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Abstract: 

I läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan lyfts vikten av att undervisa i 
programmering i olika ämnen, men främst i teknik- och matematikämnet. Syftet med 
detta arbete är att synliggöra och förstå lärarens olika uppfattningar av vilka förmågor 
som kan utvecklas hos eleven vid användning av programmering. Studien tar sin 
utgångspunkt i en kvalitativ forskningsmetod med en fenomenografisk ansats vilket 
innebär att människors uppfattningar är i fokus, det är en avbildande och beskrivande 
forskningsansats. De empiriska materialen har samlats in i form av intervjuer med 
teknik-matematiklärare i grundskolans senare år och gymnasieskolan. Studien är 
baserad på nio pedagogers uppfattningar av vilka förmågor som kan utvecklas hos 
eleven via programmering. Studiens resultat har bärande likheter med tidigare 
forskning, dock finns ett visst empiriskt forskningsstöd som framhäver förmågors 
utveckling via programmering. Studiens slutsatser tyder på att några av lärarna i studien 
anser att programmering kan utveckla en viss förmåga, medan några anser att det är 
svårt att se ett konkret samband mellan användningen av programmering och 
förmågors utveckling. Med denna studie vill jag ge en fördjupad kunskap om lärarnas 
olika uppfattningar om programmering i skolkontexten. Programmering i ett lärande 
perspektiv har inte undersökt i hög grad tidigare och av denna anledning syftar denna 
studie att bidra med kunskap gällande denna fråga. 
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Kapitel 1 Inledning  

I dagsläget befinner skolan sig i ett paradigmskifte vilket innebär att den nya tekniken 
erbjuder läraren helt nya pedagogiska möjligheter, möjligheter som läraren till alldeles 
nyligen inte kunde föreställa sig vilket samtidigt innebär nya utmaningar för skolan 
(Pålsson 2015:20; Creelman m.fl. 2015:32f.). I den svenska skolan när det gäller 
programmering ställs det krav på läraren att eleverna skall utrustas med de digitala 
kompetenserna som krävs för att skapa ett livslångt lärande. I Lgr11 står det att: 
 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda 
modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 
skapande och lärande (Skolverket, 2011). 
 

Under 2015 hade Parnes (2015:6) betonat vikten av att ha en vision på nationell nivå 
om var den svenska skolan ville komma med digitalisering, eftersom Sverige hamnat på 
efterkälken från resten av världen i programmering på nationell politisk nivå. Både i 
media och i den allmänna debatten har programmering uppmärksammats i skolan. För 
att förstå grunderna i det digitala samhället behöver man som medborgare vara både 
delaktig och ansvarsfull, med andra ord behöver man förstå algoritmer1, kod och 
programvara2. Även en förståelse av den underliggande tekniken med dess egenskaper, 
möjligheter och begränsningar för att minska glappet mellan de som förstår hur en 
dator fungerar och programmeras och de som inte gör detta (Ibid 2015:1). Enligt 
Parnes (2015:2) råder det brist på programmerare och att det fram till 2020 kommer 
det att saknas flera miljoner programmerare över hela världen. Parnes (2015) betonar 
att skolan skall bedrivas så att det speglar samhället, detta är något som den svenska 
skolan har hamnat efter i jämförelse med andra länder. Det som har gjort att den 
svenska skolan har hamnat efter är bristen på datalogiskt tänkande i undervisningen där 
digitaliseringen har ej utvecklats längre än till att eleverna använder datorer som 
skrivmaskiner och webbverktyg (Ibid 2015:2f).  
  
I regeringens uppdrag (U2015/04666/S) till Skolverket som redovisades i juni 2016 om 
hur digitaliseringen kan förtydligas nationellt i den svenska skolan, ledde det till att 
regeringen beslutade i mars 2017 att stärka den digitala kompetensen i skolans 
styrdokument och riktlinjer. Införandet av programmering i teknik- och 
matematikämnet samt övriga ämnen var ett resultat av regeringens beslut om att stärka 
digitala medier och verktyg. Förändringarna gällde från den 1 juli 2018 (Skolverket, 
2018), enligt Skolverket (2018) handlar införandet av programmeringen om att:  
  

Det ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och 
tjänster, samt att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och 
ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan att lösa problem och 
omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg 
(Skolverket, 2018). 
 
 
 
 

 
1 En algoritm är en strukturerad, entydig och exakt steg-för stegbeskrivning av hur man löser ett problem 
eller utför en given uppgift. 
2  Ett program är en sekvensinstruktion som beskriver vad dator skall göra. Instruktionerna ingår i någon 
typ av programspråk som kallas kod.  
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Kjällander m.fl. (2018) hävdar att de individer som aldrig har programmerat tidigare 
har redan erfarenhet av det på ett eller annat sätt. Kjällander m.fl. (2018) fortsätter:  
 

De allra flesta har någon gång bakat en kaka eller en maträtt utifrån ett recept. På ett 
sätt kan man säga att du då har följt en algoritm. I receptet finns en uppsättning av 
regler som till exempel vilka ingredienser som ska blandas och i vilken mängd. Sedan 
finns det oftast en beskrivning hur dessa ska blandas samman (Kjällander m.fl. 2018:37). 

 

Kjällander m.fl. (2018) menar att det finns många slags aktiviteter som kan associeras 
till programmering i klassrummet (Ibid 2018:38). Införandet av programmering i den 
svenska skolan ledde till att programmering fick större utrymme framförallt i teknik- 
och matematikämnet, men bristen på forskning om programmering i ett lärande 
perspektiv är begränsat särskilt i Sverige, men även internationellt (Ibid 2018:40). 
Därför kan behovet vara tydligt för en föreliggande studie som riktar sig på förmågor 
som kan utvecklas via programmering, och på grund av detta utgår denna studie från 
lärarens uppfattningar om vilka förmågor programmering kan utveckla hos eleven.  
 

 

1.1 Införandet av programmering i Europa respektive Sverige  

I september 2015 framhäver Europeiska kommissionen programmering som en del av 
de digitala kompetenser som främjar lärandet hos eleverna. Högkvalitativa 
kvalifikationer och kompetenser är en av de sex nya prioriteringarna som rapporten 
föreslår inom utbildning fram till 2020. Viktiga överväganden som definierar lärandet 
är programmeringens relation till undervisningen i skolan, om varför varje elev skall 
lära sig att koda. Ska det vara fokus på att undervisa utifrån programmerings konkreta 
syfte som handlar om kodskrivandet eller bredare begrepp som handlar om ett 
datalogiskt tänkande som exempelvis innebär förmågan att bryta ner det givna 
problemet stegvis för att lösa det (European Schoolnet, 2015:18). 
 
Tillvägagångssättet om hur man introducerar kodning skiljer sig åt i hela Europa, 2014 
var ett viktigt år i den engelska skolan då programmering blev obligatorisk som ett eget 
ämne och infördes både i grund- och på gymnasieskolan. Samma år har arrangerades 
även det som kallas CodeWeek evenemang över hela Europa som fick mycket 
mediauppmärksamhet. Under sommaren 2015 ägde även diskussioner rum i Australien 
att göra programmering till en obligatorisk del av den nationella läroplanen. Samma år 
har både Frankrike och Spanien introducerat kodning i deras läroplaner, medan andra 
länder som Finland och Polen har formellt introducerat programmering som en del av 
deras läroplan i 2016. Ett av målen för den polska läroplanen är att motivera eleverna 
att gå "bakom skärmen" och undersöka hur datorer fungerar och hur programvaran är 
utformad så att de kan komma fram till egna lösningar där lektioner i datavetenskap 
skall förbereda eleverna för vidare studier (Ibid 2015:17). 

 
Ett intressant exempel i Sverige är när Karin Nygård började undervisa i 
programmering redan i 2013. Nygård som är svensklärare i grunden var en av de 
drivande krafterna gällande programmering. Nygård började driva frågan rätt intensivt 
under våren 2013 genom att skriva kring programmering i skolan via Twitter. Enligt 
Nygård blev hon kontaktad från flera håll och då kopplade hon ihop via en mailtråd 
Peter Parnes med Fredrik Heintz från Liu, Björn Regnell från Lund universitet och 
Lennart Rolandsson från KTH i ett nätverk. 
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Under samma period har Academedia, eller mer specifikt IT-gymnasiet, startade upp 
något de kallade Framtidens Språk som blev enligt Nygård ett slags råd där de träffades 
och drog upp riktlinjer om programmering i skolan. Under hösten 2013 bjöd Nygård 
in Skolverket till sin skola när hon programmerade tillsammans med eleverna i hennes 
klass för att skapa en utbildningspolicy gällande programmering i skolan3.  

 

 

1.2 Programmering i dagens teknikundervisning 

Kursplanen inom teknikämnet började förändras genom ett regeringsbeslut 2017, och 
från 2018 blev det inte längre valbart att undervisa i programmering, utan 
programmering blev obligatoriskt i teknik- och matematikämnet. Att programmering 
blev ett obligatoriskt moment i dessa ämnen bygger på att Skolverket ser att 
programmering ger omedelbar feedback till eleverna när det är rätt eller fel vilket i sin 
tur kan leda till att eleverna görs mer benägna att våga pröva sig fram i problemlösning. 
Detta beslut ledde dock till stora utmaningar eftersom lärarna saknade både kunskaper 
och läromedel för att undervisa i programmering (Skolverket 2017).   
 
Det som framgår i syftet för teknikämnet att: 

undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika 

problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar 

att utveckla egna tekniska idéer och lösningar (Skolverket 2018). 

 
Därför skall lärarna ge eleverna möjligheter att möta olika arbetssätt som kan leda till 
att utveckla teknikarbetet i exempelvis behovsidentifiering, undersökning, förslag till 
tekniska lösningar, konstruktion och utprövning.  

 
 I teknikämnets centrala innehåll står även om hur eleverna ska möta innehållet:  

hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra 

ritningar och simuleringar samt att styra egna konstruktioner eller andra föremål med 

programmering (Ibid 2018).  

 

Att använda sig utav digitala verktyg kan exempelvis vara att låta eleverna styra något 
föremål i en visuell programmeringsmiljö, där kodskrivandet omvandlas till ett visuellt 
grafiskt objekt. Programmering kan även handla om ett fysiskt objekt som 
robotprogrammering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Personlig kommunikation med Karin Nygård 
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1.3 Uppsatsens syfte och frågeställningar 

Mot tidigare presenterad bakgrund är det tydligt i skolverkets formulering att det är 
obligatoriskt att använda sig av programmering, där det framgår att i detta obligatorium 
är det lärarens ansvar att integrera programmering i sin undervisning. Det visade sig att 
det krävs alltid en pedagogisk tanke bakom användningen av de digitala verktygen, de 
bör användas med syfte att stödja elevers lärande och utveckling.  
 
Syftet med föreliggande studie är att beskriva och förstå lärares uppfattningar både 
inom grundskolans senare år och på gymnasiet om vilka förmågor programmering kan 
utveckla hos eleven.  
 
Med utgångspunkt i studiens syfte har forskningsfrågan formulerats som följande: 

- Hur kan man beskriva lärarens uppfattning om vilka förmågor som kan 
utvecklas när programmering används i skolan?  

 
 

1.4 Avgränsningar 

Följande avgränsningar gjordes för att kunna genomföra studien inom den avsedda 
tidsramen för studien: 

- I denna studie avser endast lärarperspektivet och av denna anledning har inga 
elever intervjuats utan endast lärare.  

- Studien har genomförts med lärare som undervisar i teknik- matematikämnet 
eller med lärare som undervisar i programmering eftersom det omfattar mitt 
intresse. Intervjupersonerna är lärare i grundskolans senare år och lärare som 
undervisar inom programmering på gymnasiet. 

- Fokuset i denna studie ligger på utvecklingsförmågorna via programmering. 
 
 

1.5 Uppsatsens disposition 

Dispositionen för studien inleds av studiens abstrakt, förord och innehållsförteckning. 
Därefter indelas uppsatsen i sex kapitel. 
  
Kapitel ett börjar med kort inledning, syftet och frågeställningarna.  
 
I kapitel två presenteras bakgrund där centrala begrepp och tidigare forskning kommer 
att belysas.  
 
I kapitel tre presenteras samt motiveras valet av metoden, utformningen med 
motivering för undersökningsupplägget, urvalsgruppen och genomförandet. I samma 
kapitel beskrivs hur etiska övervägningar i studien har grundat sig samt studiens 
reliabilitet, validitet och möjliga felkällor. 
 
 I kapitel fyra, som utgör studiens resultat, där redogörs för hur data har samlats in och 
hur insamlade data har bearbetats. Studiens resultat har analyserat via en tematisk analys 
där det empiriska materialet i studiens frågeställningar ligger som grund för denna 
induktiva analys. 
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 I kapitel fem görs både metod- och resultatdiskussion. 
 
 I kapitel sex avrundande reflektioner om studiens slutsatser och en kortare reflektion 
och tankar kring fortsatt forskning.  
 
Avslutningsvis finns källförteckning som följs av bilagor angående informationsbrevet, 
samtyckebrevet samt frågor som ställdes vid intervjun. 
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Kapitel 2 Bakgrund 

Det finns brist på forskning gällande programmering i ett lärandeperspektiv både 
nationellt och internationellt (Ibid 2016:24). Enligt Kjällander m.fl. (2016:25) är det i 
sig inte förvånande med tanke på att programmering i den svenska skolans 
styrdokument inte har funnits med sedan 1980. Kjällander m.fl. (2016:26) betonar att 
det finns en hel del diskussion såväl i Sverige som internationellt om begreppen 
programmering och datalogiskt tänkande om att det saknas samstämmighet kring dessa 
begrepp. Därför kommer jag att diskutera dessa begrepp i studien. 
 
Enligt Catarina Player-Koro kan frånvaron av forskningsstöd i programmering ha 
positiva effekter. Detta påstående lyfts fram av Player-Koro att programmering i den 
svenska skolan inte vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet eftersom det 
råder brist på både vetenskaplig granskad empirisk forskning och på beprövad 
erfarenhet av programmering (Grundskoletidning 2019). Detta påstående ställs emot 
det som står i Skollagen (SFS 2010:800) att undervisningen skall vila på vetenskaplig 
grund och beprövade erfarenheter. Den beprövade erfarenheten innebär undervisning 
ska vara prövad och dokumenterad under en längre tidsperiod. Detta skulle kunna 
tolkas som en anledning att avvakta med att skriva in programmering i läroplanen. (Ibid 
2016:27). Även Robins m.fl. (2010:13) betonar hur programmering kan vara komplext 
för nybörjare och det kan ta upp till tio år för en nybörjare blir en programmerare. 
Mannila (2017) ser på programmering i en skolkontext utifrån en annan synvinkel. Hon 
hävdar att införandet av programmeringen i skolan kan utveckla andra förmågor hos 
eleven om fokuset läggs på arbetsprocessen, där eleven skall hitta lösningar för ett 
problem (Manilla 2017:233). 
 
Regeringens beslut gällande införandet av programmering i skolan saknar en tydlig 
koppling till forskning. Dessutom är beslutet inte baserad på empiriska data om vilka 
effekter eller lärande i samband med programmerings aktiviteter i skolan som det leder 
till. Beslutet hänvisas till experter som hävdar att programmering leder till andra 
värdefulla förmågor (European Schoolnet 2014:4). 
 

2.1 Centrala begrepp 

I den här delen kommer jag att presentera och resonera kring några begrepp som anses 
centrala i den här studien, dock saknas det en samstämmighet kring de begrepp som 
används i diskussionerna i en skolundervisningskontext (Kjällander et al. 2016:35).  
  

2.1.1 Datalogiskt tänkande 

Datalogiskt tänkande har definierats på olika sätt av flera forskare där datalogiskt 
tänkande (eng. computational thinking) är något som inte endast programmerare har 
nytta av, det är något som varje individ borde eftersträva (Hunt & Riley 2014:6). Att 
lära sig lösa problem utifrån aspekten att en dator ska kunna göra det, är något som de 
flesta borde lära sig menar Hunt och Riley (2014:8). Hunt och Riley (2014:12) hävdar 
att alla problem i världen utanför datorer kan lösas med ett datalogiskt tänkande 
eftersom om en dator kan hitta en lösning borde människor även kunna göra det. Det 
anses även att datalogiskt tänkande är något som en individ måste ha för att kunna 
utvecklas (Kodboken.se) 4. Enligt Wing (2006:33) kan datalogiskt tänkande betraktas 
som analytiskt tänkande som är i sin tur liknar problemlösning i ämnet matematik. 

 
4 https://www.kodboken.se/start/fattakoden/testa-dig-sjalv/datalogiskt-tankande 
 

https://www.kodboken.se/start/fattakoden/testa-dig-sjalv/datalogiskt-tankande
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Vidare anser Wing (2006:35) att datalogiskt tänkande är det logiska tänkandet som alla 
borde ha, exempelvis som att räkna, skriva och läsa. Datalogiskt tänkande nämns oftast 
i samband med programmering därför att programmering anses som en metod för att 
träna upp datalogiskt tänkande, men till skillnad från programmering krävs abstrakta 
tankeled för att kunna tänka datalogiskt (Ibid 2006:33). Då handlar datalogiskt tänkande 
främst om att bryta ner ett givet problem till mindre delar och hitta en lösning i form 
av olika steg samt hur dessa steg skall utformas (Stolpe 2017:26).  
 
International Society for Technology in Education (2011) har försökt att definiera 
datalogiskt tänkande utifrån nio grundläggande begrepp: datainsamling, analys av data, 
representation av data, dekonstruktion av problem, abstraktion, algoritmer, 
automatisering, parallellisering och simulering. Många forskare som (Heintz, Mannila, 
Nygårds, Parnes & Regnell, B, 2015; Mannila, Dagiene, Demo, Grgurina, Mirolo, 
Rolandsson & Settle, 2014) framhåller att eleverna ges möjlighet att utveckla följande 
förmågor:  
 

- Självförtroende, har betydande roll att arbeta med komplexitet. 

- Tolerans, för tvetydighet.  

- Uthållighet, för att arbeta med komplicerade problem.  

- Problemlösningsförmåga, för att arbeta med problem med flera 
lösningsalternativ.  

- Kommunikation- och samarbetsförmåga, för att nå gemensamma mål eller 
lösningar.  

Heintz m.fl. (2015:119f) diskuterar en viktig aspekt vad gäller datalogiskt tänkande och 
att synen på programmering bör vidgas genom att fokuset inte skall ligga på endast kod 
skrivandet, utan det skall bygga på en bredare uppsättning egenskaper för att utveckla 
olika förmågor hos eleverna, exempelvis förmåga till problemlösning, logiskt tänkande, 
strukturellt arbetssätt och att kunna göra generaliseringar.  

 

Däremot har begreppet datalogiskt tänkande kritiserats för att vara alltför abstrakt och 
för att det inte avgränsas tillräckligt, det är otydligt hur datalogiskt tänkande skiljer sig 
från andra typer av kognition, utan allmänt beskrivs som att det krävs tänkande på 
multipla nivåer av abstraktioner (Wing, 2006; Jones 2011; Grover & Pea, 2013). 
 
 

Datalogiskt tänkandes relation till styrdokumenten 

Begreppet datalogiskt tänkande står inte explicit i läroplanen men för att införa 
programmering i den svenska skolan har datalogiskt tänkande använts som argument 
(Stolpe 2017:33). Argumentet byggs på transfereffekter som innebär att kunskap som 
genereras i något ämne transfereras till andra ämnen (Kjällander m.fl. 2016:12). Det 
började under 2015 när ett miljonbidrag gavs till forsknings- och 
innovationsmyndigheten Vinnova till projektet Trippel Helix-nationell samling. De fick 
i uppdrag att formulera en gemensam agenda angående digitaliseringen i skolan 
koordinerad med Skolverket och olika aktörer som skola, näringsliv och akademi. På 
uppdrag av Skolverket skulle projektet bedrivs via en datavetenskaplig institution vid 
Linköpings universitet (Wing 2017:33). Skolverket rapport (2016a) ger inget stöd 
varken forskningsmässigt eller i beprövad erfarenhet vad gäller transfereffekter via 
programmering och datalogiskt tänkande.  
 

http://www2.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2013-01779/Trippel-Helix---Nationell-samling-for-skolans-digitalisering/
http://www2.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2013-01779/Trippel-Helix---Nationell-samling-for-skolans-digitalisering/
http://www2.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2013-01779/Trippel-Helix---Nationell-samling-for-skolans-digitalisering/
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När det handlar om bedömning av programmering och datalogiskt tänkande står det 
inte i läroplanen om hur läraren skall göra bedömningen. Skolverket har inte gjort 
ändringar varken i kunskapskraven eller något tillägg inom de ämnen där det centrala 
innehållet har ändrats och risken med detta kan leda till att programmering blir endast 
en färdighetsträning. Kjällander m.fl. (2016:123) betonar att inom datalogiskt tänkande 
är följande förmågor centrala:  
- Problemlösning. 
- Samarbete. 
- Kreativitet. 
- Innovation. 
 
De ovan nämnda förmågor riskerar att falla utanför bedömningen av elevers kunskaper 
och förmågor när det inte står något om detta i kunskapskraven (Ibid 2016:125f). I 
Skolverkets kommentarmaterial (2017 b) att ” Få syn på digitaliseringen på 
grundskolan” står det att begreppet datalogiskt tänkande används inom 
datavetenskapen som i sin tur handlar bland annat om problemlösning, logiskt 
tänkande, att se mönster och att skapa algoritmer som kan används i programmering. 
Dessa kunskaper beskrivs i olika delar av läroplanerna (Skolverket 2017 b:9). 

 

2.1.2 Programmering 
Programmering handlar om att skriva instruktioner för hur ett problem skall lösas 
genom att använda ett programmeringsspråk. Med programmering är det möjligt att 
skapa exempelvis spel, musik, appar eller till och med att programmera en kaffemaskin 
(Kodboken, u.å.). Programmeringsbegrepp omfattar både kodskrivandet och även det 
som kallas datalogiskt tänkande vilket i sin tur ger förklaring om varför programmering 
som begrepp anses som ett relativt snävt begrepp (Kjällander m.fl., 2018:35). Enligt 
Nygårds (2015) skapar begreppet programmering i skolan både förvirring och oenighet, 
eftersom det inte är enbart begreppet kod som ingår i programmering utan det är även 
det datalogiska tänkandet (Nygård 2015:11). I ett försök av Nygård (2015) definieras 
programmering som en process, denna process kräver problemanalys, abstraktion som 
innefattar strukturplanering av kod. Medan i datalogiskt tänkande innefattar olika 
strategier för problemlösning som i sin tur kan användas i programmering. Men 
kodbegreppet är endast skrivandet av koden (Ibid 2015). Även Skolverket (2017 b:10) 
betonar vikten av att programmera och att programmering handlar om mer än att koda:  
 

Att skriva kod, vilket har stora likheter med generell problemlösning. Det 
handlar bland annat om problemformulering, att välja lösning, att pröva och 
ompröva samt att dokumentera. Men programmering ska ses i ett vidare 
perspektiv som även omfattar kreativt skapande, styrning och reglering, 
simulering samt demokratiska dimensioner. Det här vidare perspektivet på 
programmering är en viktig utgångspunkt i undervisningen och programmering 
ingår därmed i alla aspekter av digital kompetens” (Ibid 2017 b:10). 
 

Programmering kan ske både analogt och digitalt, det kan ske analogt när det sker utan 
att använda av digitala medier (Skolverket, 2017c). Medan digital programmering kan 
delas till två olika typ av programmering, det är antingen visuellt som oftast kallas i 
vardagligt tal för blockprogrammering, eller när programmering sker via textbaserade 
koder. Både typerna av digital programmering kan används beroende på den aktuella 
elevgruppen samt måste vara relevant och anpassad för undervisningens svårighetsgrad 
respektive stadie (Skolverket 2017b:8f).  
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Det finns en mängd av programmeringsspråk men på grund av den ständiga 
utvecklingen inom detta har det inte nämnts i läro- och kursplanerna något specifikt 
programmeringsspråk utan att genom undervisningen skall eleverna utveckla en 
generell förståelse för programmering och förstå hur kan den påverka vår omgivning. 
Undervisningen kan utgå från vilket programmeringsspråk som helst för att skapa den 
förståelsen. Sedan kan eleverna ta nytta av sina generella kunskaper och erfarenheter av 
programmering för att gå vidare i sin kunskapsutveckling (Ibid 2017b:8). 

      
 

2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom ämnet. För att hitta forskning har 
databaser som Summon, Eric och Libris använts. Där använts sökorden 
programmering*, computational thinking as a framework, program skill för att finna 
tidigare forskning om ämnet. 
Detta arbete är ett försök att reda ut vilka förmågor kan utvecklas via programmering 
hos elever, men för att sätta fenomenet i större sammanhang och kunna utvärdera samt 
bedöma det, måste man ibland gå tillbaka och studera det förflutna. Här gör jag en 
tillbakablick på både tidigare forskning både internationellt och nationellt med fokus 
på studier som vars syfte är att studera programmerings effekter i en skolkontext i de 
senare skolåren, gymnasiet och universitet inom teknikämnet. Att se på utvecklingen 
från det att programmering kom in i den svenska skolan och kan med föreliggande åtta 
artiklar och en doktorsavhandling bidra med underlag för utmaningar, diskussioner 
kring vilka förmågor kan programmering utveckla hos elever.  Jag försöker ge en bild 
av den närmast överblickbara framtiden. 
Det var svårt att hitta relevant forskning eftersom många artiklar och avhandlingar inte 
tar upp programmering i ett skolsyfte utan det handlar mest om programmering inom 
datainformatik, något som denna studie inte är ute efter. Även Kjällander m.fl. 
(2016:24) betonar att det råder brist på forskning inom programmering i en skolkontext 
(SOU 2014:13; Kjällander et al., 2015). Programmeringen i den svenska skolan har inte 
funnit med i läroplanen sedan 80-talet (Kjällander m.fl. 2015:14). Sökningen av tidigare 
forskning vad gäller lärarens uppfattning om vilka förmågor kan utvecklas hos eleven 
vid användandet av programmering under de senaste åren har inte förekommit med 
något förutom en doktorandavhandling från KTH av Lennart Rolandsson (2015). Av 
denna anledning är den föreliggande studien ett perspektiv som kan läggas till tidigare 
forskning inom programmering området. Även Digitaliseringskommissionen (2014) 
betonar vikten av att stärka den svenska kunskapsbasen inom programmering (SOU 
2014:13f). Medan sökningen på tidigare forskning från andra länder har påträffat 
begränsade antal forskning som har genomförts i andra länder. 
Digitaliseringskommissionen (2014) påpekar en viktig aspekt om att införandet av 
programmering i en svensk skolkontext inte vilar på beprövad svensk erfarenhet det 
saknas både forskning och erfarenhet (Ibid 2014:13f).  
Forskningsfrågan i denna studie tar sin grund inom ett forskningsområde: Forskning 
om lärande och programmering. För att kunna beskriva denna riktning som präglat 
studien, utgörs en redogörelse av tidigare forskning inom detta område. 
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Programmering och lärande  

Det finns en likhet mellan föreliggande studie gällande intresset för uppfattningar av 
programmering och studien från i Marton och Booth (1997). Det som skiljer sig från 
studien som redovisas i Marton och Booth bok är att i den föreliggande studien tas 
uppfattningarna ur ett lärarperspektiv, medan i studien Marton och Booth (1997) tas 
uppfattningsriktningarna ur ett studentperspektiv. I Marton och Booth studie redovisas 
hur 14 universitetsstudenter kan erfara ett rekursion problem5 genom att programmera. 
Undersökningen genomfördes med studenter som studerade till blivande 
programmerare som läste en universitetskurs i datorvetenskap och datateknik med ett 
program som grundar sig på matematiska strukturer (Standard Meta-Language) 
(Marton & Booth 1997:49). Det sammanfattande resultatet som studien har kommit 
fram till är att dessa studenter tolkade problemet på olika sätt som ledde till fyra 
kvalitativt skilda beskrivningskategorier angående hur programmering av 
rekursionsproblemet kan uppfattas. Dessa fyra olika kategorier gick att delas in i två 
olika par, den första och andra var en ytlig kategori där studenterna fokuserar på 
programmeringsspråket eller själva syntaxen, med andra ord fokuset var mer inriktad 
på en lösning av problemet utan att varken ha en formell eller informell specifikation i 
åtanke på problemet. Den tredje-och fjärde kategorin var lång bort från själva 
instruktionerna till datorn, utan att studenterna hade en djupinriktad lösning på 
problemet där de fokuserade på problemets innebörd om vad programmet skulle 
behöva utföra och hur det skulle utföra det (Ibid 1997:50f). De fyra kategorier eller 
inriktningar som har framträtt i studien och är indelade i par är den strukturella-, 
operationella-, konstruerande- och expeditionella inriktningen/kategorin. De här fyra 
inriktningarna fokuserar på olika faser som underlättar mycket då det är svårt att 
utvärdera lärandet i enskilda uppgifter inom programmering, därför kan denna process 
hjälpa till att skriva ett program. Denna process i programskrivandet kan därför 
analyseras in i tre olika faser: där det första inriktar sig på problemet som vi ställs inför 
och skall lösas, den andra fasen är en specifikation vad som krävs för att lösa problemet 
i form av datastruktur, algoritmer, interna relationer som rutin, intern anslutningsbarhet 
och externa relationer, exempelvis datamiljö och in/ut enheter. Denna specifikation 
kommer att övergå till den tredje fasen som har en konstruerande innebörd där 
programmet skapas (Ibid 1997:51). Det som framträder i studien är att de fyra 
inriktningar pekar på någon av dessa faser:  
 

- Den strukturella inriktningen pekar på ”problemfasen”. 

- Den operationella inriktningen pekar på ”specifikation fasen”. 

- Den konstruerande- och expeditionella inriktningen pekar på ”programfasen”. 

För att skriva ett program är inte nödvändigt att hålla sig till de här faserna utan att 
programskrivandet rör sig fram och tillbaka mellan faserna när det handlar om 
injusteringprogrammet. Detta kan förklara att både den konstruerande- och 
expeditionella inriktningar knappast främjar en väl genomtänkt programmering (Ibid 
1997:51f).  
 
 
 

 
5 Rekursion enligt Marton och Booth (1979) är: ” en konstruktion som, när den inträffar i 
programmerade algoritmer, tillåter programmeraren att skapa repetition, en s.k. ”loop” som går ut på att 
man följer en slinga med instruktioner tills ett specificerat villkor är uppfyllt” (Marton & Booth 1979:94). 
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Vid redovisning av studien fick den kritik om att förstå rekursion och att lärarnas 
uppfattning om det centrala undervisningsbegreppet inte hänger samman med hur 
många av studenterna uppfattade det och att anledningen till det är att lärarnas 
undervisningsmetoder inte gynnar eleverna med vad det är som krävs för att lära sig 
programmera, det är lärarnas undervisningsmetoder som läggs till grund för hur 
studenternas erfarande av vad som krävs för att både programmera och lära sig 
programmera (Ibid 1979:101). 
 
 

Synen på transfereffekter via programmering 

Enligt Kjällander m.fl (2016:33) finns det stora förhoppningar att programmering i 
skolan kan leda till datalogiskt tänkande, det som kallas transferseffekter som kan alstras 
över andra ämnen. Det antas att programmering kan medföra transferseffekter i form 
av datalogiskt tänkande, dock saknas det vetenskapliga empiriska studier för att bevisa 
detta.  
 
Enligt Björklund (Undervisningshistoria 2019) är transferseffekter via programmering 
endast ett förhoppningsbaserat argument för att införa programmering i skolan, därför 
att transeffekter kräver lång tid för att uppnå och i det här fallet ligger det långt över 
vad Skolverket kan avsätta för tid i skolan (Ibid 2019). Björklund (2019) betonar sin 
forskning gällande transeffekter via programmering i en skolkontext genom att citera 
Perkins och Salmon (1988) som påpekar samma dilemma. Björklund (2019) via Perkins 
och Salmon (1988) fortsätter:  
 

Low road transfer reflects the automatic triggering of well-practiced routines in 
circumstances where there is considerable perceptual similarity to the original learning 
context (Perkins & Salomon 1988:29). 

Enligt Björklund (2019) saknas det forskning som stödjer att problemlösningsförmågan 
kan utvecklas via programmering. Dessutom är det tveksamt om undervisningstiden 
kan räcka till att uppöva någon större förmåga för att lösa programmeringsuppgifter 
och särskild förmågan att hitta fel i andras program, anledningen för detta är att det 
krävs lång erfarenhet inom kod skrivandet (Undervisningshistioria 2019). Även 
Lindström (2017:46) betonar vikten av att undvika att införa ny teknik i klassrummet 
om man inte är säker på, om det effektivt kan leda till utveckling. Det är inte nödvändigt 
att uppnå transferseffekter via datorer och annan teknik (Ibid 2017:46f). 

Flera studier som (Calao, Moreno-León, Correa & Robles, 2015; Kjällander m.fl., 2015) 
ifrågasätter Paperts ideer (1984) om att programmering kan utveckla både kreativitet 
och logiskt tänkande därför att dessa idéer saknar ett empiriskt vetenskapligt underlag. 
Däremot visar andra studier som (Calao m.fl., 2015; Moreno-León, Robles och Román-
Gonzales 2016) att programmering kan utveckla både problemlösningsförmågan i 
ämnet matematik och attityder gentemot ämnet. Forskaren Lennart Rolandsson har i 
sin avhandling som har rubricerats Programmed or not (2015) och som baserat på en 
fenomenografisk ansats studerat programmeringseffekter i skolan utifrån 
gymnasielärarnas uppfattning om programmering, där Rolandsson tar upp dessa 
gymnasielärares tankar, intentioner om programmering till hur dessa möts i mötet med 
eleverna.  
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Rolandssons studie har visat att transfereffekter kan uppnås men det sker inte 
automatiskt utan undervisningsmålet skall tydliggöras via en väl planerad undervisning 
samt att eleverna skall ges möjlighet för att kunna reflektera över sina kunskaper och 
hur det kan i andra undervisningssammanhang (Rolandsson 2015:60f). Det finns en 
enighet i vad Rolandsson (2015) har kommit fram till och i studien av Voogt m.fl. 
(2015:718). 

I en studie av Calao m.fl. (2015:33) baserad på empiriska material där två grupper 
testades, en testgrupp respektive en kontrollgrupp. Visades att gruppen som 
programmerade visuellt fick en positiv effekt i ett visst matematiskt tänkande i 
problemlösning, resonemang, utförande och modellering i jämförelse med 
kontrollgruppen (Ibid 2015:34f).  

Ett liknande tema som ovan studeras av Moreno-León, Robles och Román-Gonzales 
(2016) undersöktes bland annat inom vilket ämne kan mest transferseffekterna 
genereras. Det visade sig att inlärningskurva accelereras i matematikämnet, detta 
resultat är likartat resultat vad Calao m.fl. (2015) hade visat. 

I studier som Kafai och Burke (2013:63) och Bers, Flannery, Kazakoff och Sullivan 
(2014) hävdas att transferseffekter sker automatiskt och leder till att utveckla elevernas 
förmåga till problemlösning, kreativitet och logiskt tänkande vilket kan till och med 
leda till jämställdhet mellan kön (Kjällander m.fl. 2016). Kjällander m.fl. (2016) belyser 
att resultaten om huruvida transfereffekter kan uppnås är få och motstridiga (Ibid 
2016:26).  

Transferseffekter via programmering har även studerats av ett flertal forskare som 
Kalelioğlu, 2015; Scherer, 2016; Straw m.fl. 2017). Dessa behandlar främst 
transfereffekter som visar elevernas signifikant högre förmåga till att lösa 
sannolikhetsproblem, där både ett före- och eftertest används. 
 
 

Lärarens didaktiska utmaningar och programmering 

Lärarens didaktiska kunskaper i programmering har en betydande roll gällande elevers 
inlärning och vilka förmågor som kan accelereras, därför att transferseffekter inte sker 
automatisk enligt några studier som har nämnts i det tidigare avsnittet. Det krävs en bra 
planering, ett väl genomtänkt genomförande och möjligheten att ge eleven tid att 
reflektera på ett medvetet sätt över sina kunskaper och hur dessa kunskaper kan 
medföras i andra ämnen och på så sätt skapas förståelse i ämnet.  
 
Rolandsson (2015) påpekar att många elever inte har förståelse för ämnet, och detta 
kan bero på lärarens didaktiska kunskaper. Enligt Sentance och Csizmadia (2017) kallas 
lärarnas ämnesdidaktiska kunskaper, lärarens förmåga att anpassa undervisningen 
utifrån elevers olika förutsättningar kunskapsmässigt och lärares tillvägagångssätt vid 
undervisning av ämnet på didaktiska utmaningar (Sentance & Csizmadia 2017). Enligt 
Rolandsson (2015:66) undervisar lärarna på olika sätt samt att eleverna har svårt att 
förstå ämnet programmering, detta beror på att undervisningen kan uppfattas som 
exkluderande. Att vara exkluderande är att eleverna förväntas ofta att lära sig själva 
genom att koda på egen hand, eftersom lärarna försökte hitta egna strategier i 
undervisningen. 
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Resultatet som Rolandsson kom fram till var att många lärare saknar tron på att många 
elever kan lära sig programmering, de elever som kunde lära sig programmering var 
elever som hade en analytisk och logisk förmåga. Lärarna provar sig fram till att få en 
bra undervisning och förväntan på eleverna blir densamma att eleverna skall prova sig 
fram och lära sig att programmera på egen hand. Rolandsson lyfter fram forskning som 
är gjord av Pajeres (1992) och Olafson och Schraw (2002) som visar att transfereffekter 
gällande kunskaper beror helt på lärarens epistemologiska föreställningar i 
programmeringsundervisningen. 
 
Rolandsson (2015) beskriver att det finns två typer av lärare: de som fokuserar på att 
lära eleven själva syntaxen och de som lär eleven programmering som ett koncept 
(Rolandsson 2015:60f). Rolandsson (2015) rekommenderar den svenska regeringen att 
ge läraren möjligheten att utveckla sina ämnesdidaktiska kunskaper inom datavetenskap 
(Ibid 2015:60). För att bygga upp lärares didaktiska utmaningar krävs av läraren att 
arbetat självständig och med hjälp av både av rektorer och välfungerande arbetslag 
(Sentance & Csizmadia 2017).  
  
Kilbrink (2008) belyser lärarens roll för att motivera eleverna till kommunikation och 
reflektion som kan leda till djupinlärning. I samma studie studerades kopplingen mellan 
teori och praktik då eleverna i årskurs fyra och upp till årskurs nio programmerat och 
konstruerat legorobotar. Detta ledde till en djupare förståelse i teknikämnet, koppling 
mellan förståelsen och görandet. Således är det viktigt hur undervisningsupplägg ser ut 
(Kilbrink 2008). 
 
Rolandssons avhandling, programmed or not (2015:61), kring gymnasielärarnas 
uppfattning om programmering, där Rolandsson tar upp dessa gymnasielärares tankar, 
intentioner om programmering hur dessa möts i mötet med eleverna. Rolandsson kom 
fram till att lärarna undervisar på olika sätt samt att eleverna har svårt att förstå ämnet 
programmering, detta beror på enligt Rolandsson (2015:63) att undervisningen kan 
uppfattas som exkluderande. Att vara exkluderad är att eleverna förväntas ofta att lära 
sig själva genom att koda på egen hand, detta leder enligt Rolandsson (2015:63f) att 
lärarna försöker hitta egna strategier i undervisningen.  
 
Resultatet som Rolandsson kom fram till var att många lärare saknade tron på att många 
elever kan lära sig programmering, de elever som kunde lära sig programmering var 
elever som hade en analytisk och logisk förmåga. Detta leder till att lärarna provar sig 
fram till att få en bra undervisning och förväntan på eleverna blir densamma att eleverna 
skall prova sig fram och lära sig att programmera på egen hand. Rolandsson (Ibid 
2015:55). lyfter fram forskning som är gjord av Pajeres (1992) och Olafson och Schraw 
(2002) som visar att transeffekter gällande kunskaper beror helt på lärarens 
epistemologiska föreställningar i programmeringsundervisningen. 
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Samarbetsförmåga via programmering 

Enligt en del forskare (Manilla 2017; Bers m.fl. 2014) ses programmering som en 

abstrakt aktivitet som uppmuntrar till ett samarbete kring det som programmeras, 

exempelvis när eleverna samarbetar för att programmera robotar och andra fysiska 

artefakter. 

Manilla (2017:232) betonar vikten med att undervisa programmering i skolan även om 

det finns kritiska röster som antyder att programmering är gammalt och inom kort 

kommer att vara passé. De kritiska rösterna motiveras i två argument, det ena är att 

artificiell intelligens (AI) kommer att göra programmeringen onödig i närmaste framtid. 

Det andra argument är att de språk och miljöer som eleven använder sig utav nu inte 

kommer att ha ett praktiskt värde när eleven kommer ut i arbetslivet. Enligt Manilla 

(2017) är både argumenten sakliga men missar till stor del vitsen med programmering 

och implementering i skolan. Via programmering utbildas ansvarstagande och 

medvetna medborgare som kan samarbeta tillsammans med datorer för att lösa 

problem inom olika områden (Ibid 2017:233f). 

Zingaro m.fl. (2014:71) har uppvisat positiva resultat av att ha ett kamratstödjande 

arbete för att minska antalet misstag och att i högre grad bidra till att eleven behåller 

sina kunskaper och att fler studenter klarar av kurser inte enbart i 

programmeringskurser utan inom matematik i jämförelse med traditionell undervisning 

(Ibid 2014:78ff).  

Enligt Cockburn & Williams (2011) är parprogrammering ett sätt att designa elevers 

kollaborativa lärande.  Cockburn & Williams (2011) betonar:  

When pair programming, two programmers work collaboratively on the same 

algorithm, design and programming task, sitting side by side at one computer 

(Cockburn & Williams 2011:22). 

 

Cockburn & Williams (2011:26) menar att kvaliteten förbättras gällande koden samt 
leder till misstagreducering när eleverna arbetar i par där de tränar på att kommunicera 
med varandra. Kjällander m.fl. (2016:26) betonar vikten av att genomföra 
parprogrammering så att eleverna lär av varandra genom att den som sitter vid datorn 
och skriver koden (föraren) turas om med den som sitter bredvid (navigatör) och har 
till uppgift att granska koden (Kjällander m.fl. 2016:44). En likartad studie från KTH 
där Cerisergruppen (2016) lyfter fram en rad individuella och sociala faktorer som 
påverkar både kommunikationen och interaktionen mellan elever som programmerar i 
par. När eleverna byter roller med varandra samtidigt som de tänker högt när de 
programmerar i par sker utveckling både i det sociala samspelet och för lärandet 
(Cerisergruppen på KTH  2014; 2016). 
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2.3 Teoretiska Utgångspunkter 

För att kunna vidga seendet på denna studie och sätta den i större sammanhang har jag 
valt att operationalisera6 genom att använda tre teoretiska utgångspunkter för att kunna 
sätta studien i ett större sammanhang. I detta avsnitt presenteras tre olika teoretiska 
utgångspunkter och därefter sammankopplas dessa med denna studie.  
  

Den didaktiska triangeln  

Enligt den didaktiska triangeln kan man se att varje undervisningssituation måste utgå 
från en lärare som är kunnig inom sitt område när det gäller innehållets urval och hur 
det innehållet kan relateras till elevens på ett adekvat sätt. Undervisning och lärande är 
inte möjliga utan att val görs beträffande mål, innehåll, undervisningsmetoder antingen 
explicit eller implicit. Hopmann (2007:107) betonar vikten av interaktionen mellan 
läraren och eleven och vikten av hur de olika ramfaktorerna påverkar undervisning och 
lärande. Lärarens reflektioner och handlingar leder till nya erfarenheter som blir en del 
av lärarens subjektiva teori om undervisning.  
Val av undervisningsinnehåll bör leda till progression i elevers kunskapsutveckling 
vilket innebär att urvalet bygger på elevernas förkunskaper och att de får sträcka sig 
efter ny kunskap. En god undervisning betyder inte att eleverna skall behärska 
innehållet, men snarare hur den pedagogiska substansen kan uppnås öppnas i den givna 
lärandeprocessen. Olika nivåer av behärskning avgör inte nödvändigtvis olika kvaliteter 
av undervisning, utan snarare reflekterar olika tillvägagångssätt för ett och samma ämne 
baserat på de olika möjligheterna att utveckla en pedagogikmening för elever med olika 
förutsättningar. Lärare förväntas formulera relevanta kunskapsmål, göra meningsfulla 
ämnesval utifrån elevers förkunskaper och olika ramfaktorer.  
 
När det gäller lärarnas uppfattning om vilka förmågor programmering kan utvecklas 
hos eleven säger det inte den didaktiska triangeln mycket om förmågor. Den didaktiska 
triangeln är ganska ytlig när den beskriver relationen mellan läraren, ämnet och eleven 
men den ger ändå en vägledning att det måste finnas en relation mellan dessa, en 
relation som bygger på en sammanvägd symbios.   
 

 

Det sociokulturella perspektivet  

Roger Säljö lyfter fram Vygotskij perspektiv att människan är en social varelse där 
kommunikationen alltid har varit en viktig del i lärandet genom att det bygger upp ett 
socialt och kollektivt minne. Säljö (2014) betonar att denna kommunikation inte bara 
är den muntliga kommunikationen utan har en stor betydelse ur ett sociokulturellt 
perspektiv. Kommunikationen bygger mycket på skrifter eftersom dessa skrifter kan 
bevaras och spridas (Säljö 2014:89). Säljö lyfter fram något som är Vygotskij mest 
berömda begrepp och det är om den närmaste utvecklingszonen. Enligt Vygotskij är 
människor ständigt under utveckling genom att människan tar till sig erfarenheter. När 
vi behärskar något blir det en plattform till kommande nivå i lärandet. Vygotskij anser 
också att all inlärning sker i en zon av proximal utveckling. Zonen är skillnaden mellan 
vad den lärande redan kan och vad han eller hon kan lära sig med assistans.  

 
6 Operationalisering av en teori innebär att använda begrepp för att göra en analys. Enligt Esaiasson m.fl. 
(2017) är operationalisering: ”Den process där den teoretiska definitionen tilldelas en eller fler 
operationella indikatorer. De operationaliseringar vi väljer att använda i våra undersökningar har stor 
betydelse för vilka resultat vi kommer fram till och hur säkra vi kan vara på resultaten” (Esaiasson m.fl. 
2017:56).   
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Genom att bygga vidare på det som den lärande redan kan och genom att ge lagom 
utmanande uppgifter kan läraren stödja lärandes process genom olika stadier av 
utveckling (Ibid 2014:99). Ett lärande sker alltid i kontext där kommunikation och 
talande är centralt, och att vi inte kan förstå lärandet utan analysera det i relation till en 
sådan kontext (Ibid 2014:99f). Enligt denna teori kan lärandet medieras via mentala- 
och fysiska artefakter, de mentala artefakterna sker via kommunikation och interaktion 
med andra, medan de fysiska artefakterna sker via användning av redskap, exempelvis 
en lärobok, dator eller film (Ibid 2014:100f). I det sociokulturella perspektivet har både 
interaktion och kommunikation en betydande roll, vilket är den viktigaste artefakter för 
individens utveckling eftersom kunskapen inte enbart finns inom individen utan även 
mellan individer i samspel med varandra (Schoulz 2002:45). Människans förmåga att 
tänka, lära och kommunicera är beroende av både den sociala och den materiella värld 
som utvecklats över tiden. Säljö (2011) betonar vikten av språket mellan individer 
eftersom den är som länk mellan social interaktion och tänkande. Andra viktiga 
artefakter inom detta perspektiv är symboler, alfabet och formler som kan verka som 
resurser för vårt tänkande och handlande (Säljö 2011:177). 
 
 
 

Variationsteorin ur den fenomenografiska traditionen  

Variationsteorin är en ny teori som är under utveckling och är en teori som utgår från 
fenomenografin, (beskriva det som visar sig) där variationsteorin vidareutvecklar 
fenomenografin genom det genom att forska och teoretisera det vi urskiljer. 
Variationsteorin lägger stor fokus på vad eleverna behöver lära med avseendet på 
innehållets och hur den kan behandlas för att det skall vara möjligt att lära detta. 
Variationsteorin är ett verktyg med fokus på vad som skall läras underlättar för läraren 
att planera och genomföra sin undervisning. Teorin kan även användas som 
värderingsverktyg i en genomförd undervisning för att analysera det som varit möjligt 
att lära. Variationsteorin består av centrala begrepp dessa är lärandeobjekt 
kritiska aspekter och variationsmönster. Lärandeobjekt-kritiska aspekter är det som 
skall läras för eleven för att utveckla en innehållsspecifik förmåga7 och utgår från 
elevens uppfattning av den innehålls specifika förmågan. Variationsmönster för att 
möjliggör lärandet måste man behandla innehållet på olika specifika sätt att behandla 
innehållet. För att ska möjligheter att lära sig något nytt krävs det fokus på skillnader 
än likheter (Marton 2015:85).  
Det man vill lyfta fram med att använda sig av variationsteorin är enlig Holmqvist 
(2004) inte att finna den rätta vägen i ett lärande utan att se former av variationer i 
lärandet, det är då vi märker av en förändring i vår förståelse som är momentet då vi 
lär oss (Ibid 2015:220). För att man skall kunna urskilja något som är en förändring så 
krävs det en variation, denna variation ses mot en kontext mot en bakgrund (Ibid 
2015:110). Som ett exempel kan vara att vi kan urskilja en färg när den kommer i 
kontext med andra färger och ett annat exempel är om det pratas om att något är tungt 
så måste denna vikt sättas i kontext med en annan tyngd för att vi skall kunna urskilja 
vikten. När jag har urskilt och erfarit denna variation är det då den får en mening för 
att allt inte kan variera för då blir det svårt att urskilja. 
 
 
 

 
7 Förmågan är något djupare än lärande, det krävs både lärande och handling. Förmågan gör att vi ser på 
lärandeobjektet på ett annat sätt (Marton & Booth 1997:84f). 
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Reflektioner samt kopplingen mellan ovan nämnda teoretiska 
utgångspunkterna och denna studie  
 
I avsnitt 2.2 om tidigare forskning har jag kommit fram till olika tema där lärarens 
didaktiska kunskaper inom programmering är ett av dem därför har jag valt att skissa 
på arbetet genom att utgå från tre olika utgångspunkter därefter bedöms om de är i 
koherens8 med andra delar i studien. Den första är en modell som kallas Hoppmanns 
didaktiska triangeln, där lärare, innehåll och elev skapar en triangel. Lärarens roll är 
central för att hjälpa eleverna att förändra sitt sätt att se på lärandeobjektet. Det krävs 
att läraren erbjuder sina elever i programmering ett innehåll där uppgiften förklaras, 
beskrivs, diskuteras och reflekteras i koppling till begrepp och teorier som rör 
arbetsområdet. Sådana uppgifter kan bidra till att bygga elevens självförtroende 
eftersom diskussioner och det praktiska arbetssättet leder till att eleven bygger 
förståelse av tekniska lösningar som krävs i respektive arbetsområde (Bjurulf 2011:28f). 
I figur 1 gör jag sammankopplingen mellan Hoppmanns didaktiska triangeln och 
programmering. 
 
 

 
 
Figur 1 Sammankoppling mellan den didaktiska triangeln och programmering  
 

 
Figur 1 visar att allt skall ske i kontext med varandra, där lärarens didaktiska kompetens 
inom programmering samspelar med innehållet i undervisningen och elevernas 
inlärning. Skolverket understryker lärarens kompetens med en god attityd till 
programmering påverkas undervisningen positivt som i sin tur påverkar inlärningen hos 
eleven (Skolverket, 2017 b). Hopmanns didaktiska triangeln ger en inspiration att 
fundera över varför lärare väljer en metod framför en annan, denna teori har även väckt 
mina tankar att tänka mer om hur undervisningsinnehåll kan påverka hur och vad 
eleverna lär sig. Hopmanns text har hjälpt mig att tänka mer på det som kallas 
fenomenografisk didaktik som innebär ”det som visar sig själv”, det vill säga relationen 
mellan människan och objekten. Det kan vara relationen mellan eleven och 
undervisningen innehåll, exempelvis hur eleven uppfattar innehållet.   
 

 
8 Begreppet koherens innebär sammanhang men som kvalitetskriterium är en bedömning som forskaren 
gör för att kolla upp om de enskilda delarna i en studie hänger samman logiskt (Fejes & Thornberg 2017). 

Innehållet 
(aktivititeter i 

undervisningen)

Elevernas inlärning 
och kunskaper

Lärarens didaktiska 
kompetens inom  
programmering
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Ett väl fungerande innehåll kommer inte ske utan att uppmuntra kommunikation och 
av denna anledning har jag valt operationalisera vidare med hjälp av det sociokulturella 
perspektivet. Djupinlärningen krävs för att skapa koppling mellan förståelsen och 
görandet (se avsnitt 2.2) vilket krävs genom att använda både mentala och fysiska 
artefakter.  I teknikämnet använder eleven sig utav både de mentala- och fysiska 
artefakter som den sociokulturella teorin utgår ifrån (Säljö 2015:92). Mentala artefakter 
innebär att eleven använder sig utav begrepp, räknesätt, formler, symboler och så vidare 
för att genomföra handlingar antingen utförs detta ensamt eller i tillsammans med 
andra. De fysiska artefakterna i teknikämnet utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
betyder användandet av instrument, digitalisering eller ett fysiskt redskap.  
Säljö betonar: 

” När vi lär oss använda fysiska redskap som medierande resurser, kan vi göra 
sådant vi aldrig skulle klara av med våra naturgivna förmågor” (Säljö 2015:91). 

 

Utifrån denna förklaring som handlar om de fysiska artefakterna behöver elever i skolan 
använda den tekniska utrustningen exempelvis att programmera robotar för att kunna 
koppla samman mellan teori och praktik. 
 
Den tredje teoretiska utgångspunkten är variationsteorin: Varför använda sig av 
variationsteori? Målet i denna undersökning är inte att hitta kärnan på ett fenomen utan 
att uppfattningen av detta fenomen kan uppfattas och kommer då variationsteorin vara 
en intressant aspekt för att kunna urskilja förändringar i dessa uppfattningar.  Om dessa 
förändringar och variationer inte urskiljs så är det lätt att dessa uppfattningar kommer 
att bli ”en grå massa” med en massa olika uppfattningar (Marton & Booth 1979). Det 
är viktigt att applicera variationsteorin i detta arbete för att kunna beskriva lärarens 
uppfattning om vilka förmågor programmering kan utveckla hos eleven.  
 
Vid användningen av en teoretisk utgångspunkt i en uppsats råder det en bred koherens 
till studiens syfte, frågeställningar samt analys, av denna anledning så använder jag 
variationsteorin för att dra slutsatser av beskrivningskategorierna. När jag applicerar 
variationsteorin till studiens syfte och frågeställningar blir den i koherens till dem. Samt   
ger den stöd på ett mikro-sätt för att analysera empirin på. 
 
Vi måste urskilja mellan lärande- och förmåga begreppet därför att begreppet förmåga 
är ett nyckelbegrepp i studien. Inom variationsteorin är det viktig att tänka på två viktiga 
aspekter: ”vad” och ”hur”, där ”vad-aspekten” syftar abstrakt på innehållet som skall 
läras eller det direkta lärandeobjektet (Marton 2015:147). Det finns även ett indirekt 
lärandeobjekt som syftar på kvaliteten i själva lärande. Indirekt lärandeobjekt syftar på 
vilket mål lärandet har, med andra ord, vilken förmåga den lärande kommer att utveckla 
(Marton & Booth 1997:84f). I Martons bok; Necessary conditions of learning (2015) 
betonar Marton (2015:33) vikten av att hjälpa eleverna att ändra sitt sätt att se på 
lärandeobjektet. Det räcker inte med att endast förklara utan läraren måste ställa frågan 
till sig själv om hen hjälpt eleverna att få djupare förståelse för lärandeobjektet. Detta 
sker när läraren tar hänsyn till elevernas förkunskaper och hur de ursprungligen såg på 
lärandeobjektet, samt att kunna identifiera objektets kritiska drag och förhållandet 
mellan dessa drag (Ibid 2915:165f). Därför är lärarens roll central för att eleven skall 
approbera eller tillägna sig lärandeobjektet, och sedan utarbeta lämpliga 
variationsmönster som kan hjälpa eleverna att urskilja dem och uppfatta 
lärandeobjektet på ett nytt sätt (Ibid 2015:147).  
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Kapitel 3  Forskningsansats och metod 

I detta avsnitt presenteras samt motiveras valet av en kvalitativ studie med intervjuer 
som metod. Därefter redovisas hur intervjuerna har utformats, 
undersökningsupplägget, urvalet samt hur genomförandet har gått till. Därefter 
beskrivs hur de etiska övervägningar samt studiens reliabilitet, validitet och möjliga 
felkällor.   
 

3.1 Fenomenografisk forskningsansats 

Denna studie utgår från en fenomengrafisk forskningsansats då syftet är att undersöka 
lärarnas uppfattningar av vilka förmågor som kan utvecklas hos eleverna vid 
användandet av programmering. I Den tidlösa pedagogiken av Kroksmark (2011:607) 
är fenomengrafin som ansats utvecklades av den svenska pedagogen Marton under 70-
talet som ett kvalitativ vetenskapligt förhållningssätt vilket kan räknas till de empirinära 
ansatserna för att studera lärande. Metoden är dock inte begränsad till att studera 
lärande. Kroksmark (2011) fortsätter att: 

Fenomenografin syftar till att beskriva, analysera och förstå erfarande – det vill säga 

forskning som är inriktad på att beskriva skillnader i sättet att erfara verkligheten 

(Kroksmark 2011:608). 

 
Det finns en mängd olika sätt att förstå begreppet fenomengrafin. Här utgår jag dock 
från systematisk reflektion som riktas mot hur fenomen i omvärlden uppfattas av 
människor och i detta arbete studeras strukturerna som finns i lärares uppfattning av 
datalogiska tänkandet och programmering. Begreppet uppfattning är sålunda centralt 
inom fenomenografin därför att människor uppfattningar är baserad på vilka 
upplevelser om ett specifikt fenomen (Larsson, 1986 jfr Uljens, 1989).  
 
Larsson och Uljens (1986,1989) betonar vikten av att skilja mellan vilken åsikt eller 
uppfattning en människa har, då åsikter utgår från vilken ställning en människa tar till 
olika alternativ. Medan begreppet uppfattning utgår från en uppfattning som bygger på 
en upplevelse om ett fenomen (Ibid 1986, 1989).  
 
Inom fenomenografin skall en kvalitativ metod utgå från två olika perspektiv. Det 
första perspektivet är forskarens egna uppfattningar samt rena fakta som är centrala, 
och det andra perspektivet utgår från människor uppfattningar om ett specifikt 
fenomen. Det sista nämnda perspektivet skall följas, det är människors uppfattningar 
av fenomenet som är intressanta, med andra ord finns inga svar som är rätt-sant eller 
fel-falskt (Ibid 1986, 1989). Detta innebär att fenomenografin inte gör några 
ontologiska antaganden kring ”vad som är verkligt och vad som är skenbart”. 
Fenomenologin saknar ontologi helt enkelt (Kroksmark 2011:608f). Betoning av 
innehållet är det kännetecknande faktor, vilket innebär att det enbart är innehållet som 
är viktigt, inte var, vem eller vilka, eller ens hur många, som uppfattar något på ett visst 
sätt (Ibid 2011:600). Kroksmark (2011) betonar att: 
 

Dekontextualisering. Betoning på innehållet är alltså kopplad till en stark och viktig 

aspekt av fenomenografin: antagandet att resultaten i forskningen är generella, att de är 

oberoende av kontext (Ibid 2011:600).  

 

Citatet ovan visar att analysen som utgår från en fenomenografisk ansats inte tar hänsyn 
till kontexten, situationen eller sammanhanget när utsagorna formuleras. Det största 
skillnaden mellan all teoribildning och fenomenografi är att teoribildning utgår från den 
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situationella. Inom fenomenografin är utsagorna i fokus, oavsett var eller vem eller 
under vilka omständigheterna de förekommer (Ibid 2011:602). 
För att tydligt visa vilka uppfattningar det finns av ett visst fenomen hos en specifik 
människa använder forskaren olika beskrivningskategorier i sin analys, därefter skildrar 
och skapar forskaren olika beskrivningskategorier under bearbetning av intervjuerna 
där både likheter och skillnader kommer fram (Ibid 2011:603f).  
 

3.2 Pilotstudie  

I denna studie har jag valt att genomföra en pilotintervju för att pröva en viss 
uppläggning för datainsamling. Enligt Kvale (2014:143) skall pilotstudier genomföras 
på någon grupp som i väsentliga avseenden motsvarar eller en del av den egentliga 
undersökningsgruppen men genomförs i liten skala. Pilotintervju behöver inte 
förkastas om den kan bidra med relevant information.  

 

3.3 Huvudstudie  

I denna del redogörs undersökningens upplägg, urval av undersökningsgruppen, 
begränsningar, sökmetoder för tidigare forskning och genomförandet.  
 

3.3.1 Undersökningens upplägg 
Upplägget i detta arbete utgår från en kvalitativ metod som har en fenomenografisk 
ansats i den kvalitativa undersökningen, en kvalitativ undersökningsmetod menas att 
forskaren vill beskriva hur någonting är genom att beskriva och gestalta detta med egna 
tolkningar. I en kvalitativ analys i en empirisk forskningsstudie är fenomenografi en 
undersökningsmetod (Larsson 1986:33). En kvalitativ studie kan användas för att 
identifiera och ge en fördjupad kunskap inom något område (Kvale 2014:138f). Den 
kvalitativa undersökningen är inte till för att generalisera utifrån de resultat som framgår 
utan utifrån genomtänkta tolkningar för att ge ny kunskap, insikter och ökad förståelse.  
För att undersöka lärarnas uppfattningar om hur elevers datalogiskt tänkande kan 
påverkas genom att använda programmering använder jag mig utav djupintervjuer som 
metod. Enligt Kvale (2014:140) är en intervjuundersökning som en process i sju steg. 
Processen och dess steg illustreras kortfattat i figur 2.  
 

 
 
Figure.2 Sju stadier i en intervjuundersökning (Ibid 2014:140) 
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Kvale (2014) lyfter fram en viktig aspekt när det gäller intervjuer som metod genom att 
begreppsliggöra ett intervjuämne och planera hela intervjuprojektet i dess sju stadier 
innan intervjuer påbörjas (Ibid 2014:144f). 
 
Nedan redogörs vilka val av respektive delsteg i processen som gjorts i denna 
intervjuundersökning: 
 

1. Intervjuernas syfte är att undersöka lärares uppfattningar om vilka förmågor 
som kan utvecklas hos eleven via programmering.  
 

2. Upplägget för undersökningen är att genomföra intervjuer med några teknik- 
och matematiklärare på både grundskolor senare år och gymnasieskolor. 
Fokuset har lagts på lärarnas uppfattningar, då det är av högsta vikt att enighet 
hos samtliga informanter råder för effektiva och givande intervjuer. 
 

3. Intervjuerna utgår från Trattmodellen. Strukturen har följts en semistrukturerad 
intervjuform, som utgår ifrån att frågorna är förutbestämda och att samma 
frågor skall ställas till alla informanter. Frågorna öppnar möjligheter till öppna 
svar och följdfrågorna ställs utifrån informantens svar. Se bilaga 4. 
Samtalsintervju undersökning av respondentkaraktär bygger inte på källkritik 
utan på människors uppfattningar eller föreställningar där utmaningen då ligger 
i att komma intervjupersonerna nära och att se upp för bristfälligt underlag i 
analysen (Esaiasson m.fl.2017:269).  

 
4. Sju av intervjuerna har bandats med intervjupersonens tillåtelse.  

Intervjupersonernas konfidentialitet säkras därmed krävs en överföring från 
talspråk till skriftspråk efter varje intervju. Endast väsentliga delar av 
intervjuerna har skrivits ned i form av text. Två av intervjupersonerna har vägrat 
att spela in intervjun.  

5. För att analysera intervjuerna har fokus inriktats på meningskoncentrering och 
kategorisering. Det är av största vikt att koncentrera analysen kring det sakliga 
innehållet. 
 

6.  Verifieringen sker kontinuerligt under hela intervjuprocessen för att fastställa 
intervjuresultatens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ”Reliabilitet hänför 
sig till resultatets konsistens, och validitet till om en intervjustudie undersöker 
vad den var avsedd att undersöka” (Ibid 2014:145). 
 

7.  Resultatet av intervjuerna har redovisats i slutet av undersökningen i form av 

analyser samt den använda metoden i en form som motsvarar vetenskapliga 

kriterier, som beaktar de etiska övervägningarna. 
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3.3.2 Urval av undersökningsgrupp, sökmetoder för tidigare forskning 

och avgränsningar  
 

- Urval av undersökningsgrupp  

Enligt Trost (2010) är det viktig vid kvalitativa studier att få fram variationer inom den 
mer eller mindre homogena eller heterogena population som forskaren är intresserad 
av (Trost 2010:141). Urvalsgruppen i denna studie består av medvetet utvalda 
grundskolor och gymnasieskolor som använder programmering i undervisningen. 
Bryman (2013:392) beskriver syftet med det som kallas målstyrt urval för att välja 
urvalsgruppen på ett strategiskt sätt som är relevant för forskningsfrågorna. Syftet med 
denna urvalsgrupp är att öka förståelsen av hur lärarna på grundskolans senare år och 
på gymnasieskolor uppfattar programmeringens inverkan på eleverna. Vid val av 
undersökningsgrupp användes Google, Facebook och Instagram där grundskolor och 
gymnasieskolor söktes fram. Inom fenomenografin sprider man sina intervjuer till 
speciella grupper som kan tänkas tillföra nya uppfattningar i det här fallet till teknik-
matematiklärarna. Enligt Larsson (1986:29) är att maximera chansen att finna så många 
olika uppfattningar som möjligt.  
 
Via telefonsamtal kontaktades 19 grundskolor och 10 gymnasieskolor i Sverige, de 
tillfrågades om de kan tänka sig medverka i denna studie. Respektive skola informerades 
om att intervjun skulle handla om vilka olika uppfattningar lärarna har av 
programmeringens betydelse på elevernas förmågor. Förfrågan ställdes även till 
tekniklärare i två Facebook grupper som heter Teknikämnet i fokus och 
Matematikundervisning. Där frågan om deltagande ställdes till teknik-matematiklärarna 
som är aktiva debattörer i Facebookgrupperna vilket jag tolkar som att de har ett 
engagemang i tekniklärarfrågor utanför den egna praktiken.  Därefter informerades de 
om att jag ville göra en ljudinspelning av intervjun där medverkande utlovades 
anonymitet. Se bilaga 1.   
 
Antal intervjuer i denna studie utgår från så många intervjuer som möjligt för att få reda 
på det man behöver veta tills man når en mättnadspunkt, där ingen ny info tillförs, 
”lagen om avtagande avkastning” (särskild handledning av handledaren Dimenäs). 
 
 

- Sökmetoder för tidigare forskning  

Jag har sökt forskningsartiklar och avhandlingar via Högskolans Dalarna 

databasen Summon, Libris och Eric för att omfatta både de internationella och 

nationella forskningar som berör programmering i skolan senare år och på 

gymnasiet. Forskningen i Sverige verkar vara relativt outforskad, vilket kan ha 

sin förklaring av att programmering, är ny i den svenska skolan.  

Vad gäller tidigare forskning har sökningen avgränsats till databaser, Summon, 
PsycInfo – advanced via databaser i ämnesguiden pedagogik "computational 
thinking", programming.  De nämnde sökorden gav 69 resultat.  Eric databas 
har använts via Ebsco - advanced via databaser i ämnesguiden pedagogik 
genom att använda sökorden "programming", "science*" och "logical 
thinking". Databasen Summon har använts genom att avgränsa det till 
avhandlingar. "computational thinking" "high school". Även de sökorden gav 
relativt få träffar, men jag fann omkring åtta relevanta artiklar. Jag fann dock en 
avhandling kring ämnet. Samtliga träffar är peer- reviewed.    
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- Avgränsningar 

Denna studie söker enbart vilka förmågor som utvecklas hos eleven via 
användandet av programmerings. Dessutom har studien relaterats till tidigare 
forskning inom de senaste åren, anledningen för detta är att få inblick på det nyaste 
som har kommit inom området. Urvalet begränsades också till teknik- och 
matematiklärare i grundskolans senare år och på gymnasiet, där teknik är ett 
obligatoriskt ämne vilket innebär att teknik- och matematiklärarnas uppfattningar 
innefattar samtliga elever i den aktuella skolan. 

 

3.3.3 Genomförande 

För att inte gå miste om det som kom fram under intervjuerna spelade jag in 
intervjuerna med en telefon förutom två, där två deltagare ställde krav på att inte spela 
in intervjun. Denscompe (2017) betonar vikten av att spela in intervjuerna: 
 

Ljudupptagningar erbjuder en permanent och närmast fullständig dokumentation när 
det gäller det som sägs under intervjun. Det är också enkelt för andra forskare att 
kontrollera dem (Denscompe 2017:285). 

 
Det finns en nackdel med ljudupptagningar under intervjun, exempelvis fångar enbart 
det talade ordet och missar den ickeverbala kommunikationen och andra kontextuella 
faktorer till skillnad från videoupptagningar som fångar allt och leder till en mer 
fullständig dokumentation, men det har påträngande och störande effekt som gör att 
forskaren avhåller sig från att använda det (Ibid 2017:285f).  
   
Att skapa ett bra klimat innan intervjuerna är en viktig aspekt som forskaren skall ta 
hänsyn till. Anledningen att skapa ett bra klimat inför intervjuerna är att kan 
inspelningsprocessen förhindras att intervjupersonen hämmas (Ibid 2017:284f). 
 
Det finns olika sätt att genomföra intervjuer, dessa är strukturerad, semistrukturerad, 
ostrukturerad intervju eller det som kallas samtalsintervju. Jag valde semistrukturerade 
intervju som datainsamlingsmetod eftersom fenomenografiska intervjuer är både 
halvstrukturerade och tematiska (Fejes & Thornberg 2017:166). Semistrukturerade 
intervjuer utgår ifrån att frågorna är förutbestämda och att samma frågor skall ställas 
till alla informanter. Frågorna skall öppna möjligheter till öppna svar och att 
följdfrågorna ställs utifrån informantens svar. Samtalet i intervjuundersökningen av 
respondentkaraktär bygger inte på källkritik utan på människors uppfattningar eller 
föreställningar där utmaningen då ligger i att komma intervjupersonerna nära och att se 
upp för bristfälligt underlag till analysen (Esaiasson m.fl. 2017:259). 
 
Jag valde att utgå ifrån den så kallade trattmodellen vid intervjuerna för att få 
användbara svar samt att skapa en lugn och naturlig miljö vid intervjuerna, se figur 2.  
Figure 2 visar en inverterad pyramid som börjar med en sammanfattning av 
problemställningen, sedan blir den mer detaljerad i mitten och i slutet blir öppen igen.  
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Figure.2 En illustration som visar Tratt-modellen på ett enkelt sätt   
 
 

Jag presenterar Trattmodellen i sex olika steg som är öppning, fri berättelse, precisering, 
kontroll, information och avslutning (Kylén, 2004:31ff). I öppningen har jag samtalat 
syftet med intervjun samt en kort presentation av mig och intervjupersonen. För att 
skapa ett bra klimat är det viktigt med öppningen (Ibid 2004:35). För att ge utrymme 
för informanterna att lyfta fram sina uppfattningar om vilka förmågor kan utvecklas via 
programmering så har jag ställt öppna frågor. Intervjuguiden i denna studie utgår ifrån 
studiens syfte och tidigare forskning som i sin tur har letts till att skapa ett antal teman. 
Under varje tema har intervjufrågorna formulerats. Se bilaga 4.  
 
 

 
3.4 Etiska ställningstaganden  

Forskningsetiska aspekter är viktiga som forskaren måste ta hänsyn till.  I enlighet med 
Vetenskapsrådet (2017) skall ett uppsatsarbete som inbegriper människor genomföras 
under godtagbara etiska former. Denna studie utgår från de fyra huvudkraven inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som är formulerades av vetenskapsrådet: 
 

- Informationskravet 
Att informera intervjupersonerna om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 
Informationskravet betyder att forskaren skall ge deltagarna information och 
upplysningar om projektet (Ibid 2017:7f). Intervjupersonerna har informerat 
om intervjuns syfte och att materialet endast skall användas i studiens syfte. 
Informanterna är anonyma och att ljudupptagningarna kommer att raderas när 
uppsatsen är examinerad. Informanternas medverkan är frivilligt och de har 
informerat om att intervjuerna behöver spelas in. Med hjälp av en mall från 
Högskolan Dalarna (2019) tog jag fram Informationsbrevet till informanterna. 
Mallen består av några obligatoriska aspekter som utgår från lagen om 
etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Se bilaga 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detaljer  
 

Sammanfattning 
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- Samtyckeskravet 
Jag har inhämtat informanternas samtycke innan intervjuernas påbörjats, och i 
samband härmed har jag förklarat studiens syfte. Forskaren måste ta hänsyn 
till informanternas samtycke, de har rätt att bestämma över sin medverkan 
och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst och utan 
konsekvenser (Vetenskapsrådet 2017:9ff). Se bilaga 2. 
 

- Konfidentialitetskravet 
Alla uppgifter som rör informanterna förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan 
ta del av dem. Informanterna har informerats om att deltagandet är anonymt 
vilket innebär att inga uppgifter om informanterna framgår i undersökningen. 
I denna studie har informanternas namn är fingerade för att garantera 
anonymiteten (Ibid 2017:12f). 
 

- Nyttjandekravet 
Insamlade uppgifter om informanterna i studien har använts endast för   
forskningsändamål (Ibid 2017:14). Studien tar hänsyn till detta genom att radera 
alla ljudupptagningar efter att arbetet har examinerats och godkänts. 
Tillgängligheten av intervjuerna finnas enbart i denna uppsats.  
 
 
 

3.5 Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om trovärdighet eller tillförlighet (Dimenäs 2017:164; Esaiasson 
m.fl. 2017:209). De tolkningarna som kommer att göras kan påverka tillförlitligheten i 
studien (Denscombe 2017:210). Frågorna som ställdes till informanterna var så öppna 
som möjligt. Informanterna kan känna sig hämmade av inspelningen men enligt 
Denscombe (2017) kan de efter en kort stund känna sig mer bekväma. Fördelen med 
bandinspelning är att intervjun fångas ordagrant som sedan kan kontrolleras av andra 
forskare (Ibid 2017:212).  Man kan testa studiens reliabilitet genom att ge en annan 
person tillgång till intervjusvaren och resultatet för att se om svaren kan kategoriseras 
på samma sätt som den ursprunglige forskaren har gjort (Dimenäs 2017:164). I denna 
studie vägrade två informanter att spela in intervjuerna vilket gjorde att det finns risk 
att jag tolkade svaren direkt och antecknade mina tolkningar av svaren. 
 
 

3.6 Validitet  

I en fenomenografisk forskning bör kommunicerbarheten betraktas som en viktig 
aspekt gällande studiens validitet, vilket innebär att någon annan skall förstå det som 
visas i beskrivnings kategorierna (Ibid 2017:164). I denna studie har jag tydligt beskrivit 
de olika faserna gällande intervjuer och analys. Validiteten i denna studie handlar även 
om att alla som tar del av studien skall kunna diskutera och förstå resultaten. 
Validiteten i en kvalitativ studie är ej relaterad enbart till själva datainsamlingen. Istället 
genomsyrar strävan efter god validitet forskningsprocessens samtliga delar. Vad gäller 
själva datainsamlingen kopplas validiteten till om forskaren lyckas skaffa underlag för 
att göra en trovärdig tolkning om det studerade (Ibid 2017:164f). Validiteten i 
kvalitativa studier ställer även krav på att kunna författa en tillgänglig text, med andra 
ord att forskaren skall vara följsam i forskningsprocessen.  
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Varje kvalitativ forskningsprocess är sålunda unik och det går inte att fixera några regler 
eller procedurer för att säkerställa validiteten. Men trots att varje kvalitativ 
forskningsprocess är unik så finns några gemensamma drag vad gäller validiteten 
exempelvis hur resultaten redovisas och kommuniceras. Om en del av någon intervju 
kommer att vara oanvändbar då samtalet inte alltid handlar om studiens 
frågeställningar. De irrelevanta delarna av intervjuerna som väljs bort när forskaren 
analyserar råmaterialet men är med i transkriberingen. Validitet kan stärkas genom att 
informanten ges möjlighet att kommentera analysen i studien (Kvale 2014:296). Detta 
för informanten skall få möjlighet att kontrollera att tolkningen är korrekt. Jag har 
redovisat hur jag gått tillväga för att ge läsaren ett underlag för att bedöma kvaliteten i 
mitt arbete. 
 
 
 

3.7 Möjliga felkällor 

Under transkriberingen av de inspelade intervjuerna upptäcktes en del vagheter som 
handlade om minnesprocesser där undrade jag vad informanterna sa. Jag kunde inte 
komplettera det i efterhand på grund av tidsbrist.  
Transkriberingen av intervjuerna skedde selektivt genom att lyssna flera gånger på 
intervjuinnehållet där endast relevanta delar av studiens frågeställningar utvaldes, 
svagheten med denna metod är att väsentlig text kan missas. Två av informanterna har 
vägrat att spela in intervjun samt två samtal har skett via telefon vilket lett till att jag har 
missat informanternas kroppsspråk och reaktionerna vid frågeställningen även om 
fenomenografin inte tar hänsyn till kontexten, situationen eller sammanhanget när 
utsagorna formuleras. Med kroppsspråk menar jag här det som kallas icke-verbal 
probing9 som påverka informanten att utveckla sitt svar. Då kan jag ”nickar” eller 
”humma” för att visa att jag lyssnar är beredd på en fortsättning från informanten.  
En annan felkälla kan vara att jag var upptagen med att skriva ner svaren vid de två 
intervjuer vilket begränsade mig att ställa följdfrågor till de två informanter.  
 
 

  
3.8 Analysmetod  

I detta arbete har nio intervjuer genomförts där sju intervjuer har ljudinspelats som i 
sin tur har avlyssnats ett flertal gånger och transkriberats. För att genomföra ett 
fenomenografiskt utfallsrum krävdes en kategorisering för empiriska materialen, detta 
för att tydligt kunna se skillnader och likheter av fenomenet (Fejes &Thornberg 
2017:167ff).  
Jag har inte informerat informanterna under intervjun om vad kategorierna är då har 
en kategoriserad analys gjorts utifrån empirin.  För att analysera den insamlade empirin 
har både meningskoncentrat och kategorisering använts. Utan någon modifiering 
transkriberades de inspelade intervjuerna och sedan sammanställdes empirin med hjälp 
av meningskoncentrat och kategorisering, se resultatkapitel 4.  
 
 
 
 

 
9 Med probing menas att fördjupa och utvidga samtalet kring ett visst innehåll (Fejes &Thornberg 
2017:166)  



 

27 
 

Med hjälp av meningskoncentrat förkortades meningar som var relevanta och 
omformulerades. Enligt Kvale (2014:246) innebär meningskoncentrering ”att meningar 
som uttryckts av informanten formuleras mer koncist”. Utifrån meningskoncentrering 
användes meningskategorisering genom att dela in intervjun till kategorier för att 
analysera uttalandena del för del. Denna studie har ett induktivt tillvägagångssätt vad 
gäller innehållsanalys vilket innebär ledning till begrepp och kategorier. Kategorierna 
har börjat med en sammanfattning där varje kategori har baserat på värdeord och citat 
från samtliga informanter i olika uppfattning kategoriseringar. Namngivning av de 
huvudsakliga kategorierna jag fann och hur de hänger ihop genom användande av 
belysande citat från informanterna. Se kapitel 4.  
Enligt Dimenäs (2017:163) är det informanternas uppfattningar som kategoriseras och 
dessa måste ses som tankestrukturer, det är beskrivningskategorierna som utgör 
resultatet. Dimenäs (2017) fortsätter:  
 

Utmärkande för ett kategorisystem är att det måste ha en tydlig koppling till de 
intervjuer det grundar sig på och varje intervju måste på ett meningsfullt sätt 
kunna inplaceras i någon kategori på ett tillförlitligt sätt. De olika kategorierna 
måste vara kvalitativ skilda åt (Ibid 2017:163). 
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Kapitel 4 Resultat och analys 

I detta kapitel redogörs resultaten och analysen av intervjuerna och hur insamlade data 
har bearbetats. Därefter redogörs en beskrivning till huvudkategorierna och hur de 
olika kategorierna hänger ihop.  
 
 

4.1 Intervjupersonerna 

I denna studie har nio lärare blivit intervjuade. Åtta av intervjupersonerna är 
legitimerade i sitt ämnesområde och en är i sin slutfas av lärarutbildningen. 
Intervjupersonernas bakgrund varierar vad gäller bakgrund och antal år inom läraryrket. 
Lärarna har erfarenhet av läraryrket på mellan fyra till trettio år. Förutom teknik och 
matematik så undervisar tre av lärarna även i programmering1 kursen på gymnasiet. 
Övriga ämnen som lärarna undervisar i är CAD (2st), NO (4st), svenska (2st), Fysik1 
på gymnasiet (3st), webbutveckling (1st). Tre av lärarna är ingenjörer i grunden och två 
av lärarna är digitaliseringutvecklare samt en av lärarna har master inom biologiämnet. 
Samtliga lärare har stora erfarenheter att undervisa i programmering, samt att dessa har 
läst mellan (7,5–30) högskolepoäng inom programmering.  Intervjupersonerna 
programmerar i exempelvis JavaScript via Geogebra, Scratch, Python, C++ några av 
de visualiserar programmering genom att använda Arduino, EV3- och Edison-robotar 
som en artefakt. Fem av intervjupersonerna jobbar i fyra olika skolor och en 
organisation i Dalarnas region, medan en intervjuperson jobbar i Lund, övriga arbetar 
i Stockholm. Intervjupersonernas namn är fingerade för att säkerställa anonymiteten. 
Se Tabell 1.  
 
 

Intervjuperson Utbildning Antal år som lärare 
 

1. Viktor Ma/fysik/Teknik/ 
programmering/CAD/elektronik 

12 år på gymnasiet 

2. Moa Ma/Sv./NO + fortbildar många 
lärare i grundskolor 

4år i grundskolan 

3. Allan Ma/teknik/NO 27 år har jobbat två år 
på gym. Och resten på 
grundskolan 

4. Johanna Ma/Te/NO + biologi på gymnasiet 30 år på grundskolan 

5. Tobias Teknikspecialisering/programmering  
/webbutveckling 

4 år på gymnasiet 

6. Oskar Ma/teknik/fysik 17 år på gymnasiet 

7. Karin  Ma/teknik/NO/Sv.+ Digitalisering 
utvecklare i kommun X 

30 år på grundskolan 

8. Stefan Ma/teknik 10 på gymnasiet 

9. Kristi Ma/teknik 30 år som lärare på 
gymnasiet 

Tabell 1. Presentation för intervjupersonerna med fingerade namn 
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4.2 Bearbetning och kategorisering av intervjuerna 

Vid bearbetning av intervjuer har en kvalitativ analys använts som handlar om hur man 
skall karaktärisera något. Det innebär att en fenomenografisk analys gjordes, där 
systemet av kategorier kallas för undersökningens utfallsrum som beskriver 
uppfattningar om ett fenomen och utgör resultatet av analysen. Materialet jag hade att 
tillgå bestod av intervjuer med nio lärare och genom fenomenografisk analys kunde jag 
få fram lärarnas olika uppfattningar om nämnda fenomen. 
 
Denna studie är induktiv vilket innebär att jag läser och sorterar materialen tills mönster 
blir tydliga. Jag bestämde mig att koda det som upprepas på ett flertal ställen, det som 
intervjupersonen själv sa var viktigt eller det som påminde om det som jag läste om i 
tidigare forskning, det som påminde mig om en vetenskaplig teori eller ett begrepp, 
även det som jag tycker är väsentligt. Jag bestämde vilka mönster som var relevanta när 
jag kunde urskilja mönster i svaren, sedan grupperade jag de som jag tyckte hörde ihop 
och skapade på så vis ett antal kategorier. Se avsnitt 3.8. De olika kategorierna förhåller 
sig till varandra horisontalt. Enligt Dimenäs (2017:163) betraktas de horisontala 
kategorierna ”som jämbördiga, de är olika, men lika viktiga”. 
Nedan visar jag hur jag har grupperat dessa koder tillsammans och skapat en kategori. 
Att beskriva lärarnas uppfattningar i form av kategorier utgör resultatet i en 
fenomenografisk undersökning, där dessa kategorier ligger som grund för resultatet 
presentation och de är som nedan: 
 
Inlärningsverktyg för matematiska metoder: 

- Problemlösning  

- Modelleringsförmåga 
 
Kommunikations-, innovationsförmåga och kreativitet: 

- Samarbetsförmåga och värdegrund. 

- Skapande  
 
Datalogiskt tänkande: 

- Redovisning- och resonemangsförmåga 

- Värderingsförmåga 

- Sekvens och den logiska följden 
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4.3 Resultat av samtal intervjuerna 

I detta kapitel kommer resultaten att kort sammanfattas och vävas samman med teori. 
Enligt de tre kategorierna som presenteras i avsnitt (4.2) är resultaten av samtal 
intervjuerna som nedan: 

 
4.3.1 Inlärnings verktyg för matematiska metoder 
 

- Problemlösning 

Fyra av intervjupersonerna säger att programmering har stor inverkan för 
problemlösningsförmågan hos eleven, och de anser att programmering har positiva 
effekter i algebra, sannolikhetslära, diskret matematik samt samband och förändring.  
Det som intervjupersonerna anser gällande problemlösningsförmåga har hävdat i fler 
studier Kafai och Burke (2013) och Bers, Flannery, Kazakoff och Sullivan (2014). 
Lärarna anser till stor del att programmering handlar om problemlösning. Dock har 
några av dem svårt att beskriva det på ett konkret sätt. Vad gäller sannolikhetslära har 
ett flertal forskare som Kalelioğlu, 2015; Scherer, 2016; Straw m.fl. 2017 studerat 
transfereffekter via programmering. Dessa behandlar främst transfereffekter som visar 
att eleverna signifikant har en högre förmåga till att lösa sannolikhetsproblem, där både 
ett före- och eftertest har använts. 
 

 
Allan säger: 

Vi använder programmering som ett extra verktyg i inlärningen av olika 

begrepp, så programmeringen ligger parallellt med undervisningen. Så gör vi 

program tillsammans som sedan eleverna kan modifiera om de vill. Syftet är inte 

att lära ut programmering utan att programmering ska förstärka inlärningen 

(ännu ett sätt att förklara på) och de lär sig läsa och modifiera kod. Detta gäller 

4 klasser i åk 7 som vi satt igång detta med. Eleverna tycker hittills att det har 

fungerat och att det har hjälpt till i inlärningen.  

 

Karin säger att eleverna får direkt svar på det som är fel när de programmerar:  
Programmering är jättemycket problemlösning, det är kreativ problemlösning 

och man får svar direkt om man tänker rätt. 

 

Enligt lärarna är programmering ett extra sätt för att förklara och problemlösning med. 
Lärare Viktor säger: 

Eleverna måste kunna villkorssatser. I matematiken så avgör vi om ett tal är 

delbart eller inte, genom att titta till exempel på om det finns några decimaler. 

Så eleverna måste klara av att jobba med villkor och framförallt så behöver de 

att ha koll på olika loopar eftersom det handlar om iteration gång på gång på 

gång men mycket snabbare än man gör för hand. 

   

Viktor implementerar programmering i sin undervisning genom att använda Geogebra 
som eleverna är bekanta med i matematiken eftersom JavaScript är inbyggd där, vilket 
underlättar mycket för eleverna genom att jobba med ett verktyg som de har 
förförståelse i.  Viktor fortsätter: 
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Målet var aldrig att lära eleverna matematik effektivare, utan att utveckla deras 
förmåga att lösa problem. Mina elever får svart bälte i Geogebra och tar den 
vägen i första hand när det är frågan om problemlösning. Programmering är ett 
verktyg för problemlösning, då måste man ge eleverna ett problem och se om 
de använder programmering för att lösa det. Men det är svårt att veta om 
problemlösningsförmågan utvecklas hos eleven om man inte har flera 
mattekurser efter varandra för att följa upp eleven. Men jag har sett det här 
hända, jag körde lite programmering innan vi behövde det för att kunna testa 
lite grann och då var några elever som faktiskt löste ekvationssystem med hjälp 
av programmering för att de tyckte att är det roligt för att prova. Så det utvecklar 
deras problemlösning.   

 
Läraren Johanna säger:  

Programmering utvecklar den kreativa problemlösningen hos eleverna, eleven 

blir tvungen att lösa det givna problemet. Du kan inte sitta här och jobba med 

programmering utan att tänka logiskt.  

 

 

- Modelleringsförmåga 

Det framgår att lärare Oskar säger att man kan programmera något verkligt genom 
användningen av ekvationer eller funktioner, så enligt Oskar handlar programmering 
om att lösa eller modellera verkliga problem och detta leder för att utveckla graden av 
kreativitet: 

Modelleringsförmåga kan utvecklas då den har mycket att göra med om hur 

man kan beskriva något verkligt som kan bero på tiden och att man kan beskriva 

den med en ekvation eller funktion på ett matematiskt sätt, det handlar om 

matematisk modell.  

 

 

4.3.2 Kommunikations-, innovationsförmåga och kreativitet 

Fem av intervjupersonerna anser att programmering är utifrån ett samhällsperspektiv 
viktigt genom att man måste ha en grundförståelse i programmering eftersom allt i 
samhället är datoriserat så är det viktigt att man inte blir manipulerad av tekniken. Det 
sociokulturella perspektivet lyfts fram där lärarna ser programmeringen som en fysisk 
artefakt och ett medierande verktyg som avspeglas i det sociokulturella perspektivet, 
det är det som skolverket strävar efter i sin intention med programmeringsinförandet 
(Skolverket, 2016b). Både lärare Moa och lärare Johanna lyfter fram fördelarna med 
programmering för samhället, kreativitet och samarbete, som är viktiga delar när 
eleverna programmerar i skolan.  
 
Lärare Moa beskriver programmerings betydelse för framtiden:  

Programmering för programmeringens skull är meningslös, men att bygga in 
samhällsfrågan är det som viktiga. Programmering underlättar 
kommunikationen exempelvis genom att programmera robotar och låta sina 
robotar säger något och dela med andra. När vi programmerar utgår vi från 
hållbara utveckling och hitta ett problem sedan essen sätter problemet med 
hjälp av programmering. 
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Moa fortsätter: 
Vi jobbar med sensorer för att förstå hur fungerar robotar på Karolinska och 
på så sätt utgår vi ifrån ett samhällsperspektiv där till exempel robotar används 
i sjukhuset för att underlätta vår arbetsvardag, de kan köra dessa tunga vikter av 
tvätt så för att vi slipper att bära. Vi måste ha trycksensorer för att inte köra på 
en patient. Så jag utgår med eleverna från robotar i ett sjukhus och lär de 
programmera i EV310.  
 

Lärare Karin säger: 
Man måste ha förståelse för samhället även om man inte kan programmera, allt 
hardatoriserad, allt är programmerad.  
 

Lärare Kristi säger:  
Om vi lever i ett alltmer digitaliserat samhälle. Och om en del av skolans 
uppdrag är att förbereda eleverna för att kunna ta en roll i det samtida och 
framtida samhället. Hur skulle det då se ut om man inte alls beaktade 
digitalisering i läroplanen? 

 
Lärare Stefan beskriver också ett av programmerings syften om eleverna arbetar kreativt med 
digitala verktyg runtom sig: 

Programmeringen infördes framför allt som ett pedagogiskt verktyg för att 
förstå teknikens möjligheter och begränsningar, samt för att arbeta kreativt med 
digitala verktyg. 
 

Lärare Tobias säger: 
Syftet med programmering är att förbereda eleverna för ett digitaliserat samhälle 
där fler och fler kommer att använda datorer för att lösa problem. Det innebär 
att fler kommer att behöva ha en förståelse för programmering utan att vara 
programmerare. Om det sedan har en positiv effekt på lärandet är det en bonus. 
 
 

 4.3.3 Datalogiskt tänkande 

I samtalen om huruvida man uppfattar transfereffekterna i övriga ämnen så undervisar 
intervjupersonerna även i andra ämnen så framkommer det en redovisnings-, och 
resonemangsförmåga samt det logiska tänkandet. Däremot hade lärarna svårt att 
beskriva och bevisa det på ett konkret sätt. 
 

- Redovisning- och resonemangsförmåga 

Enligt lärare Karin är det fundamentala för komma igång med programmering och 
utveckla resonemangförmågan hos eleven att lära eleven först att programmera analogt, 
därefter genom blockprogrammering och till sist genom textbaserade algoritmer. 
Givetvis är det också beroende på vad man ska programmera och syftet bakom det. 
Enligt Karin är variationen av programmeringssätt som gör det lättare och jämförbar 
för eleverna att resonera och förstå att programmering kan ske på olika sätt men för 
samma syfte. Karin säger att man börjar med ett visuellt programmeringsspråk eller det 
som kallas blockprogrammering om eleven saknar förkunskaperna i programmering: 
 

För att se effekten måste eleverna börja med blockprogrammering för att kunna 
jämföra” ” Block programmering och textbaserad programmering kan se olika 
ut med det funktioner är lika, spelar ingen roll om några saker kan låta och vissa 
saker kan inte låta, det som är viktig är att man kan utveckla sina algoritmer”. 

 
10 https://www.mv-nordic.com/wp-content/uploads/2018/03/Mindstorms_DEP_LGR11_1709.pdf  

https://www.mv-nordic.com/wp-content/uploads/2018/03/Mindstorms_DEP_LGR11_1709.pdf


 

33 
 

 

Även Oskar säger att: ”resonemangsförmågan utvecklas eftersom om jag gör så här vad 
händer då och vad händer sedan, den logiska följden” 
 
Viktor anser att programmering kan leda till en mer varierad undervisning. Viktor säger 
” Det gäller att variera uppgifterna så att inte bara blir problemlösningsuppgifter i alla 
lägen utan att de kunna behöva resonera”. 
   
Enligt lärare Allan så får man redovisningsförmåga på köpet när man programmerar:  

Kan man lösa någonting med programmering, då har det visat i redovisningen, 
hur du tänker, hur det gått tillväga, så får man redovisningen på köpet, med lite 
kommentarer naturligtvis.  
 

 

- Värderingsförmåga 

Johanna säger att elevens värderingsförmåga utvecklas samt hon beskriver kod 
skrivandet som en process. Samarbetsförmågan gynnas enligt Johanna när eleverna 
delar med sig av sina lösningar till andra i klassen.: 

När man har löst problemet, tittar eleverna på varandras lösningar och värdera 

dessa, det handlar inte om att komma till ett resultat utan vägen är att komma 

dit. Återigen är det en process och inte produkt. 

 

Lärare Moa beskriver att programmeringen gör att eleverna angriper problemet på ett 
systematiskt sätt när de blir tvungna att bryta ner den till små delar: 

Det finns olika lösningar men vägen dit spelar inte så stor roll, eleverna blir 

tvungna att bryta ner problemet i små delsteg, genom att eleven ställer upp 

problemet på ett systematiskt sätt.  

 

 

- Sekvens och den logiska följden 

Några av intervjupersonerna anser att programmering har stor inverkan vad gäller det 
logiska tänkandet eftersom de anser att eleven blir tvungen att tänka logisk för att lösa 
ett problem. Några av lärarna ser att både matematiken och programmeringen är logiskt 
uppbyggda och därför anser de att öva på programmering har stor fördel för eleverna 
att tänka logiskt som kan leda för att skapa förståelse för logiken i ämnet matematik. 
 
Enligt lärare Viktor är att: 

Det handlar om det här datalogiska tänkandet. Hur gör man en sekvens så att 

det stämmer överens med vad man själv skulle gjort om man hade oändligt med 

tid för att den här skillnaden när man har en dator till skillnad än att man sitter 

själv och göra en procedur, att datorn gör det mycket snabbare. Men hur skulle 

man gjort själv om man hade oändligt med tid. 

 

Läraren Johanna säger:  
Det är ett görande som kräver tänkande och det är väldigt sällan man hittar det 

i skolan. För att det oftast tänkandet som leder till görandet, men med 

programmering är det helt tvärtom, du gör och sedan tvingar du att tänka. 
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Vad gäller kreativiteten och det logiska tänkandet har hävdats i studier som Kafai och 
Burke (2013) och Bers, Flannery, Kazakoff och Sullivan (2014) (Kjällander m.fl. 2016).  
 
Enligt Wing (2006:34) att programmering inte enbart är i bemärkelsen av 
kodskrivandet, utan att det inbegriper även för många att på olika nivåer att tänka 
abstrakt, Wing utvecklar den vidare: 
 

Computer science is not computer programming. Thinking like a computer 
scientist means more than being able to program a computer. It requires 
thinking at multiple levels of abstaction (Ibid 2006:35).  

 
Således skall betoningen ligga på att träna förmågor snarare än kodning. En likartad 
diskussion lyftes fram via European Schoolnet: 
 

Computational thinking is typically associated with coding and computer 
programming, but is also more than that, involving solving problems, designing 
systems, and understanding human behaviour (European Schoolne 2015:7). 
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Kapitel 5 Diskussion  

För att svara på studiens syfte och studiens frågeställningar gällande lärarnas 
uppfattningar om vilka förmågor som kan utvecklas via programmering hos eleven 
belyses och jämförs med den tidigare forskningen och variationsteorin som har utvalts 
i studien. Därefter har metoden diskuterats.  
 

5.1 Resultat diskussion 

I ett försök för att skissa på resultaten har tre olika teoretiska utgångspunkter använts; 
den didaktiska triangeln; det sociokulturella perspektivet och variationsteorin. När jag 
har ställt upp variationsteorin mot studiens syfte och frågeställningar har jag kommit 
fram till att variationsteorin är den mest lämpliga för studien. Till skillnad från den 
didaktiska triangeln och det sociokulturella perspektivet som enbart förklarar lärandet 
på en generell makronivå är tillämpningen i denna studie användbar på mikronivå. 
Således har resultaten diskuterat utifrån variationsteorin som handlar om hur elever 
erfar lärandeobjektet. Se avsnitt 2.3 gällande reflektion delen om variationsteorin.  
 
I ljuset av tidigare forskning som denna studie har redogjort för är det endast en studie 
som baserats på empiriska material som har bevisat transfereffekternas roll på förmågor 
utveckling via programmering, det är Calao m.fl. (2015). 
Calao m.fl. (2015:22) är som tidigare visats är baserad på empiriska material där två 
grupper testades, en testgrupp respektive en kontrollgrupp. Där visade studien att 
gruppen som programmerade visuellt fick en positiv effekt i ett visst matematiskt 
tänkande i problemlösning, resonemang, utförande och modellering i jämförelse med 
kontrollgruppen (Ibid 2015:24). Ett liknande tema har denna studie kommit fram till 
via lärarnas uppfattningar, dock är svårt att förstå det på ett konkret sätt via lärarnas 
uppfattningar.  
 
Lärarna i denna studie är positiva till införandet av programmering i skolan samtidigt 
är de trygga i att programmera och implementera det i sin undervisning. De ser att 
införandet av programmering i skolan kan utveckla flera förmågor, dessutom ser lärarna 
att användningen av programmering sker på olika sätt genom variationen i 
undervisningsmetoder och val av uppgifter. Problemlösningsförmåga är en uppfattning 
som har uttryckts i resultaten, då ser lärarna vägen till att lösa problemen på olika sätt. 
En av informanterna fokuserar på målet och säger att vägen till att lösa problemet kan 
variera. Några av informanterna lade större fokus på att utveckla elevernas arbetssätt 
och i detta arbetssätt lades större fokus på den kreativa förmågan hos eleverna att nå 
till målet. Utifrån variationsteorin är det i variationer i lärandet där kunskaper synliggörs 
genom att kunskapen blir elevens egen. Eleverna provar på olika lösningar att nå målen 
att utveckla sitt sätt att se på lärandeobjektet. Variationerna i detta fall är att eleverna 
skall hitta olika lösningsförslag. Att hitta olika lösningsförslag tycker jag visar att 
informanterna använder sig av variationer i sin undervisning. I problemlösning så är 
lärandet en funktion av urskiljning där urskiljningen är en funktion av variation. Genom 
att arbeta med problemlösning lyfter Marton och Booth (1997:53) fram att lärandet en 
funktion av urskiljning vilket förutsätter en upplevd variation genom att ett objekt inte 
kan läras om vi inte först kan skilja ut objektet från dess kontext. För att kunna urskilja 
objektet i kontexten skilja det från andra objekt måste vi uppleva en variation av 
objekten i fråga (Bowden & Marton, 1998). 
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När det gäller det datalogiska tänkandet att ha redovisning och en resonemangsförmåga 
uttryckte informanternas sina uppfattningar på olika sätt. De gav olika svar utifrån hur 
de jobbar med att ha en redovisning och resonemangsförmåga. Informanten Oskar 
menar att det växer fram en resonemangsförmåga utifrån elevernas handlande ”om jag 
gör detta så kommer detta att hända” och utifrån detta så kommer en logisk följd att 
inträffa. Utifrån variationsteorins grunder är detta en faktor att en resonemangförmåga 
har stor betydelse för undervisning och lärande, vilket vi erfar och sätter det som vi har 
lärt oss i användning. Som en utgångspunkt i variationsteorin anses en elev ha lärt sig 
när hon har klarat av att samtidigt vara medveten om andra aspekter eller fler aspekter 
av ett fenomen än tidigare. Marton och Booth (1997) lyfter det vidare med att det sker 
en förändring i de ögon varigenom vi betraktar omvärlden.  
 
En annan uppfattning som har framkommit är redovisningsförmågan, där lyfter 
informanten Allan fram att man får redovisningsförmågan på köpet när man 
programmerar genom att du visar hur du tänker och hur du har gått tillväga. Detta stöds 
utifrån variationsteorin i Marton & Booth (1997:89) om hur eleverna lär sig begrepp 
och förståelse för att kunna resonera.  Till stor del beror det på hur läraren för fram 
dessa begrepp och lyckas göra det intuitiv för eleverna, genom att ta reda på elevernas 
förkunskaper och utifrån detta variera med olika förklaringar för att belysa ett problem. 
Här vill jag utifrån variationsteorin lyfta fram att all kunskap inte är begränsad till det 
vi ser eller hör utan vi måste lyfta fram olika resonemang för att ge eleverna möjlighet 
att se förändringar. Informanten Karin tar upp att resonemangsförmågan utvecklas 
genom att eleverna lär sig programmering i olika steg från att först lära sig att 
programmera analogt till att övergå till blockprogrammering till att avslutningsvis arbeta 
med textbaserad programmering. Genom att använda sig av dessa tre 
programmeringsmetoder är det lättare för eleven att resonera och förstå 
programmering eftersom kodskrivandet kan se ut på olika sätt men har samma syfte. 
Marton (1997) betonar vikten av att hjälpa eleverna genom att använda 
variationsmönster detta kan hjälpa dem att urskilja olika mönster istället för att ge de 
rätta svaren, på detta sätt kan elevernas resonemangsförmåga utvecklas. När det gäller 
att ge eleverna variationsmönster och inte färdiga svar för att utveckla 
resonemangsförmåga så lyfter Manilla fram att elevens förmåga att sortera bort onödiga 
detaljer vid kodskrivandet gör att resonemangsförmåga utvecklas (Manilla:82). 

Det framträder från lärarens uppfattning om att programmeringen inte handlar om 
själva kodskrivandet utan att det måste finnas ett syfte bakom det, det är processen som 
är viktig inom programmering. Detta har likhet med vad Skolverket (2016a) strävar 
efter, att programmering omfattar problemformulering, problemlösning samt analys 
och resonemang om resultatet av kodskrivandet. Detta liknar lärarnas uppfattningar 
om att programmering har den potentiella fördelen vad gäller utvecklandet av 
inlärningen av matematiska metoder. Det framträder även de potentiella fördelarna vad 
gäller de matematiska förmågornas utveckling hos eleven. I studien från ISTE:s (2011) 
som handlar om datalogiskt tänkande betonas att programmering är en problemlösande 
process genom att formulera problem som löses av en dator samt att eleverna skall 
organisera upp och analysera lösningar på ett logiskt sätt.  

Lärarna beskriver att resonemangsförmågan är viktig och det är något som behövs i 
programmering genom att eleverna måste kunna identifiera, analysera för att slutligen 
kunna implementera så många möjliga lösningar på problemet för att uppnå den mest 
funktionella och effektiva data. Detta gör att pedagogerna har en viktig roll genom att 
det är pedagogerna som väljer vad eleverna skall fokusera på.  
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Resultatet visar även om att samtliga lärare utgår från att det är vägen till målet som är 
det viktiga, dock var några av dem otydliga på att beskriva ”vägen till målet”. 

När det gäller transfereffekternas så tog informanten Viktor upp att han gav ett 
matematiskt problem till eleverna och då hade eleverna använt sig av programmeringen 
i JavaScript trots att problemet inte behövdes att programmeras. Viktor anser att 
eleverna tyckte att det var roligt att använda sig av programmering för att lösa 
problemet trots att eleven skulle kunna lösa problemet med de traditionella 
matematiska metoderna, men däremot säger Viktor att det är svårt att se 
transfereffekterna om man inte har flera matematikkurser som ligger efter varandra.    

En annan uppfattning i studien är att visualisera för att ändra elevernas sätt att se på 
lärandeobjektet, där tar informanterna Karin och Johanna upp att de använder sig utav 
visualisering genom att använda sig utav blockprogrammering och robotar i 
programmering. I en empirisk studie av Calao m.fl. (2015:25) så visade det sig att detta 
genom att visualisera programmering så ger det en transfereffekt på olika förmågor som 
problemlösning, resonemang samt en modelleringsförmåga.  

Studiens resultat indikerar på att informanterna försöker att hitta olika sätt att exponera 
sina elever för olika sätt att se och lyssna noga på eleverna, detta anses som det mest 
effektiva sättet för att tillgodose individuella skillnader. Inom variationsteorin är det 
viktigt hur elever erfar lärandeobjektet och här kommer lärarens roll i fokus, det är 
viktig att hjälpa dem inse att det finns olika sätt att se på samma uppgift i 
programmering. Enligt (Rolandsson 2015:61) är lärarens didaktiska kunskaper i 
programmering betydelsefullt gällande elevers inlärning och vilka förmågor som kan 
utvecklas när de programmerar. Transferseffekter sker inte automatisk, det krävs en bra 
planering och ett väl genomtänkt genomförande för att ge eleven möjligheten att 
reflektera på ett medvetet sätt över sina kunskaper samt hur dessa kunskaper kan 
medföras i andra ämnen för att skapa förståelse i ämnet. 
 
Utifrån lärarens uppfattning har framkommit samhällsperspektivet, då informanterna 
anser att programmering är viktig att läras för att vara en del i det demokratiska 
samhället, men informanterna gav lite skilda svar. Informanten Johanna gav svaret att 
programmering kommer att vara till hjälp för att kunna förstå samhället. Exempelvis 
genom att kunna använda robotar som kommer att vara i människans tjänst annars 
kommer programmering vara meningslöst. De andra informanterna Karin, Kirsti, 
Stefan och Tobias lyfter fram att vi lever i en allt mer digitaliserad värld och utifrån 
detta så måste vi skapa oss en förståelse för samhället.   
 
Som en motvikt till den positiva attityden till programmering som detta arbete 
genomsyrar så finns det en viss kritik till programmering som kan vara tänkvärd att ha 
i beaktning. En ny kritik som har lyfts fram är en publicerad artikel i 
grundskoletidningen (2019). Denna artikel är skriven av Anna Grettve som lyfter fram 
ingenjören, forskaren och läraren Catarina Player-Koro som är kritisk till införandet av 
programmering i den svenska läroplanen, där Catarina anser att det finns en väldig 
övertro till digitala verktyg. Catarina hävdar att det finns inget forskningsstöd till att 
programmering visar några positiva effekter med elevers resultat och användandet av 
digitala verktyg, en allvarlig del i detta är enligt Catarina att skolan blir en 
försöksverkstad. 
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Detta påstående bygger Plyer-Koro (2019) på utifrån sin egen enkätundersökning där 
det kom fram att det fanns en väldig stor förväntan bland lärarna om att IT skulle 
förändra och utveckla skolan, men resultatet i undersökningen visade att eleverna 
gjorde samma saker men i en ny form. Catarina lyfter fram att skolan behöver 
digitaliseras, men en viktig del är att all undervisning skall bygga på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet och att programmering i skolan som är något nytt inte bygger 
på denna vetenskaplighet. Enligt Kjällander m.fl. (2016:117) kan bristen av forskning i 
programmering i Sverige bero på att programmering inte har funnits i den svenska 
skolan sedan 80-talet. 

 

5.2 Metodologidiskussion 

För att studera hur lärarna uppfattar vilka förmågor som kan utvecklas hos eleverna har 
jag tagit hjälp av fenomenografins uppfattningsbegrepp och studiens fokus är riktat 
mot lärarnas uppfattningar som framträder i denna uppsats. Genom att tolka utsagorna 
av lärarnas uppfattningar försöker jag att förstå vad det är som framträder och hur detta 
framträder för lärarna. Den sociala verkligheten är central i en kvalitativ metod, dock 
att de sociala miljöerna inte kan frysas vilket betyder att denna typ av forskning har en 
svag extern reliabilitet då det är omöjligt att få samma resultat om undersökningen 
replikeras (Bryman2011:352). Av denna anledning har resultaten en låg överförbarhet 
då de är kontextuellt bundna i både tid och rum. Den kvalitativa metoden har en 
bristande transparens då är svårt att förstå vägen fram till slutsatsen eller urvalet av 
människor till intervjuer (Ibid 2011:370).  
 
Vad gäller generaliseringen så i vardagen generaliserar vi mer eller mindre spontant och 
gör våra egna värderingar, men med resultatet i detta arbete så kan man göra en väl 
överlagd bedömning för att ge en vägledning när det gäller programmering i skolan. 
Detta arbete bygger på att jag analyserar likheter och skillnader av informanternas svar, 
och hållbarheten att kunna generalisera svaren i detta arbete skall bygga på att 
specificera och stödja beläggen i informanternas svar. Genom att specificera och 
klarlägga de olika argumenten i svaren så kan läsaren själv bedöma hållbarheten i detta 
arbete och göra sina egna värderingar (Kvale 2014:312). Dessa tolkningar som läsaren 
kommer att göra utifrån detta arbete som utgår från den kvalitativa forskningen med 
har en fenomenografisk ansats gör att läsaren kommer att försöka identifiera sig i 
informanternas svar och tolkningar. Att tolka dessa och kunna identifiera sig kräver 
dock att läsaren har en viss erfarenhet av programmering i skolan genom att 
tolkningarna kräver att du kan identifiera dig i det som lyfts fram i arbetet.  
 
Sjöström (1994) lyfter fram generalisering på metanivå som lyfter fram att innehållet 
inte kan generaliseras i dess statiska mening, men att innehållet kan ge en insikt genom 
att innehållet generaliseras utifrån läsarens tolkningsprocess (Fejes &Thornberg 
2017:272f). Kvale (2014:312) nämner begreppet analytisk generalisering som betyder 
att varje enskilt fall som undersöks kan ha en bärande likhet för andra liknande 
situationer. 
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Kapitel 6 Slutsatser och vidare forskning 

I detta kapitel dras de sammanfattande slutsatserna som har framkommit i studien och 
därefter presenteras förslag på vidare forskning. 
 

6.1 Sammanfattande slutsatser  

I detta arbete undersöktes lärarnas uppfattningar om vilka förmågor som kan utvecklas 
hos eleven via programmering, där fenomenografin användes som metodansats.   
Eftersom en uppfattning är ett sätt att förstå något eller ett sätt att erfara något, bidrar 
studien således till en fördjupad förståelse av lärarnas uppfattningar om förmågor via 
programmering. Utifrån studiens resultat kan slutsatser dras om att det finns bärande 
likheter mellan lärarnas uppfattningar kring programmering i en skolkontext och 
skolverkets argument för programmeringsinförandet gällande samarbetsförmåga. Men 
jag ställer mig tveksam till att använda programmering för att utveckla 
samarbetsförmåga, utan denna förmåga kan uppnås på ett annat sätt än att använda 
programmering i klassen. Studiens resultat visar även att det finns potential av 
programmeringsanvändning som ett verktyg för lärande. Således skall fokuset inte ligga 
på kodskrivandet utan på processen. Utifrån studiens resultat och med stöd i tidigare 
forskning kan lärarnas val av uppgifter till eleverna erbjuda både möjligheter och 
utmaningar.  
Studien indikerar även på att problemlösningsförmåga utvecklas när eleven blir tvungen 
att bryta ner problemet till små delar, då är sekvensen en viktig faktor som när man 
programmerar en algoritm, men det är svårt att se vilka effekter en uppgift kan ha om 
man inte följer upp eleverna i andra ämnen. Studien visar även att lärarna är positiva att 
programmera och implementera det i deras undervisning. Dessutom ser lärarna fler 
möjligheter att använda programmering på olika sätt, genom att lärarna varierar 
programmering i deras undervisning, samt använder den som ett verktyg för inlärning. 
Dock har lärarna svårt att beskriva på ett konkret sätt hur programmeringen kan 
utveckla förmågor hos eleven.  

 
 

6.2 Vidare forskning   

För att utveckla denna studie vill jag ge ett förslag på att skapa övningsuppgifter där 
uppgifter delas ut till elever som hör till en undervisningsgrupp. Uppgifterna skall ligga 
på olika nivåer, men variationen ligger mellan ren programmering till uppgifter i 
programmering som testar den logiska följden ”komplexa att lösas”. Därefter skall 
eleverna följas upp av forskaren under en viss period och sedan skall effekterna 
undersökas. Ett ytterligare steg skall elevernas följas upp genom att intervjua dem för 
att skapa en bild av deras skilda uppfattningar av respektive uppgift.  
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Informationsbrev till informant 
 

 

 

 

Informationsbrev till Informant 
 

Förfrågan om att delta i en studie Programmering i ett lärande 
perspektiv 
 
Hej! 
Jag heter Nadia Majli och är student på Högskolan Dalarna. Jag skriver mitt 
examensarbete om vilka transferseffekter kan programmering leda till hos eleverna i 
skolan. Syftet med studien är att undersöka lärarens uppfattningar om vilka förmågor 
kan utvecklas hos eleven via programmering i skolan. Studien är ett examensarbete på 
avancerad nivå och är en del av utbildningen till ämneslärarexamen vid Högskolan 
Dalarna. Studien kommer att genomföras med intervjuer under Ht:19. Intervjun 
kommer att beröra din uppfattning om vilka förmågor kan utvecklas hos eleverna när 
de programmerar. Intervjun beräknas att ta 45–60 minuter, det är viktigt att intervjun 
sker i ostörd miljö, på en tid och plats som du bestämmer. Intervjun kommer att spelas 
in och skrivas ut i text.  
Den information som du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att 
ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att 
ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en 
muntlig presentation till andra studerande samt i form av ett examensarbete. När 
examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i Diva-databasen vid 
Högskolan Dalarna. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när 
examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet 
genom att få en kopia av arbetet.  Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst 
avbryta din medverkan utan närmare motivering.  
 
Jag frågar härmed om du vill delta i denna studie. Du får gärna ge besked antingen 
genom att mejla eller genom att skicka ett SMS. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  
 
Med vänliga hälsningar! 
 
Nadia Majli                        Jörgen Dimenäs  
Student                        Professor pedagogiskt arbete 
h16nadma@du.se                                               jdm@du.se 
076-5554919                         023-778780 
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Informant samtycke till studien 
 

 

 
 
 

Informerat samtycke till studien: 
 

” Programmering i ett lärande perspektiv” 
 

Jag har tagit del av informationen om studiens syfte, tillvägagångssätt och deltagande, 
både muntligt och skriftligt. Jag samtycker till att delta i studien och till att materialet 
från intervjuerna får användas i studiens resultat. Jag vet att mitt deltagande är frivilligt 
och att jag har möjlighet att avbryta min medverkan när helst jag önskar. 
Mina personliga uppgifter kommer att avkodas och mitt material kommer märkas med 
siffran _______. Enbart studieförfattarna kommer veta vem materialet tillhör och 
informationen kommer förvaras inlåst. Materialet kommer att makuleras när studien är 
avslutad och examinerad.  
 
 
 
 
 
Underskrift: _____________________________________________________  
Namnförtydligande: _______________________________________________ 
Ort och Datum: __________________________________________________ 
Arbetar i skolan: _________________________________________________ 
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Skriftligt godkännande från berörd verksamhetschef 
 
 
 
 

 
 

 

Skriftligt godkännande från berörd verksamhetschef 
 
 

Godkännande ges härmed för lärarstudent Nadia Majli med handledare Jörgen 
Dimenäs att genomföra ovan beskrivna studie vid vår verksamhet.  
 
 
Skolan: ____________________________________________________ 
Signatur rektor: _____________________________________________ 
Namnförtydligande: __________________________________________ 
Ort och datum: ______________________________________________ 
 
 
Var god återsänd skriftligt godkännande i scannat dokument, alternativt hämtas 
dokumentet upp på plats i anslutning till intervjuerna. 
 
Ytterligare upplysningar kan lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
 
 Med vänliga hälsningar!  
 
 
 
Student:                                                                 Handledare: 
Nadia Majli                                                            Jörgen Dimenäs- Professor  
076–5554919                                                         023-778780 
 h16nadma@du.se                                                  jdm@du.se   
______________                                                  __________________ 
Underskrift  
 
Ort, datum 
______________                                               ___________________ 
 
 
 
 
 

mailto:h16nadma@du.se
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Bilaga 4  
 

Intervjuguide utifrån Tratt-modellen 
 

Uppvärmning: 
Vilka ämnen undervisar du i? Hur länge har du arbetat som teknik-mattelärare? Vilka 
program undervisar du på nu? Vilka program har du erfarenhet av sen tidigare? 
 

Inledning: 
Det här ska handla om programmering i relationen till vilka förmågor kan utvecklas 
hos eleven. Jag är intresserad av att få veta: 

• Hur tänker du inför starten av läsåret vad gäller undervisningens innehåll med 

avseende på val av uppgifter i programmering? 

• Vad har du får mål med undervisningen i programmering under det här läsåret? 

• Vilka utmaningar tycker du att du som lärare står inför när du skall planera 

programmering med avseende på förmågors utveckling? 

• Kan du beskriva vad programmering innebär för dig? 

•  Hur tänker du om vad eleverna ska kunna när det gäller programmering? 

• Vilka förmågor anser du att eleverna behöver utveckla när de programmerar? 

• Vilka typer av uppgifter brukar du välja i din undervisning i programmering och 

på vilket sätt arbetar du med dem? 

•  När du väljer uppgifter till undervisningen i programmering, hur tänker du då? 

Vilka avvägningar – didaktiska och praktiska - gör du när du skapar uppgifter? 

• Kan du berätta om vad det kan finnas för svårigheter när man ska välja 

uppgifter i programmering? 

 

 Tema 1: Programmerings syfte  

• Hur tänker ni kring införandet av programmering i skolan?  

• Vad skall vi ha programmering till? 

• Vad tycker du att programmering utvecklar? 

• Vad skall eleverna kunna i programmering? 

• Hur tänker du kring programmering i relation till skolans uppdrag? 

• Hur tänker du kring programmering i relation till ditt uppdrag som teknik-
mattelärare? 
 

Tema 2: Programmering i relationen till förmågor 

• Beskriv vad du tycker att programmering är? 

• Hur tänker du om det i relation till vilka förmågor kan utvecklas hos eleven? 

• Hur vet du vad programmeringen har utvecklat problemlösningsförmåga hos 
eleven? Hur gör du för att få veta det?  
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Tema 3: Programmering i relationen till undervisning  

• Beskriv hur du tänker om din undervisning i relation till vilka uppgifter väljer 
du? 

• Hur kan uppgifterna påverka undervisningen?  

• Hur viktigt är att tänka på förmågorna när du planerar undervisningen? 

• Vad undervisade i programmering du sista gången? Gör du något annorlunda 
nu?  

 

Tema 4: Programvara 

• När du väljer ett program såsom textbaserad- eller kodbaserd program till 
undervisningen, hur tänker du då? 

• Vilka didaktiska avvägningar gör ni när ni väljer ett program respektive 
uppgifter? 

 

Tema 5: Programmering i relation till läroplanen   

• Vad gör du med programmering i relation till - Undervisning? - Bedömning? 
Kursens ämnesplan och kunskapskrav? 

 

Avslutning:  

• Kan du sammanfatta lite vad som är bra och dåligt med programmering? 

• Hur tänker du kring förhållandet programmering- undervisning- förmågor? 

• Finns det något mer som du kommer på och som har att göra med det vi pratat 
om? 
 

Stödfraser:  

• På vilket sätt?  

• Hur menar du? Berätta mer om...  

• Vad har du för tankar om det?  

• Kan du förklara mer?  

• Har du något exempel?  

• I vilket sammanhang?  

• Hur känner du om detta?  

 


