 
På samma sätt som enkätundersökningen utformades för att uppfylla de fyra forskningsetiska 
huvudkraven (se 1.5.1 Etik) utformades deltagarenkät på liknande sätt. Detta förutom att inga 
kontrollfrågor ställdes och därmed var alla frågor frivilliga.  

3.5.2 Genomförande och resultat 
Studenterna på de tre introduktionsmomentet fick svara på deltagarenkäten i slutet av 
momentet. Vid de tre tillfällena svarade 16, 16 respektive 13 studenter på den. Då 
deltagarenkätens resultat inte har varit kopplat till någon av de två frågeställningarna 
presenteras resultaten av de tre tillfällen nedan istället.  

Deltagarenkäten visade på att studenterna uppskatta introduktionsmomentet och att det 
hade en avdramatiserade effekt. Deltagarnas svar pekade också på att de var positivt inställda 
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till att introduktionsmomentet utgick från en frågesport och att nivån upplevdes vara på en 
nivå som var anpassad till målgruppen. De svårigheter som studenterna uppfattade var främst 
syntaktiska problem, även om somliga också beskrev dessa som roliga och utmanande på ett 
positivt sätt.  

Då vi i detta examensarbete inte fokuserar på att utvärdera introduktionsmomentet i någon 
större skala har det därför inte valts att göra någon analys av svaren från deltagarenkäten. 
Istället har dessa sammanfattats i bilaga 3 för att visa på de åsikter som fanns gällande 
momentet. Detta har valts av två skäl. Det första skälet är för att en större kartläggning och 
kategorisering utifrån deltagarnas svar hade blivit ett för stort projekt i relation till ramen för 
detta examensarbete. Den andra anledningen till att vi inte valt att genomgående studera 
svaren har varit för att enkäten inte fokuserade på aspekter som rörde frågeställningar. För 
att bättre passa in på frågeställningar skulle deltagarenkäten snarare ha fokuserat på de 
kartlagda svårigheterna för att se om dessa avdramatiserades under introduktionsmomentet. 
Det är också av större relevans att studera svårigheterna då de studenter som deltog på 
introduktionsmomentet läser deras första programmeringskurs nästa läsår, detta beskrivs 
vidare i 6.3.4 Vidare forskning. 
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4 Resultat  
Initialt presenteras information om studentgruppen som svarade på enkätundersökningen. 
Detta görs för att ge läsaren en bild av ursvalsgruppen till enkätundersökningen. Utöver 
detta innehåller denna del två övergripande sektioner som svarar på de två 
frågeställningarna. Under Kartläggning av svårigheter presenteras resultat till den första 
forskningsfrågan och under Introduktionsmomentet demonstreras resultat till den andra 
forskningsfrågan. Syftet med denna uppdelningen är att svara på de två 
frågeställningarna.  

4.1 Information om urvalsgruppen 
Av de 52 personerna som svarade på enkäten var 43 personer inom urvalsgruppen, alltså gick 
de Tekniskt basår 2017-2018 och läste, vid svarstillfället, sitt första år på ett ingenjörsprogram 
på KTH. Följande tabell visar vilket ingenjörsprogram personerna i urvalsgruppen läser, 
antalet personer som läser det programmet och om dessa läser eller har läst en 
programmeringskurs på programmet.  

Tabell 4. Översikt av deltagarna i enkätundersökningen 

Program Antal Status 
programmeringskurs 

Industriell Ekonomi 11 Har läst 
Teknisk fysik 7 Har läst 
Maskinteknik 
Datateknik (hög. ing) 

5 
5 

Pågående 
Har läst 

Energi och miljö 3 Har läst 
Datateknik (hög. ing) 2 Har läst 
Medieteknik 2 Pågående 
Informationsteknik (civ. ing) 2 Har läst 
Design och produktframtagning 1 Har läst 
Civilingenjör och lärare 1 Pågående 
Elektroteknik 1 Har läst 
Farkostteknik 
Materialdesign 
Samhällsbyggnad 

1 
1 
1 

Har läst 
Pågående 
Pågående 

(civ. ing) = Civilingenjörsprogram, (hög. ing) = Högskoleingenjörsprogram  

Nedanstående diagram visar deltagarnas svar på de bakgrundsfrågor som ställdes i 
enkätundersökningen. Ingen av deltagarna kom i kontakt med programmering under 
Tekniskt basår. 
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Figur 7. Översikt av vilket programmeringsspråks som lästes i introduktionskursen.  

 

Figur 8. Översikt av vad som hade kunnat förbereda studenten bättre inför den första 
programmeringskursen.  
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Figur 9. Översikt av programmeringserfarenheter innan den första programmeringskursen  

4.2 Kartläggning av svårigheter 
Den första frågeställningen lyder: Vilka svårigheter rörande programmering kan 
synliggöras hos Tekniskt basårsstudenter under deras första programmeringskurs på ett 
ingenjörsprogram? 

4.2.1 Svårigheter 
I den tematiska analysen (se 3.3 Tematisk analys för exemplifiering av hur svårigheterna 
identifierades) av tidigare Tekniska basårsstudenter fann vi totalt sju övergripande teman av 
svårigheter kopplade till fråga 11: Varför var dessa begrepp/koncept svåra?. Intill varje tema 
presenteras de kodningar som ligger till grund för temat.  Dessa teman och kodningar var:  

Tabell 5. Kartläggning av svårigheter 

Teman av svårigheter Kodningar 
Abstrakt  Abstrakt, diffust  
  
Komplext   Komplext, kräver hög nivå av logiskt tänkande, 

komplicerat 
  
Teori  Förstår inte användning, varför fungerar det?, hur 

fungerar det?, svårt att greppa, tung teori, kombinera 
med matematik 

 
Arbetssättet    
 
 
Kursen  
 
 
Nytt 
 

 
Komma in i tänket, svårt att börja, hur man gör, 
felsöka 
 
Högt tempo, dålig undervisning, lågt fokus i 
undervisningen, lärarens kompetens 
 
Nytt, nya formler, nya begrepp, annorlunda  
 

Övrigt   Ingen hjälp, ingen förklaring, irrelevant 
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4.2.2 Svåra begrepp och koncept  
Den tematiska analysen genererade fem teman av begrepp och koncept som tidigare studenter 
på Tekniskt basår uppfattade som svåra. Dessa teman är kopplade till fråga 10: Vilka av dessa 
begrepp/koncept upplevde du som svårast att ta till sig? De teman vi fann och dess 
kodningar är:  

Tabell 6. Resultat av svåra begrepp och koncept 

Teman av begrepp och koncept Kodningar 
Algoritm  Hashning, sökning, tidskomplexitet, algoritm 

vid problemlösning, rekursivitet  
  
Styrstrukturer   Funktioner, villkorssatser, slingor, sekvens 
  
Datastrukturer  Metoder, arv, klasser, objekt, dictionaries, 

noder, länkade listor 
 
Programmeringstekniska koncept   
 

 
Kodstruktur, variabelnamn, syntax, 
polymorfism, arv 

Matematik   Nummeproblem, approximation, MATLAB 
  

 

4.3 Introduktionsmomentet 
Den andra frågeställningen lyder: Hur kan ett introduktionsmoment i programmering 
utformas för Tekniskt basaårsstudenter med dessa svårigheter i beaktning?  

4.3.1 Ramar för introduktionsmomentet 
4.3.1.1 Programmeringsspråk 
Programmeringsspråket i introduktionsmomentet var Python. Samtliga uppgifter i 
introduktionsmomentet var skrivna i Python och studenterna fick också skriva sin kod i 
Python. Det fanns ändå inslag av andra språk i form av exempel för att illustrera likheter 
mellan språk (se figur 20).   

4.3.1.2 Tid och klassrum 
Introduktionsmomentet var två timmar långt och hölls vid tre tillfällen. Samtliga tre tillfällen 
hölls i datorsal Nils på KTH och hade 18 datorplatser, varav 16 tillgängliga datorplatser för 
introduktionsmomentet (gula stolar i figuren nedan). Vid varje plats fanns en dator som 
studenterna skulle arbeta på.   
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Figur 10. Översikt av datorsal Nils där gula stolar är tillgängliga datorplatser och de röda inte 
var tänkta för användning.  

4.3.1.3 Presentationsverktyg och arbetssätt  
Introduktionsmomentet vägleddes av en presentation som var förberedd på förhand. Denna 
presentation var skapad i verktyget Slides.  Presentationen var uppdelade enligt tre 
aktivitetskategorier: genomgångar, hela gruppen tillsammans och eget arbete (själv/med 
grannen). För att markera de olika aktivitetskategori utformade vi ett färgschema.  

 

Figur 11. Färgschema som visar genomgångar (till vänster), hela gruppen (mitten) och eget 
arbete (till höger).   

4.3.1.4 Tema: frågesport 
Med bakgrund i de svårigheter som vi fann från den tematiska analysen valde vi det 
övergripande temat till en frågesport. En mur av koncept byggdes sedan upp för att illustrera 
de byggstenar som behövs för att skapa en frågesport. Dessa presenterades successivt genom 
introduktionsmomenten.  
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Figur 12. Muren av koncept som bygger upp en frågesport.   

4.3.2 Upplägget för introduktionsmomentet 
Totalt var introduktionsmomentet indelat i en blandning av övningar enligt de tre olika 
aktivitetskategorierna. Introduktionsmomentet och presentationen är också uppdelat i sex 
kronologiska faser som behandlar innehållet. Dessa belyses nedan. 

4.3.2.1 Introduktion och matematik 
Den första och inledande fasen behandlade att bekanta studenterna med upplägget och ramen 
av introduktionsmomentet. Efter en kort introduktion till Pythons användningsområden fick 
studenterna möjligheten att, i samarbete med oss, få börja skriva enklare matematiska uttryck 
i utvecklingsmiljön IDLE.  
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Figur 13. Kodexempel från introduktion till IDLE och Python  

4.3.2.2 Problemintroduktion och eget program  
Temat för introduktionsmomentet presenteras och studenterna fick diskutera vilka 
komponenter som bör ingå i en frågesport samt skriva in dessa svar i ett textmoln via 
Mentimeter. Tillsammans gick vi sedan igenom de tre viktigaste komponenterna och dessa 
blev de tre första byggstenarna i muren av koncept.  

 

Figur 14. Muren tillsammans med de tre viktigaste komponenterna av en frågesport  

Därefter fick studenterna skapa en fil och kopiera startkod in i sin frågesport.  
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Figur 15. Startkoden  

Utifrån startkoden fick de sedan försöka lösa följande uppgifter: 

• Ändra välkomsttexten till ”Huvudstadsquizet”  
• Ändra första frågan till ett annat land 
• Lägg till en tredje fråga 

4.3.2.3 Teorigenomgång  
Efter problemintroduktionen och de första individuella uppgifterna hölls en teorigenomgång. 
Under denna bröts startkoden (se figur 15) ned rad för rad. Koncept såsom print, input och 
variabler förklarades och exemplifierades (se bilaga 6).  

4.3.2.4 Vidareutveckling av frågesporten och teori 
Tillsammans fick gruppen diskutera ifall koden saknade något i förhållande till vad de 
förväntade sig av en frågesport. Det önskade diskussionssvaret var att oavsett svar i 
frågesporten svarade programmet att det var det korrekta svar. En lösning på detta problem 
illustrerades av oss med ett kodexempel som visade ett liknande program som innehöll en 
jämförelse. Här introducerades villkorssatser i form av if och else.  

 

Figur 16. Exempel på villkorssats  

Denna kod fanns också tillgänglig för studenterna. Efter att ha sett det illustrerande exemplet 
fick studenterna följande uppgifter med instruktionerna:  

• Lägg till rätt och fel svar  
• Lägg till respons för spelaren  
• Går det att lägga till poäng nu? 

Ledning: Fundera på om det går att utnyttja variabeln rattSvarX.  
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Efter att studenterna fått tid till att implementera dessa ändringar i sina egna frågesporter var 
det dags att återgå till muren av koncept. Med hjälp av de uppgifter och idéer som studenterna 
hade mött lades de sista tegelstenarna på plats för att bygga upp muren.  

 

Figur 17. Muren av koncept med tre nivåer  

 

Figur 18. Muren av koncept med fyra nivåer  

4.3.2.5 Eget arbete  
Studenterna presenterades därefter med ett val: att antingen fortsätta med att utveckla sina 
frågesporter eller testa på andra koncept i form av förberedda extrauppgifter (se bilaga 5). 
Extrauppgifterna bestod av :  

1. Matcha ihop länder med huvudstäder (koncept: lista) 
2. Utskrift av länder och huvudstäder (koncept: villkorsslinga for) 
3. En alternativ frågesport (koncept: effektivisera kod)  

4.3.2.6 Avslut och generalisering  
Efter det egna arbetet presenterades hela muren tillsammans med de gemensamma 
koncepten problem, verktyg, språk och syntax som kan variera beroende på vilken kurs 
studenterna stöter på senare. 
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Figur 19. Fullständig mur med koncept  

Därefter presenterades tre exempel på olika språk där samma koncept (villkorssats) 
demonstrerades.  

  

Figur 20. Villkorssats i tre olika språk: Python, MATLAB och JavaScript.  

Sedan illustrerade vi att muren kan expanderas med nya begrepp och koncept (se figur 12). 
Introduktionsmomentet avslutades med att vi visade att en sammanfattning och material för 
fortsatt arbete fanns tillgängligt på Google Drive (se bilaga 4) 
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5 Analys 
Denna del innehåller två sektioner som kopplar ihop teoretiskt ramverk med resultaten. I 
den första sektionen belyses de funna svårigheterna och i den andra sektionen berörs 
introduktionsmomentet. Detta görs för att granska resultatet genom jämförelser med 
tidigare forskning för att sätta de funna resultaten i kontext.  

5.1 Analys av svårigheter 
Denna sektion innehåller analyser av de identifierade svårigheter utifrån den tematiska 
analysen. Varje överrubrik representerar ett funnet tema. Under varje tema finns de 
kodningar som bygger upp temat. Dessa kodningar har identifierats i samband med varför 
begrepp och koncept uppfattas som svåra. Detta kopplar alltså ihop vad som var svårt och 
varför det uppfattas som en svårighet. Då den tematisk analysen inte skapar kopplingen 
mellan svåra begrepp och kodningar betyder det inte att samtliga begrepp överensstämmer 
med alla kodningar, utan snarare har identifierats i någon av kodningar.    

5.1.1 Abstrakt 
 

 

 
 
Figur 21. Kodningarna till temat abstrakt i samband med identifierade begrepp och koncept.   

Tidigare forskning från Gomes och Mendes (2007) visar att programmering kräver förmågan 
att tänka abstrakt och att studenter uppfattar detta som en svårighet. I kartläggningen av 
svårigheter identifierades temat abstrakt som innefattar att programmeringskoncept 
beskrevs som abstrakta eller diffusa. Flera av de koncept som kopplats till detta tema såsom 
arv, objekt och noder är abstrakta och att studenter därmed upplever de som abstrakta är 
rimligt. Även Medeiros et al. (2018) finner abstraktion som en utmaning som relaterar till den 
typ av programmeringsproblem som studenter stöter på. En möjlig förklaring till att 
programmering uppfattas som abstrakt är kopplad till undervisningsmetoden, något som 
också belyses av Gomes och Mendes (2007).  

5.1.2 Komplext 
 

 

 

Figur 22. Kodningarna till temat komplext i samband med identifierade begrepp och 
koncept.   

De begrepp och koncept som har uppfattats som komplexa berör algoritmer och olika 
datastrukturer. De datastrukturer som nämns såsom objekt och klasser är sådana som 
studenterna generellt stöter på senare i kurser och kan därför uppfattas som komplicerade. 
Detta eftersom de bygger på andra programmeringskoncept och därmed kräver kunskap som 
byggs vidare på. Algoritmer är något som studenterna tar sig an i alla programmeringskurser 
och varierar således i nivå. Medeiros et al. (2018) har kartlagt algoritmiska resonemang som 
en utmaning vid lösning av programmeringsproblem. Detta gör att algoritmer kan uppfattas 
som komplexa och komplicerade problem att lösa. 

 

Kodningar: komplext, kräver hög nivå av logiskt tänkande och komplicerat. 
Svåra begrepp och koncept kopplade till kodningarna: algoritm vid 
problemlösning, objekt, klasser och metoder. 

 

Kodningar: abstrakt och diffust. 
Svåra begrepp och koncept kopplade till kodningarna: arv, länkade listor, objekt, 
noder, algoritm vid problemlösning, tidskomplexitet, funktioner, syntax och approximera. 
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5.1.3 Teori 
  

 

 
 

Figur 23. Kodningarna till temat teori i samband med identifierade begrepp och koncept.   

Det finns svårigheter relaterade till programmeringsteori både ur aspekten hur 
programmeringsinnehållet lärs ut men också till studenternas roll i hur de tar till sig teorin. 
Kodningarna från den tematiska analysen visar att teorin i programmering kan uppfattas som 
svår att greppa samt vara svår att relatera till varför programmeringsmetoderna faktiskt 
fungerar. Detta kan dels bero på att koncepten lärs ut på felaktiga sätt och dels att studenterna 
brister i sin förståelse av programmeringskoncept, därmed vilka metoder som kan användas 
(Gomes och Mendes, 2007).  

I samtliga av de funna övergripande teman som hittades för svåra begrepp och koncept (se 
tabell 6), fanns inslag av problem relaterade till programmeringsteori. Detta är rimligt 
eftersom teori kopplat till exempelvis arv, klasser och polymorfism bygger vidare på mer 
grundläggande teori. Svårighetsgraden på teorin, kodning tung teori, kan därför bero på just 
svårigheter att ta till sig teorin som byggs vidare på. En annan utmaning som studenter ställs 
inför är förståelse kring vad man lärt sig (Medeiros et al., 2018). Detta visar sig även i vår data, 
då de tidigare studenterna upplever att programmering har varit svårt att greppa, varför 
fungerar det, hur fungerar det och förstår inte användning.  

5.1.4 Arbetssättet 
 

 

 
Figur 24. Kodningarna till temat arbetssättet i samband med identifierade begrepp och 
koncept.   

Programmering har ett arbetssätt som kräver vissa färdigheter. Tidigare studenter vittnar om 
problematik kring att det är svårt att komma in i programmeringstänket. Detta kan även ses 
i Eckerdal och Berglunds (2005) forskning då studenter har problem med att komma in i 
programmeringstänket. En anledning till varför det är en svårighet att komma in i arbetssättet 
och programmeringstänket kan vara att glappet mellan teori och praktik är för stort. Teorin 
skulle kunna upplevas frånkopplad från det praktiska då undervisningen fokuserar på fel 
saker (Gomes och Mendes, 2007). Ålborgmodellen (2015) pekar därför på att länken mellan 
teori och praktik ska vara tydlig.  

Medeiros et al. (2018) tar upp syntax som en utmaning relaterat till lösningar av problemen. 
Kodningen syntax innebär att en svårighet i programmering är att skriva kod. Detta blir 
således ett problem då arbetssättet för att lösa problem i programmering kräver att studenten 
skriver kod. Gomes & Mendez (2007) tar upp att kurser har en tendens till att handla om 
programmeringsspråkets syntax istället för problemlösning.  

 

 

 

Kodningar: förstår inte användning, varför fungerar det?, hur fungerar det?, svårt att 
greppa, tung teori och kombinerat med matematik. 
Svåra begrepp och koncept kopplade till kodningarna: slingor, klasser,  
tidskomplexitet, nummeproblem, arv och polymorfism. 

Kodningar: komma in i tänket, svårt att börja, hur man gör och felsöka. 
Svåra begrepp och koncept kopplade till kodningarna: Sekvens, syntax och 
metoder 
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5.1.5 Kursen 
 

 

 
 
Figur 25. Kodningarna till temat kursen i samband med identifierade begrepp och koncept.   

Beroende på vilken kurs som läses kan svårigheter rörande dess undervisning och innehåll 
påverka studenterna (Gomes och Mendes, 2007). Utifrån kodningarna kan också dålig 
undervisning och lågt fokus i undervisning urskiljas. Dessa koder vittnar om just den 
påverkan som undervisningen har på enskilda studenter. Något som är viktigt att ta i 
beaktning är dock att detta är subjektivt och det som uppfattas som problematiskt för den 
ena, kan ha en annan innebörd för en annan.  

Medeiros et al. (2018) refererar till tid som en av utmaningarna som studenter ställs inför i 
just introduktionskurser. Detta syns i kodningen högt tempo som belyser att vissa begrepp 
och koncept anses svåra just för att kursen har ett högt tempo. Detta innebär alltså att tiden 
påverkar studenternas förmåga och blir en utmaning för att kunna ta till sig 
programmeringskoncept. 

5.1.6 Nytt  
 

 

 
Figur 26. Kodningarna till temat nytt i samband med identifierade begrepp och koncept.   

Många av de begrepp och koncept som studenterna stöter på, stöter de på för första gången i 
programmering. De begrepp och koncept som identifierats har studenter ingen relation till då 
många av dessa inte existerar utanför en programmeringskontexten. Det finns data som tyder 
på att det också kan vara svårt att se hur olika delar av innehållet hänger samman, kodning 
annorlunda, och därför upplevs det som nytt och annorlunda från resten av kursen.  

5.1.7 Övrigt  
 

 

 
Figur 27. Kodningarna till temat övrigt i samband med identifierade begrepp och koncept.   

I enlighet med Braun och Clarke (2006) kan ett tema med sådant som inte passar in på övriga 
teman skapas. Detta temat visar på att studenter inte anser att de fått tillräckligt med hjälp, 
förklaringar och att innehållet inte upplevs relevant i kursen. Detta i koppling till 
tidskomplexitet och rekursivitet samt till programmeringsspråket MATLAB. Detta kan vara 
på grund av bristfällig undervisning enligt studenten men även att den inte hittat tillförlitlig 
information på annat håll. Det kan också bero på studenternas självförtroende i 
programmering (Medeiros et al., 2018) 

Kodningar: högt tempo, dålig undervisning, lågt fokus i undervisningen och lärarens 
kompetens. 
Svåra begrepp och koncept kopplade till kodningarna: funktioner, syntax, slingor 
och klasser. 

 

Kodningar: nytt, nya formler, nya begrepp och annorlunda.   
Svåra begrepp och koncept kopplade till kodningarna: rekursivitet, funktioner, 
noder, algoritmkomplexitet, villkorssatser, tidskomplexitet, slingor och klasser. 

 

Kodningar: ingen hjälp, ingen förklaring och irrelevant.   
Svåra begrepp och koncept kopplade till kodningarna: tidskomplexitet, 
rekursivitet och MATLAB. 
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5.2 Analys av introduktionsmomentet  
5.2.1 Val av Python som programmeringsspråk  
Under introduktionsmomentet användes programmeringsspråket Python. Python valdes på 
grund av att dess egenskaper mötte de viktigaste faktorerna hos introduktionsmomentet.  

De avgörande faktorerna kopplade till introduktionsmomentet var följande: 

• Tiden om 2 timmar per tillfälle 
• Fokus på problemlösning i uppgifterna 
• Köra kod isolerat för att kunna exemplifiera 
• Programvara var tillgängligt i datorsalen 

Då varje tillfälle endast var om två timmar var programmeringsspråket tvunget att vara enkelt 
att komma igång med. Det fick inte ta lång tid att sätta sig in i utvecklingsmiljön och förstå 
var man skrev kod för att sedan kunna köra den. Utöver detta ämnade 
introduktionsmomentet att ge en introduktion till programmering och inte till ett specifikt 
programmeringsspråk. Det var därför viktigt att fokus blev på problemlösning och inte syntax. 
Då vi under introduktionsmomentet skulle exemplifiera olika koncept var det viktigt kunna 
köra isolerade kodsnuttar. 

Utifrån dessa faktorer valdes Python för dess syntax, för att det är dynamiskt typat och är ett 
interpreterat språk. Pythons syntax beskrivs som enkel (Goldwasser & Latscher, 2008; Zelle, 
1999; Shannon, 2003) och Goldwasser & Latscher (2008) menar att Pythons syntax gör att 
fokus blir problemlösning. Detta i samband med att Python är dynamiskt typat gör att mindre 
tid läggs på syntax men även att datatyper inte nödvändigtvis behöver introduceras. Då 
Python är ett interpreterat språk och kod kan köras direkt i utvecklingsmiljön IDLE mötte 
detta behovet av att kunna exemplifiera och köra kodsnuttar isolerat.  

Den sista faktorn, att IDLE fanns installerat på datorerna i datorsalen, gjorde att allt som 
studenterna behövde under introduktionsmomentet fanns på plats i datorsalen. Utöver dessa 
faktorer så valdes språket även på grund av att vi har goda kunskaper i det.  

5.2.2 Designval i introduktionsmomentet 
5.2.2.1 Slides som presentationsverktyg 
Slides valdes som presentationsverktyg på grund av fyra faktorer: 

1) Bilderna kan placeras både vertikalt och horisontellt 
2) Smidigt att gå från redigering till visning 
3) Designmöjligheter 
4) Webbaserat 

Att presentationen kan skapas vertikalt och horisontellt har gjort att vi designat vår 
presentation utifrån de sex faserna i introduktionsmomentet. Detta har varit ett aktivt val för 
att låta studentgruppen styra innehållet och takten i momentet, då vi kunnat hoppa till nästa 
fas. Genom denna dispositionsmöjlighet har vi inte varit tvungna att ”bläddra förbi” flertalet 
bilder. Detta har varit en viktig aspekt för att inte studenterna ska uppfatta det som att vi 
negligera innehåll av olika anledningar.  

Då vi i en av diskussionsfrågorna önskade att skriva in svaren direkt i presentationen var det 
fördelaktigt att vi smidigt kunde gå över till redigering. I denna övergång syns inte de andra 
bilderna, vilket det skulle gjort i ett verktyg såsom Powerpoint, detta var viktigt för att inte 
avslöja kommande innehåll i momentet.  
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Slides designmöjligheterna har tilltalat oss. Vi har modifierat innehållet genom att skriva CSS-
kod och importera typsnitt via Google Fonts. Detta har gjort att innehållet kunnat skapats 
utifrån våra kunskaper inom design och pedagogik. 

Då verktyget är webbaserat har detta gjort att vi smidigt har kunnat gå mellan kodfönstret 
tillbaka till presentationen. Detta var en viktig aspekt för att effektivisera tiden men också för 
att inte vilseleda och tappa koncentrationen under introduktionsmomentet. 

5.2.2.2 Designen av innehållet i presentationen 
Vi valde att illustrera frågesporten med hjälp av en konkret metafor, nämligen byggstenar i 
en mur. Då tanken var att bryta ner programmeringskoncepten till mindre beståndsdelar 
upplevdes muren som en passande metafor då den vilar på ett fundament. Vårt fundament, 
den nedersta nivån av muren, var också det som vägledde oss i konstruerandet av uppgiften. 
Detta medförde att vid skapandet av en frågesport så valde vi att ta upp 
programmeringskoncepten: output, input, variabel och if/else. På så sätt kan även 
arbetssättet av presentationen ses som induktivt då vi utgick ifrån vad vi ville skapa 
(frågesport) och lät det bygga upp det teoretiska innehållet.  

De val vi har gjort i skapandet av presentation har färgats av vår utbildning, Civilingenjör och 
lärare. Presentationen har genomsyrats av ett pedagogiskt tänk, där visuellt tilltalande grafik 
blandas med enkla förklaringar av tekniska programmeringskoncept. En ledstjärna genom 
arbetet har därför varit att skapa en pedagogisk presentation genom design. Detta kan även 
ses i valet av färger, där vi valt mjuka enklare toner som inte belastar ögonen. Här försöker vi 
även förmedla en förståelse av att detta inte gäller samtliga deltagare och därför har vi adderat 
symboler för att också kunna skilja de olika aktivitetskategorierna.  

5.2.3 Ett induktivt introduktionsmoment 
Det övergripande upplägget på introduktionsmomentet har inspirerats av induktivt lärande. 
I samtliga tre delar av arbetssättet, nämligen genomgångar, hela gruppen tillsammans och 
eget arbete, har vi tagit influenser från ett utforskande och induktivt synsätt på lärande. Vi 
introducerar koncept och idéer utifrån exempel och låter studenterna utforska dessa exempel 
(Kornell & Björk, 2008).  

När studenterna introduceras till matematik presenteras utvecklingsmiljön IDLE (och i 
förlängning, Python) genom matematiska exempel som får anses vara bekanta för 
studentgruppen. Tanken var således att börja introduktionsmomentet i en bekant kontext 
med bekanta exempel.  

Efter att studenterna hade kopierat startkoden började nästa induktiva uppgiftsmoment. 
Studenterna hade nu en fil tillsammans med startkoden och ombads att interagera och 
modifiera denna kod genom olika uppgifter. Att tidigt få exponeras för koden och undersöka 
den, gör också så att koncept inte behövs presenteras på förhand utan, i induktiv anda, få 
undersökas. Studenterna har möjligheten att se mönster i koden och på så sätt ta till sig 
koncept. I och med att startkoden (se figur 15) innehöll två exempel på frågor var tanken att 
studenterna skulle förstå hur nästa fråga skulle kunna skrivas. Vi uppmuntrade också 
studenterna att ”[l]eka runt med programmet och testa olika svar” som en ledning till att vara 
undersökande med programmet.   

I nästa fas av upplägget så utgick vi från de exempel som fanns i startkoden för att presentera 
teori. Genom att successivt gå igenom koden med hjälp att täcka för rader som vi inte 
fokuserade på (se bilaga 6) exponerades studenterna för olika programmeringskoncept. Vår 
tanke var att tillsammans bygga upp en teoretisk bas med hjälp av kod de redan sett och 
interagerat med. Denna idé var alltså influerad av Carlgrens (2015) skildringar från de två 
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olika klassrummen. I detta fall exponerades studenterna för koden först och fick sedan en 
koppling till teorin genom en laborativ övning. 

På liknande sätt presenterades sedan villkorssatser. Här presenterade vi ett exempel med if 
och else för att visa hur en jämförelse mellan input och det korrekta svaret kunde göras. 
Återigen blev idén att det skulle vara utforskande då detta exempel inte liknade startkoden. 
Frågans svar presenterades i form av alternativ. Tanken var att studenterna skulle få 
implementera detta i sina egna frågesporter på det sättet de själva önskade. Exemplet 
jämförde därför istället det korrekta svaret utifrån tre olika alternativ (1, x, 2). Återigen så 
hade studenterna fått ett exempel och utifrån detta försökt förstå helheten och överföra det 
till sin egna frågesport.  

Även de extrauppgifter som vi hade skapat var stöpta i en induktiv mall. I dessa presenterades 
tre programmeringskoncept: lista, villkorsslinga och kodeffektivisering. I de två första fallen 
fanns färdigskriven kod där tanken var att studenterna återigen skulle få undersöka och 
manipulera koden för att förstå koncepten. På dessa frågor gavs ingen återkoppling då de 
främst var till för studenter som inte ville fortsätta med sin frågesport eller lära sig fler 
programmeringskoncept. Extrauppgifterna kunde studenterna fortsätta med hemma efter 
introduktionsmomentet.  

5.2.4 PBL 
Introduktionsmomentet har influenserats av idéer från PBL. Utifrån de tre gemensamma 
grundprinciperna för PBL analyseras introduktionsmomentet. Dessa är kollaborativt lärande, 
kognitivt lärande och innehåll.   

5.2.4.1 Kollaborativt lärande  
Kollaborativt lärande är både deltagardrivet och sker i grupp. Idén av lärandet som 
deltagardrivet gör att studenterna blir ägare av lärandeprocessen, vilket skapar motivation för 
att lära sig (Du et al., 2009; Edström & Kolmos, 2014). Då introduktionsmomentet var 
frivilligt fanns redan ett incitament av egen motivation. Just denna aspekt belyses av Knowles 
et al. (2005), studenterna har skapat motivation till sitt lärande eftersom de valt att komma 
dit självmant. Studenterna har även ett behov av att ta till sig innehållet då de, individuellt, 
skapat behovet till att lära sig programmeringsinnehållet (Knowles et al., 2005).  

Uppgifterna som berör frågesporten har tagit inspiration från att lärandet ska vara 
deltagardrivet. Detta genom att varje student har fått utforma sin frågesport efter egen 
preferens. Detta har varit möjligt då uppgifterna varit av öppen karaktär och att det inte 
funnits ett rätt svar. Det har heller inte funnits några krav på någon slutprodukt vilket har 
inneburit att varje student har fått utforma sin frågesport så långt som de velat.  

I introduktionsmomentet får studenterna vid två tillfällen möjligheten att diskutera öppna 
frågor. Den första frågan berör vilka komponenter som borde ingå i en frågesport och den 
andra frågan undrar huruvida studenternas frågesport beter sig som förväntat. Båda frågorna 
hade sökta svar men var av karaktären öppna. Studenterna får möjligheten att diskutera och 
skriva in sina svar så att deras idéer senare lyfts i den större gruppen. Det här är nyckeln till 
lärandet inom PBL då lärande sker i utbytet av idéer och kunskap mellan gruppmedlemmar 
(Du et al., 2009).   

Placeringen av studenter i rummet var också influerat av att lärande sker i grupp. Tanken var 
att alla studenter skulle ha minst en annan student bredvid sig. Det var också anledning till 
varför vi önskade att ingen skulle sitta på de två platserna längst bak (se figur 10). Att få sitta 
bredvid andra skulle därför uppmuntra till diskussioner och gruppaktiviteter, som var en del 
av upplägget.  
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5.2.4.2 Kognitivt lärande 
Introduktionsmomentet i helhet utgår från ett problem, en frågesport, och det är problem 
som startar lärandeprocessen för studenterna (Edström & Kolmos, 2014). Tanken var att 
konstruera ett introduktionsmoment kring ett problem, som för studenterna, var bekant 
utanför en programmeringskontext. Valet föll på just en frågesport då det ansågs som något 
som samtliga studenter skulle ha en koppling till men också en personlig tolkning av vad som 
krävdes för att konstruera. Trots att PBL utförs i projektform i grupp, valdes ändå att samtliga 
deltagare skulle göra en egen frågesport. Detta på grund av att ge studenterna erfarenhet av 
att skriva kod individuellt.  

5.2.4.3 Innehåll 
Vårt tema för introduktionsmomentet, att skapa en frågesport, genomsyrades av PBL. Tanken 
var att i små doser blanda teori och praktik genom induktiva uppgifter. Ålborgmodellen 
belyser just denna blandning genom att kombinationen av teori och praktik komplettera 
undervisningen (se 2.1.2.4). Studenterna fick möjlighet att fokusera på de uppgifter de ville 
och upplägget styrdes inte av att specifika uppgifter var klara för att kunna gå vidare.  

Då introduktionsmomentet introducerades genom matematik kan även innehållet delvis ses 
som tvärvetenskapligt.  
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6 Diskussion 
Denna del innehåller tre sektioner som diskuterar de funna resultaten. I den första sektionen 
diskuteras de funna svårigheterna utifrån de analyserade resultaten.  I den andra sektionen 
diskuteras introduktionsmomentet utifrån induktivt och problembaserat lärande samt 
deras koppling till de funna svårigheterna. I den tredje och sista sektionen diskuteras 
resultatet utifrån de metodval som har gjorts. Detta med syfte att få en större bild av 
resultatet genom att diskutera det utifrån det teoretiska ramverket. 

6.1 Diskussion utifrån identifierade svårigheter 
6.1.1 Abstrakt  
Programmering är abstrakt till sin natur då det i slutändan handlar om att omvandla kunskap 
till konkret kod. Att studenterna uppfattar flera programmeringskoncept som abstrakta och 
diffusa är för att de är just abstrakta. Tidigare forskning har även identifierat just förmågan 
att tänka abstrakt som en svårighet för studenter. Å ena sidan kan detta bero på att abstraktion 
i programmering skiljer sig från sättet att tänka abstrakt i andra ämnen. Å andra sidan kan 
det bero på hur studenter har fått koncepten paketerade från undervisningen. Det kan i 
undervisningen bli svårt för läraren att förklara och exemplifiera något som är abstrakt och 
som kräver abstrakt tänkande. Detta kan leda till att dynamiska koncept presenteras på ett 
sätt som gör att dessa uppfattas som statiska. Således blir den pedagogiska förenklingen en 
missvisande bild av det ursprungliga konceptet. Något som kan leda till att studenter inte 
förstår och uppfattar koncepten korrekt. Nyckeln borde då istället vara att lära studenter att 
arbeta och tänka abstrakt än att försöka motverka egenskapen abstrakt.  

6.1.2 Komplext 
Temat komplext kan tyda på att många koncept uppfattas att vara på hög nivå. Detta kan bero 
på att dessa koncept inte stöts på tidigare i något annat ämne eller att de i kontexten av att de 
lärs ut på KTH kan uppfattas vara på en högre nivå. Att programmeringen uppfattas som 
komplex kan därför vara kopplat till att studenten saknar förståelse för ämnet och därmed 
inte kan förankra programmering i de problemen som studenten stöter på. Således kan 
anledningar till att programmering uppfattas som komplext vara skilda och subjektiva men 
den kognitiva svårigheten ligger i att tillvägagångssättet känns övermäktigt. Detta då varje 
programmeringsuppgift går att lösa på olika sätt upplevs det som komplext om inte 
tillvägagångssättet känns kopplat till den ursprungliga kontexten som studenterna stötte på 
begreppen i. Detta återspeglas i de funna svåra begreppen och koncepten (se 5.1.2) genom att 
de ofta sätts i ett samband och inte kan användas utan en kontext. Mer specifikt så används 
klasser alltid i någon kontext för att lösa ett specifikt problem och därmed skapas objekt i 
anknytning till detta. På samma sätt som en metod alltid är en del av klassen och därmed en 
del av den specifika kontexten.  

6.1.3 Teori 
Eftersom studenterna stöter på programmering i en undervisningskontext är det inte konstigt 
att teorin kan uppfattas som en svårighet. Detta kan dels bero på undervisningsformen men 
även på att studenter inte kan sätta in den nya kunskapen i något sammanhang som gör att 
de förstår och kan ta användning av den. Då de svåra begreppen och koncepten som 
identifierades i samband med detta temat återkom i samtliga teman av svåra begrepp och 
koncept (se 4.2.2) visar det på att det var inom flera olika områden som teori var en svårighet. 
En anledning till det kan vara att studenterna på Tekniskt basår inte hade några förkunskaper 
i programmering och därmed upplevde spridda svårigheter. Ytterligare en anledning till att 
teori uppfattas som en svårighet kan vara att begrepp kräver kunskaper om andra begrepp. 
Exempelvis kräver arv, som är identifierat under detta tema, kunskaper om klasser. Detta gör 



 43	

att studenten först måste ha förståelse om klasser för att kunna ta till sig begreppet arv. Det 
blir alltså viktigt att ha en grundförståelse för att kunna ta till sig ny teori.  

6.1.4 Arbetssättet 
Tema arbetssättet berör det varierande arbetssättet som karakteriserar programmering och i 
synnerhet att programmera. Koderna komma in i tänket, svårt att börja och hur man gör 
visar på att övergången mellan tanke till att skriva kod kan vara en svårighet. Arbetssättet 
kräver alltså olika egenskaper och förmågor hos studenten vilket kan göra det svårt att ta till 
sig vissa koncept och begrepp då de har problem att praktiskt använda dem. De ovannämnda 
koderna berör just problematiken med att komma in i både programmeringstänket och, i 
förlängningen, arbetssättet. Detta kan kopplas till att studenten inte har förståelse för vad 
som ska utföras och hur det ska genomföras. Arbetssättet är dessutom nytt och skiljer sig från 
andra ämnen som studenterna mött tidigare och blir därmed något som upplevs som en 
svårighet.   

6.1.5 Kursen 
Temat kursen berör aspekter av undervisningen i den första programmeringskursen. I regel 
delas undervisningen i programmering på KTH upp i föreläsningar, övningar och 
laborationer. Det intressanta blir vilka konsekvenser de varierande undervisningsformerna 
för med sig och vilka svårigheter som detta medför i lärandet av programmering. Fördelar kan 
vara att flera delar av programmering täcks såsom teori, arbetssätt och problemlösning. En 
nackdel kan vara att denna uppdelning av undervisningen inte gynnar alla studenter. Att 
kursen identifierats som en svårighet får därför ses som rimligt. Både kursinnehåll och 
tillvägagångssätt kommer att uppfattas olika utifrån varje students perspektiv. Det är därför 
viktigt att reflektera över studentens egna ansvar över sitt lärande. Frågan är hur mycket KTH 
ska vägleda och erbjuda genom undervisningen, till skillnad från vad studenterna själva måste 
ansvara för. 

6.1.6 Nytt 
Den svårigheten som skiljer sig mest ifrån vad som identifierats i tidigare forskning är det 
tema som vi döpt till nytt. På Tekniskt basår är inte programmering en del av kursplanerna 
och lärs därför inte ut. Att studenterna inte har haft ämnet programmering innan, kan vara 
en anledning till varför många av de funna kodningarna vittnar om att koncepten och 
begreppen är både nya och annorlunda. De skiljer sig därmed från vad studenterna har stött 
på tidigare och blir därmed en extra tröskel vid inlärning. Ny kunskap upplevs som svår ifall 
det inte passar in i de mönster av kunskap som studenten tidigare har. Då programmering 
blir ett ämne och en färdighet de flesta inte har ägnat sig åt tidigare, upplevs troligtvis det 
initiala inlärningssteget som ett stort gap. Detta kan göra det svårt för studenter att förstå hur 
programmering är uppbyggt och arbetssättet eftersom studenterna är vana vid ett visst 
mönster.  

6.1.7 Övrigt  
Under temat övrigt så har de kodningar som inte passat in på något annat tema placerats, 
vilket ger temat en bred spridning. Kodningar som ingen hjälp, ingen förklaring och 
irrelevant kan passa in på flera av ovanstående teman men berättar också något nytt om 
insamlade data. Ingen hjälp och ingen förklaring kan vara relaterat till kursens upplägg men 
skulle också kunna vara relaterat till svårigheten att söka hjälp och får förklaringar på egen 
hand. Det skulle även kunna bero på externa faktorer som att man saknar en studiekamrat 
eller bristande självförtroende i programmering. På liknande sätt kan irrelevant också 
betraktas som något personligt och kopplat till en bild av programmering men kan också ses 
som irrelevant i förhållande till den utbildning student valde.  
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6.1.8 Övergripande svårigheter 
De kartlagda svårigheterna har till stor del överensstämt med de svårigheter och utmaningar 
som tidigare forskning har identifierat. Utöver dessa har vi också funnit att tidigare Tekniskt 
basårsstudenter har sett svårigheter med att programmering har varit ett nytt ämne. På 
många sätt har den här aspekten varit genomgående i alla de funna temana. Att 
programmering i sig uppfattas som något nytt gör också att sättet som det introduceras på för 
studenterna bör tas i beaktning. Programmering får ses som ett ämne där många studenter 
har en förutfattad bild av både av vad man gör men också vem som utför det.  

6.2 Diskussion av introduktionsmomentet  
Utifrån de svårigheter som identifierades kring programmering har vi utformat ett 
introduktionsmoment som tog dessa i beaktning. Resultatet blev ett induktivt 
introduktionsmoment med influenser från PBL. En övergripande svårighet som kunde 
urskiljas i samtliga teman var att programmering uppfattades som nytt. Vi valde att komma 
åt dessa svårigheter genom att presentera induktiva uppgifter med utgång i en 
problembaserad kontext, nämligen en frågesport.  

6.2.1 Induktivt lärande 
För att komma åt svårigheter kring det övergripande temat teori var det viktigt vid skapandet 
av introduktionsmomentet att inte ha för långa genomgångar med överväldigande mycket 
innehåll. Tanken var att inte överösa studenterna med för mycket innehåll på för kort tid. Det 
här var en anledning till varför så mycket fokus har lagts på kortare induktiva moment. 
Genom att isolera innehållet till mindre induktiva uppgifter blev också förklaringarna 
kopplade till teorin inte lika omfattande. De mindre uppgifterna byggde inte heller 
nödvändigtvis på varandra utan kunde göras i den ordning som studenten själv valde. 
Återigen blev studenten själv ägare av sin egna lärande process och dikterar därför också 
tempot (tema: Kursen). Introduktionen av matematik skedde i små delar genom mindre 
exempel och sedan i form av att studenterna fick implementera en poängvariabel i sina 
frågesporter. Detta berör därför kodningen kombinera med matematik (tema: Teori) och att 
programmeringen inte skulle uppfattas som något nytt. 

Tanken med att få exponeras för startkoden var för att komma åt svårigheten som var 
relaterad till arbetssättet. Mer specifikt att tidigare Tekniskt basårsstudenter har upplevt 
problem med att komma in i programmeringstänket och att det är svårt att börja skriva kod. 
Genom att portionera ut mindre induktiva uppgifter var planen att studenterna skulle börja 
manipulera kod istället för att fastna i det svåra med hur man första gången skriver kod och 
därmed komma igång. En annan tanke vi hade med just de mindre induktiva uppgifterna var 
att uppgifterna inte skulle uppfattas som diffusa och i förlängning att skapandet av en 
frågesport inte skulle kännas för abstrakt.  

6.2.2 PBL 
Momentet i helhet behandlar temat frågesport. Att introducera något som för studenterna är 
bekant utanför en KTH- eller programmeringskontext var ett sätt att avdramatisera att det 
var ett introduktionsmoment i programmering. Genom att utgå ifrån det redan bekanta skulle 
detta avdramatisera att programmering var något nytt och irrelevant (tema: Övrigt).  

Att gemensamt börja med att koda matematik tillsammans, gav också studenterna dels en 
möjlighet att skriva kod tillsammans med oss och dels möjligheten att självständigt få utforska 
matematiska koncept samtidigt som materialet presenterades. Genom att kamouflera 
programmeringskoncepten i det kända matematiska innehållet hade vi en förhoppning om 
att studenterna själva skulle välja att utforska det kända i det okända. Detta var stöpt i 
traditionen av PBL som också anser att innehållet och problemen måste presenteras i bekant 
kontext. Tanken med detta var att studenterna heller inte skulle uppleva 
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programmeringsinnehållet som komplext då det hela tiden relaterades till den bekanta 
kontexten av en frågesport. 

Genom att vi genomgående byggde på med mindre teoretiska byggstenar, som också grafiskt 
representerades genom muren, var idén att teorin inte skulle uppfattas som abstrakt. Det går 
dock att se som att vi lär ut dynamiska koncept med hjälp av statiska metoder, något som 
Gomes och Mendes (2007) poängterar som en svårighet. I detta fall gjordes en avvägning. Att 
använda en metaforisk mur blev ändå ett sätt att arbeta runt att introduktionsmomentet 
skulle bli för abstrakt och komplext. Samtidigt som vår uppfattning är att uppbyggnaden av 
muren var ett sätt att illustrera och avdramatisera arbetssättet inom programmering. Att utgå 
ifrån en problemformulering kring en frågesport var också ett sätt att belysa svårigheten att 
programmering skulle uppfattas som komplext. Att också frågesporten var personlig gav 
studenterna möjligheten att fokusera på det som de själva valde att koncentrera sig på och de 
fick också diktera sitt egna tempo (tema: Kursen).  

Då studenterna placerades på det valda sättet, alltså bredvid varandra, och fick 
diskussionsfrågor var det också ett tillfälle att diskutera kring de öppna frågorna. Detta kan 
vara ett sätt att ta sig an svårigheten i att komma in programmeringstänket eller veta hur man 
gör. Därmed var tanken med denna placering att beröra arbetssättet som är kopplat till 
programmering. 

6.3 Metoddiskussion 
6.3.1 Enkätundersökning 
För att utvärdera ett frågeformulär finns det fyra grundläggande kriterier (Denscombe, 
2009). Utifrån dessa diskuteras den enkätundersökning som vi genomförde.  

Det första kriteriet behandlar huruvida frågeformuläret ger fullständig information om det 
som undersöks och i vilket grad det täcker all nödvändig information (Denscombe, 2009). De 
frågor som ställdes i enkäten testades i två pilotstudier för att granska om frågorna gav 
relevanta svar. Trots detta skulle det kunna vara så att frågorna inte ger en fullständig bild av 
de svårigheter som studenterna stött på i sin första programmeringskurs. Då urvalet består 
av både studenter som påbörjat och som har läst en programmeringskurs kan detta generera 
olika svar. De som påbörjat en kurs har inte berört allt innehåll till skillnad från de som har 
läst som kan ha glömt bort innehållet i början av kursen. Det kan bidra till att de som läst 
tendera att uppge innehåll från senare delar av kursen då det är närmare i tiden. Utöver detta 
är det variation mellan vilka kurser som studenterna läser eller har läst och därav kan 
programmeringsspråk variera. Detta kan innebära att programmeringskoncept och begrepp 
uppfattas olika och har andra egenskaper beroende på kontext.  

Det andra kriteriet berör hur korrekt information frågeformuläret ger; både i form av 
respondenternas ärlighet i svaren men även om oklara frågor ger felaktiga svar (Denscombe, 
2009). Det går inte att säkerställa att studenterna har förmedlat alla de svårigheter de upplevt. 
Exempelvis kan det vara så att studenter inte väljer att uppge de svårigheter som andra 
kurskamrater inte upplevt som svåra trots att de själva fann de svåra, utan att de istället svarar 
det absolut svåraste under hela kursen. Trots att frågorna testades genom pilotstudier har 
vissa svar inte behandlats i den tematiska analysen då vi inte förstått innebörden. Fråga 12 
som innefattade textmolnet (se bilaga 1) är den enda frågan som helt valts att tas bort i den 
tematiska analysen trots att den berör svårigheter. Detta beror på att den slutgiltiga 
formuleringen av frågan inte testades i någon pilotstudie. Vid genomläsningen av svaren insåg 
vi att studenterna uppfattat frågan olika och därför valdes den att tas bort. Hade frågan i sin 
slutgiltiga formulering testats hade detta kunnat förhindrats.  
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Det tredje kriteriet behandlar sannolikheten att få en hyfsad svarsfrekvensen och säger att 
utformningen av frågeformuläret måste göras så att respondenterna blir benägna att svara 
(Denscombe, 2009). Vi valde Google Forms för sin tilltalande design och utformning. Då 
enkäten testades i pilotstudierna itererades den slutliga versionen fram vilket gjorde att 
designval ändras för att bli mer tilltalande och enklare att förstå. Detta är något som kan ha 
påverkat svarsfrekvensen då exempelvis antal frågor per sida och uppdelning valdes efter att 
det testats. För att minska bortfallet, och i vårt fall få en hyfsad svarsfrekvens, kan ett 
uppföljningsmejl skickas ut till de respondenterna som ännu inte svarat (Bryman, 2008; 
Denscombe, 2010). Vi valde att skicka ut ett påminnelsemejl vilket ökade svarsfrekvensen. 
Detta skickades dock ut till hela urvalsgruppen då vi inte samlat in data på vilka som redan 
svarat. Då påminnelsemejlet innehöll ett tack till de som svarat tror vi att det kan ha lett till 
att de som ännu inte svarat blev mer benägna att svara då de såg att andra valt att svara.  

Det sista kriteriet innebär att det måsta följa etiska normer så att data från respondenten 
behandlas på rätt sätt (Denscombe, 2009). Vår enkätundersökning har följt de fyra 
forskningsetiska huvudkraven (se 1.5.1 Etik) genom sin utformning och hur data behandlats 
(se 3.2.2.4 Etik). 

En risk som Denscombe (2010) belyser med enkäter är att de som svarar är de som är 
intresserade av det specifika ämnet. Då vår undersökning berörde den första 
programmeringskursen kan det vara så att ett bortfall är de studenter som inte slutförde 
kursen. Utöver detta kan de studenter som av olika anledning inte har en god relation till 
programmering valt att avstå från att svara. Dessa studenter skulle kunnat ge andra värdefulla 
svar och aspekter.  

6.3.2 Tematisk analys 
I diskussionen av vår tematisk analys kommer våra val att diskuteras utifrån begreppen 
validitet och reliabilitet. Validitet behandlar huruvida slutsatserna som dras från en studie är 
sammanhängande i sin kontext och därmed av relevans (Bryman, 2008). Reliabilitet är 
kopplat till resultaten av en studie och behandlar om dessa är tillförlitliga eller om de är 
påverkat av något tillfälligt (Bryman, 2008).  

Guest, MacQueen och Namey (2012) diskuterar att validitet i kvalitativ forskning inte kan 
garanteras men däremot styrkas av att det finns transparens i samtliga val. Denna transparens 
kan uppnås genom detaljerade beskrivningar och dokumentation då detta möjliggör extern 
granskning av tillvägagångssätten (Guest et al., 2012). I allmänhet, har vi i detta 
examensarbete försökt lägga en tyngd på förklaringar av metoder och därmed vara 
transparenta i metodval, genomförande, resultat och kopplingen till forskningsfrågorna. I 
synnerhet har vi försökt vara transparenta med genomförandet av den tematiska analysen vid 
kartläggningen av svårigheter (se 3.3.1) för att möjliggöra extern granskning. 
Kategoriseringen har dessutom skett genom diskussioner med handledare och genom att 
explicit följa de sex stegen som Braun och Clarke (2006) har preciserat, detta för att förstärka 
validiteten i examensarbetet.  

I kvalitativa undersökningar blir inte reliabilitet en lika central del som validiteten (Guest et 
al., 2012). Detta är relaterat till utformningen av kvalitativa undersökningar. Guest et al. 
(2012) menar att eftersom syftet med studien ofta att är att beskriva är inte tanken att det 
senare ska replikeras. Det här genomsyrar också vårt examensarbete då det är kvalitativ 
studie. Det är svårt att replikera datainsamlingen och kategoriseringen genom den tematiska 
analysen, något som inte heller är meningen. Därför har vi försökt fokusera på att noggrant 
komma fram till vad som speglar just vår data. 

I vår tematiska analys har vi låtit data styra vad som har identifierats. Mer specifikt har vi 
grupperat svar och därmed tas inte hänsyn till vilken programmeringskurs som deltagaren i 
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enkätundersökningen har läst. Om vi hade valt en annan metod, exempelvis innehållsanalys, 
hade vi kunnat fokusera på andra aspekter som i vilka introduktionskurser som svårigheterna 
var i. Då vi har fokuserat på en helhet av vilka svårigheter som gruppen av studenter från 
Tekniskt basår stöter på så har det varit viktigt att detta representeras i resultatet.  

Även om en tanke med tematisk analys är att datan ska styra innehållet så finns det 
svårigheter med förutfattade meningar. Vår gemensamma bakgrund, i egenskap av 
Civilingenjör och lärare-studenter, kan ha präglat de tolkningar och kategoriseringar som 
gjorts. Detta är en övergripande tanke gällande induktiva metoder, då det är svårt att inte låta 
den egna synen av ämnet speglas i den funna datan då det handlar om att göra 
operationaliseringar av data. Återigen blir nyckeln att försöka vara transparent i de metodval 
och tolkningar som har gjorts. 

6.3.3 Styrkor och svagheter i arbetet 
Det har känts givande att få vara med att ta fram data om Tekniskt basår och 
programmeringskunskaper. Att få göra en kartläggning av svårigheter är också ett steg i ett 
utvecklingsarbete som skulle kunna introducera programmering på Tekniskt basår. Att 
programmering är något som är centralt i ingenjörsutbildning gör också att arbetet känns 
relevant. I och med att programmering tar ett stort kliv in i matematiken på gymnasiet, känns 
det väsentligt att Tekniskt basår också följer denna utveckling.  

En annan styrka med detta examensarbete är att introduktionsmomentet går att utveckla och 
inte är lärarberoende. Oavsett hur Tekniskt basår väljer att fortsätta med programmering i 
undervisningen kan detta examensarbete användas som bakgrund för vidareutveckling. En 
tanke med detta examensarbete har varit att inte utvärdera oss som lärare utan snarare 
producera ett introduktionsmoment som lärare kan använda och utveckla hur de själva vill.  

En svaghet med detta examensarbete har varit ramen och därmed avgränsningarna som vi 
varit tvungna att göra. Det hade varit intressant att följa upp och redogöra mer för om 
introduktionsmomentet avdramatiserade de svårigheter som vi ämnade att komma åt. En 
konkret svaghet med arbetet var att deltagarenkäten inte var utformad efter våra 
frågeställningar. Hade vi fått göra om detta examensarbete hade vi utvecklat deltagarenkäten 
på ett annorlunda sätt för att vara i linje med våra frågeställningar. Deltagarenkäten hade 
kunnat undersöka huruvida introduktionsmoment berörde svårigheterna. Därför har vi valt 
att presentera två förslag på hur det, med avstamp i detta examensarbete, går att arbeta vidare 
på det producerade materialet.    

6.3.4 Vidare forskning 
Här följer två förslag på vidare forskning: 

1. Uppföljning av deltagarna på introduktionsmomentet i första programmeringskursen 

Utreda hur introduktionsmomentet påverkade deltagarnas förutsättningar i första 
programmeringskursen på ett ingenjörsprogram på KTH. Detta för att ta reda på hur väl 
introduktionsmomentet faktiskt förberedde inför framtida programmeringsstudier. I denna 
utredningen även jämföra vilka svårigheter de stöter på till skillnad från de studenter från 
Tekniskt basår som inte närvarade vid introduktionsmomentet. Dessa svårigheter kan sedan 
sättas i perspektiv till de svårigheter som denna rapport har kartlagt.  

2. Utvärdera och utreda hur detta materialet kan tas vidare på Tekniskt basår 

Då detta material gjordes i kontexten av att introducera programmering på Tekniskt basår 
kan en utvärdering göras för hur väl detta passade in på utbildningen. Med den utvärderingen 
kan en utredning göras av nästa steg för materialet och för programmering på Tekniskt basår. 
I detta förslag kan även materialet testas att hållas av lärare på Tekniskt basår för att se hur 
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väl det går att sätta sig in i och genomföras av andra lärare. Introduktionsmomentet skulle 
kunna preciseras med mer specifika mål för att få en tydligare koppling till de kunskaper som 
studenterna förväntas ha efter avslutat Tekniskt basår.  

 

  



 49	

7 Slutsatser 
Denna del innehåller de slutsatser som har gjorts utifrån de analyserade resultaten. Dessa 
är kopplade till de två frågeställningarna.  

Vilka svårigheter rörande programmering kan synliggöras hos Tekniskt 
basårsstudenter under deras första programmeringskurs på ett 
ingenjörsprogram?  

Följande sju teman av svårigheter identifierades: abstrakt, komplext, teori, arbetssättet, 
kursen, nytt och övrigt. Resultaten från den tematiska analysen visar att många av de 
svårigheter som tidigare kartläggningar har visat också går att se hos tidigare Tekniskt basårs 
studenter. Vi fann dessutom ett tema som var kopplat till att programmering uppfattades som 
något nytt. Detta var delvis relaterat till arbetssättet och tänket associerat med 
programmering. Det fanns också ett tema kopplat till den kontext som studenterna befinner 
sig, nämligen KTH och att de stöter på programmering i olika kurser. Svårigheterna kan 
därför vara en konsekvens av den undervisning och kurs som de stött på.  

Hur kan ett introduktionsmoment i programmering utformas för Tekniskt 
basårsstudenter med dessa svårigheter i beaktning?  

De funna svårigheterna hos tidigare Tekniskt basårs studenter ledde till valet av ett induktivt 
upplägg som var inspirerat av PBL. Vi upplevde att detta var ett bra angreppssätt för att ta sig 
an just de identifierade svårigheterna. Det induktiva upplägget tar avstamp i exempel och 
medför att teorin som studenterna initialt stöter på blir mer konkret. Att studenterna också 
får variera sitt arbetssätt har varit ett sätt att illustrera olika aspekter av 
programmeringskoncepten. Detta visar också på ett varierande arbetssätt inom 
programmering som illustrerar vilket mångsidigt ämne det kan vara. Med detta sagt, förstår 
vi att de inte täcker allt och att den teoretiska förståelse kan bli lidande. Då detta har varit ett 
introduktionsmoment, med syfte att introducera programmering på Tekniskt basår, har fokus 
istället legat på att närma sig och avdramatisera programmering så att de svårigheter som 
studenterna stöter på snarare ses som möjligheter. Att studenterna induktivt får koden först 
leder därmed till en kunskapstörst.  
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9.1 Bilaga 1 – Enkätundersökning 
 

Erfarenheter av programmering 
Programmering håller på att ta ett stort kliv in i matematikundervisningen och är en 
byggsten i ingenjörens problemlösande arbete. Detta gör att det är viktigt att 
programmeringsundervisningen håller en hög nivå och förbereder inför framtida arbete. 
Studier har visat att elever från tekniskt basår klarar ingenjörsutbildningar bra eller bättre 
än övriga studenter. Med programmerings intåg i gymnasieskolan behöver även tekniskt 
basår följa denna trend.  

Vi vänder oss därför till dig, som tidigare basårsstudent, för att få ta del av dina erfarenheter 
av att bli introducerad till programmering på ditt nuvarande ingenjörsprogram. Denna 
information kommer att användas för att utforma laborationer för tekniskt basår som ska 
förbereda framtida basårstudenter ännu bättre för ingenjörsstudier.  

Det är helt frivilligt att delta i denna undersökning och du kan närsomhelst välja att avstå 
från att svara men just dina åsikter kommer vara med att bidra till att kvalitén av basåret 
bibehålls. Dina uppgifter kommer att behandlas anonymt och konfidentiellt. Dina svar 
kommer ej användas i något annat syfte än inom ramen för detta examensarbete.  

Vi som arbetar med detta examensarbete på uppdrag av tekniskt basår på Campus heter: 

David Kirsch (dkirsch@kth.se) och Emmeli Fall (emmelif@kth.se). Vid eventuella 
funderingar är det bara att skicka ett mail.  

Tack på förhand.  
David & Emmeli 

Bakgrundsfrågor 
Följande frågor är till för att säkerställa urvalet och efter dessa börjar enkäten. 
Fråga 1: Vilket läsår gick du tekniskt basår? 

o 2017-2018 
o Eget svar 

Fråga 2: Vilket program går du nu? 

Fråga 3: Vilket år går du? 

Fråga 4: Har du läst en programmeringskurs på ditt nuvarande program? 

o Ja, jag har läst 
o Ja, jag läser just nu 
o Nej, jag har inte läst någon ännu (tyvärr EJ i urvalsgruppen) 

 

INNAN din första programmeringskurs 
Denna del syftar på tiden INNAN den första programmeringskursen. Alltså din erfarenhet 
fram till att du började läsa kursen. 
Fråga 5: Hade du programmerat innan din första programmeringskurs? I så fall, i vilken 
utsträckning? 
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Fråga 6: Kom du i kontakt med programmering under basåret? I så fall, hur? 

Fråga 7: Finns det något som hade kunnat förbereda dig bättre inför din första 
programmeringskurs? 

 

UNDER din första programmeringskurs 
Denna del syftar på tiden UNDER den första programmeringskursen. Alltså under 
pågående eller avslutad kurs. 
Fråga 8: Vilket var det huvudsakliga programmeringsspråket som användes i kursen? 

o Python 
o Java 
o C eller C++ 
o Ruby 
o Matlab 
o Python och Matlab 
o Eget svar 

Fråga 9: Vilka begrepp/koncept minns du att ni berörde i kursen? 

Fråga 10: Vilka av dessa begrepp/koncept upplevde du som svårast att ta till sig? 

Fråga 11: Varför var dessa begrepp/koncept svåra? 

 
Fråga 12: Efter att ha sett denna bild, vill du lägga till något begrepp/koncept som du tyckte 
var svårt under kursen? Varför? 

EFTER din första programmeringskurs 
Denna del syftar till tiden EFTER den första programmeringskursen. Alltså från 
slutexamination och framåt. 
*Om du läser kursen just nu svara så gott som möjligt på frågorna. 
Fråga 13: Hur skulle du beskriva din relation till programmering? 

Fråga 14: Hur är din upplevelse av dina förkunskaper i programmering gentemot andra 
klasskamrater som inte gått basåret? 
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Fråga 15: Upplever du att något som du tagit med dig från basåret hjälpte dig i kursen? I så 
fall vad? 

ÖVRIGT 
Fråga 16: Har du övriga tankar kring basåret och programmering som frågorna inte har 
berört? 
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9.2 Bilaga 2 – Deltagarenkät 
 
Utvärdering 
Denna utvärdering ämnar till att ta reda på hur detta introduktionstillfälle togs emot och 
uppfattades av dig. Detta för att kunna kartlägga hur behovet och intresset för 
programmering på basåret ser ut. Även, för att kunna utveckla och förbättra denna 
laboration utifrån basåret.  

Det är helt frivilligt att göra denna utvärdering och du kan närsomhelst välja att avstå från 
att svara på en fråga. Men dina åsikter och tankar kring denna laborationen är viktiga för 
utvecklingsarbetet kring programmering på basåret. Dina uppgifter kommer att behandlas 
anonymt och konfidentiellt. Dina svar kommer ej användas i något annat syfte än inom 
ramen för detta examensarbete.  

Tack för ert deltagande, 
Emmeli & David 

INNAN 
Detta kapitel berör dina tankar innan du gick på detta introduktionstillfälle. 

Fråga 1: Har du programmerat innan? I så fall, i vilken utsträckning? 

Fråga 2: Vad hade du för bild av programmering innan denna introduktion? 

Fråga 3: Varför anmälde du dig till denna introduktion? 

 

UNDER 
Detta kapitel berör dina tankar om själva introduktionstillfället - dess innehåll och nivån. 
Fråga 4: Hur upplevde du nivån? 

Fråga 5: Stötte du på några svårigheter? I så fall, vilka? 

Fråga 6: Hur upplevde du upplägget (blandningen av genomgång/diskussion/eget arbete)? 

Fråga 7: Vad tyckte du om att skapa en frågesport? 

Fråga 8: Hur var det att ha en egen dator och inte dela med någon annan? 

Fråga 9: Valde du att fortsätta med din frågesport eller gjorde du extrauppgifterna? Hur var 
det? 

 

EFTER 
Detta kapitel berör hur dina tankar går nu efter att ha genomfört denna introduktion i 
programmering. 
Fråga 10: Har din bild av programmering ändrats efter denna introduktion? I så fall, berätta 
hur! 

Fråga 11: Fick du ut det du hade tänkt av denna introduktion? Utveckla! 
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Följande punkter är några kunskapsmål som är kopierade från en vanlig 
programmeringskurs på KTH. Detta är mål som eleven i SLUTET av kursen förväntas 
uppnå, alltså efter AVSLUTAD kurs. 

Fråga 12: Vilka av följande upplever du att denna introduktion har berört? 

� följa reglerna i programspråkets syntax 
� tillämpa och redogöra för regler för god programmeringsstil (såsom 

användarvänlighet, kommentarer, felhantering, strukturering, flexibilitet) 
� upptäcka och korrigera programmeringsfel 
� modifiera givna program 
� överföra data mellan fil och program 
� identifiera behovet av och använda styrstrukturer (villkorssatser (if/else) och 

slingor) 
� dela upp ett större problem i hanterliga delar och konstruera funktioner för dessa 
� använda de datastrukturer som finns inbyggda i programspråket, samt välja 

datastrukturer som passar för det aktuella problemet 
� granska andras program 

Fråga 13: Känner du dig mer förberedd inför din första programmeringskurs efter att ha 
deltagit i denna introduktion? 
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9.3 Bilaga 3 – Sammanfattning av svaren på deltagarenkäten 
Detta är en överskådlig sammanfattning av svaren på deltagarenkäten.  

Fråga 1: Har du programmerat innan? I så fall, i vilken utsträckning? 

Av 44 som svarat på frågan hade 11 personer testat någon form av programmering innan. 
Resterande hade inte programmerat tidigare. 

Fråga 2: Vad hade du för bild av programmering innan denna introduktion? 

Många svarar att det handlar om siffror och koder.  

En stor blandning i svaren medan vissa använder ord som tråkigt och avancerat medan 
andra uttrycker att det verkar intressant och spännande att lära sig. 

Fråga 3: Varför anmälde du dig till denna introduktion? 

Många svarar att de ville testa på programmering, lära sig vad programmering är, vara 
förberedd innan de börjar på ”riktiga” KTH och för att ta reda på om programmering är 
något för dem. Vissa vill ta reda på om programmering är intressant och om det är något de 
kanske kommer jobba med i framtiden.  

Fråga 4: Hur upplevde du nivån? 

Majoriteten av svaren är i form av lagom, jättebra, grundläggande, mycketbra, bra, bra 
nybörjarnivå med några utmaningar, perfekt för mig. 

Endast en svarade att nivån var för hög. 

Fråga 5: Stötte du på några svårigheter? I så fall, vilka? 

Problem berörde främst syntax och poängsystemet. Vissa beskriver att svårigheterna var det 
som gjorde det kul.  

Fråga 6: Hur upplevde du upplägget (blandningen av 
genomgång/diskussion/eget arbete)? 

Alla svarar att de var positiva till upplägget. Svar som imponerande, mycket bra, bra balans, 
bra blandning, kul, grymt, jättebra. 

Fråga 7: Vad tyckte du om att skapa en frågesport? 

Alla svarar att de var positiva. Svar som rolig, kul, lärorik, passande uppgift för nybörjare, 
bra koncept, gick att relatera till, tillät kreativitet.  

Fråga 8: Hur var det att ha en egen dator och inte dela med någon annan? 

Alla förutom en svarade positivt. Svar som bra, göra i sin takt, skönt att skriva själv, bra för 
att pröva sig fram, idealiskt, kunde alltid ta hjälp och bolla med grannen.  

Den sista svarade att en nog hade lärt sig mer om en fick turas om och skriva kod 
tillsammans. 

Fråga 9: Valde du att fortsätta med din frågesport eller gjorde du 
extrauppgifterna? Hur var det? 

Alla förutom 2 personer fortsatte på sin frågesport. 
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Fråga 10: Har din bild av programmering ändrats efter denna introduktion? I 
så fall, berätta hur! 

Mycket blandning mellan svar då svaren på fråga 2 skilde sig mycket.  

Ett axplock av svar:  

”Det var nog roligare än jag trodde innan, och mer svårt som att det är pilligt än att det 
faktiskt kändes omöjligt som jag kanske mer trodde.” 

”Att det är något som alla kan lära sig” 

”Det känns mer ’vänligt’ så att säga gentemot bilden jag hade innan, det var en bra 
introduktion” 

”I grunden är det enkelt, behövs bara åtskilliga timmar av övning och testande för att 
förstå hur varje språk är uppbyggt” 

”Ja, jag har mer förståelse för vad det är. Tycker fortfarande det verkar ganska svårt, 
men känns mer greppbart.” 

”Ja, jag har mer förståelse för hur det fungerar, hur man ska tänka, och har förstått att 
det inte bara är tråkigt, det handlar ju om att hitta på kreativa lösningar!” 

”Den är väl relativt likvärdig, men jag kan väl ändå se att det finns en plats även för den 
som inte orkar nörda in sig. Att man med ganska små medel faktiskt kan skapa något 
användbart.” 

”Jag känner att programmeringsspråket är mer bekant för mig nu och jag är mer säker 
på att jag kommer förstå programmering när jag läser om det ’på riktigt’” 

”Tyckte det var kul. Skulle gärna gå fler gånger.” 

”Det är ju väldigt ytligt, men tycker inte att det känns lika läskigt/ främmande nu” 

”Ungefär samma bild. Trodde det var större skillnader på olika språk dock. Skönt att veta 
att man kan ta med mycket [kunskap] mellan språk.” 

Fråga 11: Fick du ut det du hade tänkt av denna introduktion? Utveckla! 

Alla skriver att de fick ut det de hade tänkt. Svar som inblick i programmering, vet nu att det 
är något jag vill plugga vidare i, intresse stärktes och fick extra push, grymma lärare som 
hjälpte en snabbt, känner mig redo för ”riktiga” programmet sen, fick bättre idé av vad 
programmering är, hur språket ser ut, hur man använder språket, fick så mycket tid att vara 
kreativa, även om det var grundläggande fanns det plats till egna idéer som gjorde att man 
fick lägga sin egen nivå, ni gjorde ett bra jobb med den tid vi hade, mer intresserad av att gå 
datateknik, bra upplägg för att på kort tid förklara och visa vad programmering handlar om, 
hands on på ett tryggt och roligt sätt, perfekt, bra jobbat, fick ut mer än jag tänkt.  
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Fråga 12: Vilka av följande upplever du att denna introduktion har berört? 

Se Bilaga 2 för längre text av alla kategorier. 

Tillfälle 1: 

 

Tillfälle 2: 

 

Tillfälle 3: 

 

Fråga 13: Känner du dig mer förberedd inför din första programmeringskurs 
efter att ha deltagit i denna introduktion? 

Alla förutom 3 personer säger att de känner sig mer förberedda. Av de tre som inte svarade 
jakande sa ingen aning, skulle behöva några mer studietimmar och vet ej men kommer inte 
tänka ”USCH LÄSKIGT” i alla fall.  
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9.4 Bilaga 4 – Extramaterial från introduktionsmoment 

PYTHONSPECIFIKT 
 
Ifall	du	vil	fortsätta	med	Python	hemma	finns	det	att	ladda	ner	här	.	
Nedan	följer	en	lathund	för	det	som	vi	berörde	under	introduktionstillfället	i	programmering.		
 
KOMMENTARER 
 
# Det här är en kommentar och detta markeras med ’#’ 
# Detta gör att det som skrivs på raden inte kommer 
# att betraktas som kod. 
 
 
VARIABLER 
 
min_utbildning = ”Tekniskt basår” 
favorittal = 42  
 
Här	skapar	vi	en	variabel		min_utbildning och	tillskriver	den	texten	”Tekniskt 
basår”.	Vi	skapar	även	en	variabel favorittal och	lägger	in	ett	heltal	42.  
	
 
PRINT  
 
print(”hej”)  	
 
hej 
 
print(min_utbildning) 

 
Tekniskt basår  
	
Här	skriver	vi	i	det	första	fallet	ut	texten	”hej”.	I	det	andra	fallet	skriver	vi	ut	värdet	som	
finns	lagrat	i	variabeln	min_utbildning.		Båda	fallen	genererar	output	som	skrivs	ut	till	
användaren.	 
 
 
INPUT  
 
mitt_namn = input(”Vad heter du? ”)  	
 
Vad heter du? | 
	
Vi	skapar	en	variabeln	mitt_namn	.	Användaren	möts	av	texten	”Vad heter du?”.	Där	
kan	användaren	skriva	in	ett	värde	som	kommer	att	sparas	i		mitt_namn.		Detta	värde	
finns	nu	sparat	i	variabeln	i	enlighet	med VARIABLER.		 
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9.5 Bilaga 5 – Extrauppgifter från introduktionsmoment  
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9.6 Bilaga 6 – Teorigenomgång 
Läses från vänster till höger.  
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