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ABSTRACT 
What is creativity? Why is it important? How can you stimulate pupils to become 

more creative? These are some of the questions that are studied in this thesis. 

The discussion is focused on programming as the medium of creativity and the 

result is a setup for a course book that teaches programming at the same time as 

it makes the reader more creative. The results are based on literature study as 

well as observations and interviews with teachers and pupils from three different 

schools in Stockholm, Sweden. The study shows that gets more important every 

day as more and more jobs are replaced by computers and we live in an age of 

abundance. The teachers would like the pupils to be more creative but don’t 

know how achieve that at the same time as they have to teach them everything 

that they are supposed to know when the course ends. 

SAMMANFATTNING 
Vad är kreativitet? Varför är det viktigt? Hur kan man stimulera eleverna till att bli 

mer kreativa? Detta är några av de frågor som undersöks i denna rapport. 

Diskussionen fokuserar på programmering som redskap för kreativiteten och 

resultatet blir ett upplägg för en lärobok i programmering som kan stimulera 

läsaren till att bli mer kreativ. Resultatet bygger på litteraturstudier samt 

observationer och intervjuer med lärare och elever på tre gymnasieskolor i 

Stockholmsområdet. Undersökningen visar på att kreativitet blir allt viktigare i ett 

samhälle med överflöd där allt fler arbeten ersätts av datorer. Lärarna skulle 

gärna vilja att eleverna var mer kreativa men har svårt att få ihop det med allt 

som ska hinnas med under kursen.   

 

 

 

”Barnen börjar skolan 

som frågetecken och 

lämnar den som 

punkter”  

– Neil Postman  
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BAKGRUND 
Under min skoltid har jag upplevt att man inte tar vara på elevens kreativitet och 

lust att skapa. Uppgifterna man får är väldigt slutna och övningarna har ofta ett 

rätt svar. Kreativitet tror jag till stor del handlar om att våga tänka fel snarare än 

att tänka rätt.   

Väldigt många yrken är skapande. Hela vårt samhälle bygger på produktion. 

Därför är det märkligt att så liten del av elevernas utbildning fokuserar på 

skapandet. Skapandet är dessutom väldigt lärorikt. Man får många erfarenheter 

av att skapa riktiga produkter, till skillnad från att läsa böcker om hur man skapar. 

I skapandet lär man lär sig även många oförutsedda saker på vägen.   

Samtidigt som skolan försöker lära eleven nya saker så tar den ofta död på 

elevens naturliga lust att skapa och därmed även lusten att lära sig. Man rättas in 

i ett led där minne och logiskt tänkande är normen. Jag tror att detta kan bero på 

att skapande förknippas med något oberäkneligt och flummigt. Lärarna tycker 

kanske att det är svårt att värdera och bedöma elevernas egna skapelser, trots att 

dessa borde utgöra det bästa underlaget för värdering som en lärare någonsin 

kan få tillgång till.   

Mitt stora intresse är programmering och det är även inom detta område jag 

förlagt mycket av mitt skapande. Programmering tycker jag är det optimala 

mediet för att uttrycka sin kreativitet. Det förenar teknik, vetenskap, design och 

konst. Tyvärr upplever man nog sällan detta som elev. Stor del av den 

programmeringsundervisning jag själv deltagit i har lagt fokus på teknik och 

vetenskap. Man har sällan fått hitta på egna program utan för det mesta 

implementerat uppgifter från boken, uppgifter med ett rätt svar.  

För att försöka ändra på detta är min tanke att skriva en lärobok. Jag tycker att 

många läroböcker i programmering är dåligt utformade med avseende på 

kreativitet. Min bedömning är att läroboken i ganska hög grad styr upplägget på 

programmeringskurserna så därför är det viktigt att det finns en kreativ lärobok i 

programmering att utgå ifrån. 

SYFTE 
Syftet med detta examensarbete är att studera och diskutera förutsättningar för, 

och anledningar till, att stimulera elevers kreativitet i kursen Programmering A på 

gymnasieskolan. Resultatet av studien blir en  prototyp för en lärobok som kan 

användas i programmeringskurser för gymnasieskolan och som kan stimulera 

eleverna till att utveckla sin kreativitet. 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
Målet för detta examensarbete är att ta fram en prototyp för en kreativt 

stimulerande lärobok i programmering. Min huvudsakliga frågeställning är alltså: 

• Hur kan en kreativt stimulerande lärobok i programmering se ut? 

Jag har dock valt att dela in arbetet i några mer begränsade frågeställningar som 

ska vara en hjälp på vägen till den slutgiltiga prototypen. 

• Vad är kreativitet? 

• Varför är kreativitet viktigt? 

• Hur kan man stimulera kreativitet? 

• Hur ser det ut i skolan idag? 

• Vad vill lärare och elever ha? 

• Hur ser dagens programmeringsböcker ut?  

I alla dessa frågeställningar ligger fokus på programmeringsundervisning i 

gymnasieskolan. 
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METOD 

LITTERATUR 
För att få en tydligare bild av vad kreativitet är samt mer kött på benen kring 

varför det är viktigt och hur man kan stimulera kreativitet så inleder jag arbetet 

genom att besvara de tre första frågeställningarna med hjälp av litteratur.  

När det gäller att definiera ”kreativitet” så finns det redan hundratals definitioner 

och att försöka ta fram någon helt neutral definition är varken möjligt eller ens 

önskvärt. Istället utgår jag väldigt mycket ifrån Vygotskijs idéer som stämmer 

väldigt bra överens med min egen syn på begreppet.  

Att kreativitet är något viktigt tyckte jag långt innan jag började med detta 

arbete. Jag kan dock inte riktigt sätta fingret på varför det är viktigt. Efter att ha 

läst en del om kreativitet på Wikipedia och andra internetsidor så började jag få 

klart för mig att en av de största förespråkarna för kreativitet i skolan är Sir Ken 

Robinson. Han har skrivit en rad böcker på området samt blivit adlad för sitt 

arbete kring kreativitet och utbildning. En annan person som jag hämtar några av 

mina argument från är Daniel H. Pink som även han skrivit böcker om kreativitet 

och varför kreativitet är extra viktigt just nu.  

Hur man kan stilmulera kreativitet är en svår fråga att besvara vetenskapligt. Det 

finns väldigt många förslag på sätt i litteraturen men få är vetenskapligt 

underbyggda. Eftersom kreativitet är svårt att mäta så är det heller inte möjligt 

att utvärdera dessa tekniker. Istället samlar jag på mig alla förslag och idéer jag 

kan hitta i litteraturen och presenterar de mest frekvent förekommande tipsen 

på hur man kan stimulera kreativitet.  

Förutom detta studerar jag även metodlitteratur (Bryman, Östbye, Hartman) om 

hur man genomför intervjuer, analyserar läroböcker och skriver rapporter. 

OBSERVATIONER 
För att ha möjlighet att förmedla hur programmeringsundervisningen går till på 

gymnasiet idag så genomför jag observationer på tre olika gymnasieskolor i 

Stockholmsområdet.  

Oberservationerna går till på så vis att jag sitter med under en lektion på varje 

skola. Under lektionen för jag korta anteckningar om vad som händer och direkt 

efter lektionen skriver jag ned en sammanhängande text om det jag observerat. 

Dessa texter bearbetas och förbättrats i efterhand och presenteras under 

rubriken ”Hur ser det ut i skolan idag?”. 

I början av varje observation presenterar jag mig för eleverna och berättar att jag 

jobbar med att ta fram en ny lärobok i programmering och därför vill observera 

hur de arbetar på lektionerna. Detta är i princip även allt lärarna får veta i förväg. 

Under själva lektionen sitter jag sedan längst bak i klassrummet och observerar 

händelseförloppet. Jag försöker att inte på något sätt delta i undervisningen.  

Att endast genomföra observationer på tre skolor och endast en lektion per skola 

kan tyckas lite. Tyvärr är det svårt att överhuvudtaget få möjlighet att observera 

på skolorna. Av ca 15 gymnasielärare som jag har varit i kontakt med så är det 

endast dessa tre som ställt upp. Det hade dock ändå varit svårt att hinna med att 

göra fler observationer inom ramen för detta examensarbete. Detta gör att 

reliabiliteten i undersökningen blir lidande. Däremot är undersökningens validitet 

högre, jag observerade elever som läste Programmering A (och i ett fall B) på 

gymnasiet vilket var vad jag avsåg att göra, dock är det svårt att veta om detta var 

ett ”normalt” lektionstillfälle för elverna och lärarna. De kan ha påverkats av min 

närvaro
1
, varit ovanligt trötta o.s.v. Resultatet är inte på något sätt tänkt att vara 

en heltäckande studie av hur undervisningen i programmering bedrivs på 

gymnasiet idag utan syftar endast till att ge en liten inblick i hur en 

programmeringslektion kan se ut, speciellt för de läsare som aldrig har deltagit i 

en sådan själva. 

                                                                 
1 Östbye, s. 113 
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INTERVJUER 
I samband med observationerna passar jag på att intervjua läraren samt några 

elever på varje skola. Totalt intervjuar jag 3 lärare och 11 elever. Syftet med 

dessa intervjuer är dels att förstärka mina observationer men framförallt att ta 

reda på vad lärare och elever vill ha vad gäller läroböcker i programmering. 

Dessutom passar jag på att fråga lite andra saker som jag tycker kan vara 

intressanta för projektet, som t.ex. hur mycket läroboken styr undervisningen. 

Eftersom mitt främsta mål är att ta reda på vad lärare och elever vill ha så 

använder jag mig av kvalitativa, semi-strukturerade, intervjuer. Kortfattat innebär 

detta att man ställer öppna frågor, man har förberedda frågor men kan även 

ställa följdfrågor
2
.  

Mina frågor (se Bilaga B) är öppna men följer en ganska logisk ordningsföljd. För 

att inte styra in de intervjuade på spåret ”kreativitet” så avslöjar jag mitt 

egentliga intresseområde först i slutet av intervjun och ställer sedan mer 

specifika frågor kring kreativitet först efter det. Min förhoppning är att den 

intervjuade personen själv kommer in på kreativitet utan att jag behöver nämna 

det (vilket också inträffade i flera fall). 

Eftersom frågorna är väldigt öppet formulerade så har de intervjuade kommit in 

på väldigt olika spår som jag har försökt följa upp med följdfrågor. Ibland har jag 

även efter att ha följt en tråd försökt styra in den intervjuade på det område jag 

tänkte att svaret skulle handla om. Ibland ställde jag även följdfrågor för att visa 

att jag lyssnade eller för att få bekräftat att jag verkligen uppfattat personens 

uttalande korrekt. 

Jag försöker att ställa ungefär samma frågor till lärare som till elever för att kunna 

upptäcka skillnader i hur de uppfattar undervisningen. Däremot formulerar jag 

frågorna till eleverna enklare för att undvika missförstånd. 

                                                                 
2 Bryman, s. 301 

Intervjuerna på den första skolan såg lite annorlunda ut och spelades inte in. 

Erfarenheterna från dessa ledde till att frågorna omformulerades något och att 

jag spelade in alla efterföljande intervjuer. Intervjuerna från första skolan täcker 

dock i stort in samma svar som de senare.  

Det fanns flera anledningar till varför jag valde att spela in de senare intervjuerna. 

Dels är det svårt att minnas allt. I de tidiga intervjuerna antecknade jag noga 

under intervjun och skrev ned en längre text efteråt. Det är dock lätt att glömma 

detaljer och framförallt kan man missa saker som man inte tror är viktiga. 

Inspelade intervjuer gör det lättare att analysera och minskar risken för 

feltolkningar. Dessutom märkte jag att det var lättare att koncentrera sig på vad 

den intervjuade svarade och att ställa bättre följdfrågor när man inte behövde 

koncentrera sig på att ta bra anteckningar. Mindre anteckningar och noteringar 

gjordes dock även under de senare intervjuerna. Självklart frågade jag innan varje 

intervju om jag fick lov att spela in intervjun och alla de intervjuade gav sitt 

medgivande. 

Intervjuerna har genomförs i separata rum, fria från störningsmoment och andra 

som kan höra. Intervjuerna med lärarna har tagit mellan 30 och 60 minuter. 

Elevernas svar var oftast kortare och för att inte uppehålla eleverna allt för länge 

ställde jag inte allt för många följdfrågor så dessa tog i genomsnitt bara 10 

minuter.  

Urvalet av elever att intervjua har i samtliga fall gjorts av läraren. Jag har dock 

poängterat att jag vill intervjua både ”starka” och ”svaga” elever. På en skola ville 

läraren att jag endast pratade med de ”starka” eleverna eftersom de andra låg 

efter och behövde lektionstiden till att arbeta med sina uppgifter. Vad gäller 

lärarna så har jag tagit kontakt med ca 15 lärare helt slumpmässigt på skolor i 

Stockholmsområdet, av dessa är det endast de tre intervjuade som visat sig villiga 

att ställa upp på intervju. I vissa fall har anledningen till att lärarna inte kunnat 

ställa upp berott på att de inte undervisat i någon kurs den aktuella terminen 

men man kan ändå tänka sig att dessa tre som har ställt upp kanske t.ex. har ett 



 

D
EFIN

ITIO
N

ER
 

7 
 

speciellt intresse av läromedel vilket kan ha fått konsekvenser för 

undersökningen.  

Efter intervjuerna transkriberas inspelningarna. Sättet på vilket jag analyserar 

intervjuerna är baserat på empiribaserad teori (Grounded Theory)
3
, vilket i 

korthet innebär att man börjar med att samla in data som man sedan 

kategoriserar och utvecklar sina teorier ifrån. Min huvudsakliga frågeställning är 

”Vad vill lärare och elever ha?”. De intervjuade personernas svar och åsikter 

kategoriseras men eftersom det är så pass få och vida intervjuer så är det svårt 

att utveckla några generella teorier. Istället presenteras de intervjuade eleverna 

och lärarnas åsiker i form av citat och återberättelser. 

BOKANALYS 
För att undersöka om elever och lärare kanske redan har det de vill ha så vill jag 

även genomföra en kortare analys av hur dagens läroböcker i programmering ser 

ut.  

För att ta reda på vilka böcker som används flitigast har jag frågat olika 

läroboksförlag men dessa har tyvärr inte kunnat ge mig något svar. Istället har jag  

frågat lärarna på de skolor jag genomför intervjuer, samt även frågat några 

vänner som arbetat eller praktiserat på olika skolor. Genom detta har det visat sig 

att det nästan uteslutande (i 5 av 7 fall) är en specifik bok som används på alla 

skolor, i ett fall använde de ett annat programmeringsspråk vilket självklart 

kräver en annan bok och på en annan skola hade de precis bytt bok men hade 

tidigare använt denna. Så det är denna enda bok jag har analyserat. I efterhand 

kan jag tycka att jag borde ha analyserat flera och kanske även försökt hitta 

böcker som stämde överens med lärare och elevers önskelmål men som inte 

används i skolorna. Tyvärr är det dock tidsbristen som återigen gjort att jag nöjer 

mig med en bok. 

                                                                 
3 Bryman s. 254 

När jag har analyserar boken utgår jag från några huvudpunknter, eller 

kategorier, som jag tittar på. Dessa kategorier bygger på analysen av 

intervjuerna. Förutom att hela tiden fråga mig om boken stämmer överens med 

vad lärare och elever sa att de vill ha så försöker jag även att se boken ur ett 

kreativt stimulerande perspektiv. 

DEFINITIONER 
I denna rapport används ibland programmeringsbegrepp som kan vara svåra att 

förstå om man inte själv är insatt i programmering. Många av dessa begrepp är 

ord som har en något annorlunda betydelse i andra vetenskapliga dicipliner vilket 

gör det extra förvirrande. Därför följer här en definition av några vanliga begrepp 

inom programmering. 

VILLKOR 
Villkor inom programmering är ett sätt att få olika saker att ske beroende på om 

något är sant eller falskt. 

FUNKTIONER 
En bit kod i ett större program som utför en speciell uppgift. Kan ta emot och 

returnera data på liknande sätt som funktioner inom matematiken. 

KLASSER 
Att skriva en klass är ett sätt att bestämma vilka egenskaper och funktioner ett 

objekt av den aktuella klassen ska ha. 
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VAD ÄR KREATIVITET? 
Kreativitet är ett ord som används väldigt ofta i vardagen men som är svårt att 

definiera. Jag ska med hjälp av Vygotskij försöka rama in kreativitet med en 

definition och ge några konkreta exempel på vad kreativitet kan vara inom 

programmering. 

KREATIVITET OCH FANTASI 
Vår hjärna har två grundläggande förmågor; en upprepande och en 

kombinatorisk. Olika slags påverkan (stimuli) förändrar nervstrukturen i hjärnan. 

Om en stimuli upprepas eller om den är tillräckligt kraftig så bevaras spåren av 

den.
4
 Man kan se det som att olika intryck skapar stigar i hjärnan, eftersom det är 

lättare att följa en upptrampad stig än att bryta ny mark så upprepar vi gärna 

sådant som vi erfarit. ”Vår hjärna är alltså ett organ som bevarar våra tidigare 

erfarenheter och främjar en återupprepning av dessa” 
5
.  Men om vi bara 

upprepade allt så skulle samhället inte ha kommit någonstanns, hjärnan har alltså 

även en till förmåga nämligen den kombinatoriska eller kreativa.  

Vår kreativa förmåga kallas inom psykologin för fantasi. Till vardags används 

fantasi ofta som ett ord för att beskriva något overkligt, men fantasin är grunden 

för varje kreativ aktivitet
6
. Kreativitet är alltså inte något som är få förunnat utan 

en förmåga som vi alla använder hela tiden. Som Vygotskij säger så ”förekommer 

skapandet i själva verket inte bara där det ger upphov till historiskt betydelsefulla 

verk, utan överallt där en människa fantiserar kombinerar, förändrar och skapar 

något nytt”
7
. Ett enkelt exempel är språket. Vi lär oss först att upprepa enstaka 

ord, vi kombinerar sedan dessa i mer eller mindre lyckade försök att förmedla 

vad vi menar.  

                                                                 
4 Vygotskij, s. 12 
5 Ibid. 
6 Ibid, s. 13 
7 Ibid, s. 15 

SAMBAND MELLAN FANTASI OCH VERKLIGHET 
Det finns fyra samband mellan verkligheten och fantasin. Det första sambandet 

består i att fantasin alltid grundar sig på våra tidigare erfarenheter, vi kan inte 

fantisera fram något som inte består av element ur verkligheten8. Våra 

erfarenheter fungerar som byggstenar för fantasin, ju mer erfarenhet vi har desto 

fler byggstenar har vi tillgång till. Fantasin står alltså ”inte i motsats till minnet, 

utan grundar sig på detta och förfogar över dess möjligheter i ständigt nya 

kombinationer”
9
. 

Det andra sambandet består i att vi kan låna erfarenhet från andra med hjälp av 

fantasin. Vi kan med hjälp av böcker och filmer få en förståelse av hur det var att 

leva under världskrigen även om vi inte varit med om det själva. Fantasin kan 

alltså ”vidga en människas erfarenheter”
10

. 

Blått är kallt. Detta konstaterande är ett exempel på det tredje sambandet mellan 

fantasi och verklighet, det emotionella sambandet. ”Det uppstår en fantasins 

kombinationsprodukt som grundar sig på en gemensam känsla eller ett 

emotionellt tecken, som förenar olikartade element vilka trätt i samband med 

varandra”
11

. Ett annat exempel kan vara att om vi tror att vi ser en tjuv så blir vi 

rädda på riktigt. Även om det bara var inbillning så var känslan äkta. Detta är 

också anledningen till att vi har så lätt att sätta oss in i påhittade personers 

livsöden i böcker och på film, trots att vi vet att det inte är på riktigt. 

Det fjärde och sista sambandet mellan fantasi och verklighet är när en 

fantasiskapelse ger upphov till något helt nytt. Något ”som inte finns i den 

mänskliga erfarenheten och inte motsvarar något verkligt existerande föremål”
12

. 

                                                                 
8
 Vygotskij, s. 17 

9 Ibid, s. 20 
10 Ibid, s. 22 
11 Ibid, s. 23 
12 Ibid, s. 25 
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Hit räknas alla ”vanliga” tekniska uppfinningar, men det det kan också vara 

konstverk som istället påverkar våra känslor och tankar.  

SKAPANDEPROCESSEN 
”Det som vi kallar skapande är ofta bara den dramatiska födelseakt som är 

resultatet av ett mycket långvarigt havandeskap, av ett fosters utveckling”13. Från 

en erfarenhet eller ett intryck är det en lång process innan vi når en idé eller 

kreativ tanke. ”Varje intryck utgör en komplicerad helhet som består av en 

mängd skilda delar”
14

. Hjärnan delar upp intrycket i mindre bitar. Denna process 

kallas för dissociation och är väldigt viktig för vår begreppsbildning och vårt 

abstrakta tänkande
15

. Efter dissociationen kommer  de dissocierade elementen 

att förändras, förvanskas eller helt glömmas bort innan de når den sista delen av 

skapandeprocessen, nämligen associationen. Under associationen så förenas 

elementen som förut dissocerades, men nu på ett annat, nytt, sätt.  

Vårt behov av att anpassa oss till den omgivande miljön är anledningen till att vi 

överhuvudtaget skapar
16

. Förutom våra erfarenheter så beror fantasin alltså även 

på den omgivande miljön. Det uppfinns t.ex. mer i privilegierade klasser för att de 

har villkoren för skapandet uppfyllda i högre grad
17

. Något annat som har stor 

betydelse för skapandet är den tid vi lever i. ”Varje uppfinnare, till och med 

geniet, är alltid barn av sin tid och sin miljö. Hans skapande utgår från de behov 

som skapats före honom och stödjer sig på de möjligheter som, återigen existerar 

utanför honom själv”
18

. ”På så vis blir ingen uppfinning i sträng mening personlig, 

i den finns alltid bevarade rester av anonymt samarbete”
19

. 

                                                                 
13

 Vygotskij, s. 31 
14

 Ibid. 
15

 Ibid, s. 32 
16 Ibid, s. 35 
17 Ibid, s. 36 
18 Ibid, s. 37 
19 Ibid, s. 37 

Fantasin utvecklas med åldern. ”Barnets fantasi är inte rikare utan fattigare än 

den vuxnas”
20

. Detta beror på att barnet inte hunnit med att erfara lika mycket 

som en vuxen människa. ”Ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju mer det 

vet och har tillägnat sig, ju större mängd verklighetselement det bestitter i sin 

erfarenhet, desto betydelsefullare och produktivare blir dess fantasi vid i övrigt 

lika förutsättningar”
21

. Barnet tror dock mycket starkare på sina fantasiprodukter 

medan vuxna förhåller sig mer kritiska
22

, detta märks inte minst på att lusten att 

rita försvinner när man blir äldre
23

. 

”Att skapa är svårt, behovet av att skapa sammanfaller inte alltid med förmågan 

att skapa, och härur uppstår en plågsam känsla av lidande över att tanken inte 

övergick i ord”
24

. 

DISKUSSION 
Vygotskijs bild av kreativitet stämmer väldigt bra överens med min egen bild. 

Vissa saker är till en början svåra att ta till sig, t.ex. att fantasi och kreativitet är 

samma sak, men när man tänker efter så inser man att det stämmer även om 

ordet fantasi har fått en lite annan betydelse i dagligt tal. 

En annan sak som först kan låta märklig är att barn har en fattigare fantasi. Detta 

beror på att man ser fantasi lite som någonting overkligt. En vuxen människa har 

ju hunnit samla på sig fler erfarenheter och har där med fler byggklossar. Barnet 

har dock inte lika starkt upptrampade stigar som en vuxen, vilket gör att barn 

ibland kan ha mer nyskapande idéer än vuxna. Vuxna är ofta låsta vid hur 

byggklossarna brukar kombineras. 

                                                                 
20

 Vygotskij, Lev - s. 40 
21 Ibid, s. 20 
22 Ibid, s. 41 
23 Ibid, s. 43 
24 Ibid, s. 47 



 

V
A

D
 Ä

R
 K

R
EA

TI
V

IT
ET

? 

10 

Det här med att vara nyskapande är också något som jag inte tycker att Vygotskij 

behandlar tillräckligt. I det svenska språket använder vi kreativitet som både 

adjektiv och verb och ibland även som ett substantiv, något som gör det lite 

krångligt att definiera vad kreativitet är. I vardagligt tal så är en kreativ idé en idé 

som skapar något helt nytt som inte tidigare funnits. Som Vygotskij mycket riktigt 

påpekar så är vi ju ständigt kreativa, utan att vi för den delen konstant uppfinner 

revolutionerande maskiner. För mig ligger kreativiteten i att vi kombinerar 

element på ett sätt som för oss tidigare var okänt. Ibland behöver det kanske inte 

heller vara en okänd kombination, vi kan ha sett två element kombineras på ett 

sätt, och sedan kombinerar vi två andra element på samma sätt, då är vi 

fortfarande kreativa. Gränsen mellan att vara kreativ eller inte behöver inte vara 

helt skarp. Vi kan ha sett kombinationen tidigare för väldigt länge sedan eller 

kanske i ett helt annat sammanhang. Men ju mer oväntad den nya stigen som vi 

stegar ut i vår hjärna är, desto mer kreativa är vi. 

Anledningen till att vi är kreativa, säger Vygotskij, är vårt behov av att anpassa oss 

till miljön. Detta tror jag stämmer, de flesta uppfinningarna utgår från ett behov, 

även om det finns exempel på uppfinningar som snarare skapat ett behov. Vad 

jag tycker Vygotskij missar lite är inspirationen. Inspirationen anser jag är 

kreativitetens bränsle. Man kan se våra erfarenheter som bitar i ett pussel, när vi 

kombinerar pusselbitarna är vi kreativa. För varje ny bit vi hittar öppnar sig 

massor av möjligheter att kombinera den med andra bitar. Det är denna öppning 

av möjligheter som gör att vi känner oss inspirerade. Vi inspireras alltså till att 

vara kreativa genom att få nya erfarenheter. 

Vygotskij säger att det skapas mer i priviligierade klasser. Detta tycker jag inte 

riktigt går ihop med hans tankar om att skapandet utgår från ett behov. I så fall 

borde ju de priviligierade, som har de flesta av sina behov tillgodosedda, inte 

behöva skapa. Inte heller tror jag att de priviligierades erfarenheter är rikare, det 

kan ge fler erfarenheter att tigga i tunnelbanan än att gå på museum. Däremot 

har de förmodligen större möjligheter att genomföra sina idéer.  

När det gäller kreativitet inom programmering så kan man vara kreativ på flera 

olika plan. På en grundläggande nivå kan det handla om att själv kunna 

kombinera olika element inom programmering som t.ex. loopar eller objekt för 

att kunna skriva fungerande program. Mer övergripande handlar det om att 

skapa program som inte bara är kopior av existerande program utan som man 

själv har hittat på. Huruvida det verkligen inte finns något sådant program är 

egentligen oviktigt, bara man inte känner till något sådant. Det behöver självklart 

inte handla om hela program heller utan mindre lösningar i ett program. Det 

handlar inte bara om att lösa problem utan även om att upptäcka problemet.  
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VARFÖR ÄR KREATIVITET VIKTIGT? 
De flesta har nog en känsla av att kreativitet är något bra och någonting som är 

viktigt. Men varför? Här försöker jag besvara den frågan med hjälp av argument 

hämtade från Sir Ken Robinson och Daniel H. Pink. 

INTELLIGENS 
Alla dagens utbildningssystem har utvecklats utifrån en ekonomi som bygger på 

industrialism, och för industrialismens del är en så hög akademisk nivå som 

möjligt bra
25,26

. De drivande krafterna har varit rationalism och empiri där man 

försöker motarbeta myter och fantasier
27

. Detta har lett till en skola med stort 

fokus på akademiska studier vilket i sin tur har lett till en ihopblandning av 

begreppen intelligens och akademisk kunskap
28

. Akademiska studier främjar 

framförallt två egenskaper; kritisk analys och korttidsminne
29

. Det som många 

förknippar med intelligens är förmågan att komma ihåg fakta samt logisk analys, 

att kunna se möster och liknande som ofta testas i IQ-test. Detta är dock helt 

felaktigt, ”If there were no more to human intelligence than academic ability, 

most of human culture would not have happened. There would be no practical 

science or technology, no business, no arts, no music, no dance, drama, 

architecture, design, cuisine, aesthetics, feelings, relationships, emotions, or 

love”
30

. 

Vad är då intelligens? Howard Gardner har definierat intelligens som “the ability 

to solve problems in a given context”
31

 och har delat upp intelligensen I sju 

kategorier, nämligen lingvistisk, logisk-matematisk, spatial, kroppslig-kinestetisk, 

                                                                 
25

 Robinson, s. 23 
26

 Ibid, s. 74 
27

 Ibid, s. 71 
28 Ibid, s. 7 
29 Ibid, s. 85 
30 Ibid, s. 81 
31 Ibid, s. 102 

musikalisk, interpersonell och intrapersonell
32

. Gardner har senare accepterat att 

det finns fler kategorier än dessa, Robinson föredrar att inte kategorisera 

intelligens. ”We think visually, aurally, spatially, kinaesthecally and in other ways 

too. These are not so much forms of intelligence as examples of the inherent 

complexity and variety of intelligence. Intelligence in these and many other ways 

goes well beyond conventional conceptions of verbal and mathematical 

reasoning”
33

. 

Den felaktiga uppfattning av vad intelligens är gör att många går ut skolan och 

tror att de inte är intelligenta
34

. Arbetslösheten och kriminaliteten ökar samtidigt 

som företagen har svårt att hitta begåvad arbetskraft
35,36

. En anledning till att 

kreativitet inte får så stort utrymme i skolan kan vara att kreativa ämnen 

associeras med talang. Robinson säger t.ex. om konst att ”the arts are strongly 

associated with the idea of talent. It’s taken for granted that everyone has some 

capacity for mathematics and everyone has to do it. But the arts are associated 

more with the idea of special ability, with gifts and talents than with routine 

capacities”37. 

EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD 
Vår värld förändras i allt snabbare takt. Man kan inte längre förvänta sig att 

endast ha ett enda jobb hela livet. ”Everyone will need to adjust to a world 

where, for most people, secure lifelong employment in single job is a thing of the 

past”
38

 

                                                                 
32

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Intelligens (2007-10-05) 
33

 Robinson, s. 103 
34

 Ibid, s. 7 
35 Ibid, s. 54 
36 Ibid, s. 18 
37 Ibid, s. 85 
38 Ibid, s. 5 
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Ofta anser man att skolans funktion är att förbereda eleverna för yrkeslivet, men 

det finns två problem med detta. För det första har vi ingen aning om hur 

elevernas yrkesliv kommer att se ut när samhället förändras så snabbt, och för 

det andra så lever eleverna sina liv även medan de går i skolan. ”The first 16 or 18 

years of a person’s life are not a rehersal”
39

. 

FÖRÄNDRAD EKONOMI 
Något som gör att kreativitet är viktigare nu än någonsin är förändringar i vårt 

ekonomiska system. Daniel H. Pink har skrivit mycket om detta i sin bok ”A whole 

new mind” där han argumenterar för att vi borde använda oss mer av vår högra 

hjärnhalva. Han tar upp tre olika argument för detta, nämligen Automatisering, 

Överflöd och Globalisering. 

AUTOMATISERING 

Under industrialismen övertogs många av människans arbeten av maskinen, idag 

håller samma sak på att hända igen, denna gång är det datorerna som tar över 

det logiska tänkandet. ”Human beings have much to recommend, but when it 

comes to chess – and increasingly other endeavors that depend heavily on rule-

based logics, calculation, and sequential thinking – computers are simply better, 

faster, and stronger”40. 

ÖVERFLÖD 

I USA finns det fler bilar än körkort, 13% av husen som säljs där är köparens andra 

hus41. Dessutom omsätter soppåse-industrin mer pengar i USA än vad som 

omsätts i 90 andra länder totalt42. ”For most of history, our lives were defined by 

                                                                 
39 Robinson, s. 86 
40 Pink, s. 43 
41 Ibid, s. 32 
42 Ibid, s. 33 

scarcity. Today, the defining feature of social economic, and cultural life in much 

of the world is abundance”
43

.  

GLOBALISERING 

I Indien utexamineras varje år 350 000 ingenjörer. Programmering är ett yrke som 

tidigare nästan uteslutande utförts av amerikaner, men där företagen nu istället 

anställer allt fler programmerare i Indien. Indierna är minst lika bra på att 

programmera, men gör det för upp till 25 ggr mindre pengar.44 Under de 

närmaste två åren kommer 1 av 10 programmeringsjobb flytta från USA. 2010 

har 25% av alla IT-jobb flyttat45. På samma sätt som med industrialismen och 

automatiseringen så upprepar sig historien även här. ”This is precisely what 

happened to routine mass production jobs, which moved across the oceans in 

the second half of the twentieth century”
46

. 

KONSEKVENSER 

En följd av att vi lever i överflöd blir att, för att sälja en produkt räcker det inte 

längre med att den är billig och fyller sin funktion, istället får företagen försöka 

konkurrera genom att skapa produkter som är estetiskt tilltalande. ”in an age of 

material abundance, design has become crucial for most modern businesses”47. 

Automatiseringen har t.ex. gjort att man enkelt själv kan hitta blanketter m.m. 

gratis på internet, något som advokater förut tjänade mycket pengar på. Men det 

finns självklart saker som datorerna inte kan göra. ”The attorneys who remain 

will be those who can tackle far more complex problems and those who can 

provide something that databases and software cannot – counseling, mediation, 

courtroom storytelling, and other services that depend on R-Directed Thinking”48. 

Samma sak gäller även inom vården. Datorer är bra på att binär logik, vilket ofta 
                                                                 
43

 Pink, s. 32 
44

 Ibid, s. 37 
45 Ibid, s. 39 
46 Ibid, s. 39 
47 Ibid, s. 70 
48 Ibid, s. 46 
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ligger till grund för läkarnas bedömning av sina patienter. Vad datorerna inte 

klarar är att visa empati, därför kommer sjuksköterskor, vars empati är deras 

kanske viktigaste egenskap, vara välbetalda och oersättliga i framtiden
49

. 

När det gäller globaliseringen så måste programmerare och ingenjörer bli 

skickliga på andra saker inom sitt område. “The result: as the scut work get off-

loaded, engineers and programmers will have to master different aptitudes, 

relying more on creativity than competence, more on tacit knowledge than 

technical manuals, and more on fashioning the big picture than sweating the 

details”
50

. 

På det stora hela leder dessa tre faktorer till en förändrad ekonomi. Fram till 

1800-talet levde vi i en agrar tidsålder, de flesta var bönder och producerade till 

största delen saker åt sig själva. Sedan kom ångmaskinen och industrialismen, 

maskinerna tog över många av människans arbetsuppgifter och istället fick vi 

ägna oss åt att konstruera och sköta maskiner. Efter ett tag blev 

massproduktionen en del av vardagen och det blev istället kunskap som 

värderades högt inom ekonomin, programmerare och andra akademiker var, och 

är fortfarande, de som tjänar mest pengar i samhället. Det som nu håller på att 

hända, eller som kanske måste hända, är att vi övergår från det 

kunskapssamhälle som vi lever i nu till en ny tidsålder, den konceptuella 

tidsåldern. ”we’ve progressed from a society of farmers to a society of factory 

workers to a society of knowledge workers. And now we’re progressing yet again 

– to a society of creators and empathizers, of pattern recognizers and meaning 

makers”51.  

                                                                 
49 Pink, s. 171 
50 Ibid, s. 44 
51 Ibid, s. 50 

DISKUSSION 
Det är nog få som skulle säga att kreativitet inte är viktigt, ändå är det inte helt 

enkelt att motivera varför. I den här texten har jag försökt lyfta fram några viktiga 

argument från ett par förespråkare för kreativitet.  

Hjärnan har som tidigare nämnts två grundläggande funktioner, en 

reproducerande och en kreativ (Se ”Vad är kreativitet?”). Historiskt sett så har 

den reproducerande haft ett enormt övertag inom skolundervisningen, och detta 

har varit viktigt, tidigare har vårt minne varit viktigt för att bevara information 

och föra den vidare till kommande generationer. Nu lever vi som både Robinson 

och Pink säger i en värld där den teknologiska utvecklingen går i en rasande fart 

och där många saker kan göras av datorer istället för av människor. Tack vare 

internet har vi tillgång till mängder av information, långt över vad en ensam 

människa skulle kunna minnas. I denna tid tycker jag att det kan vara dags att 

lämna mer utrymme för att utveckla den kreativa delen av vår hjärna, både i 

skola och privatliv.  

Som Robinson tar upp så är det en väldigt begränsad del av vår intelligens som 

tränas i skolan. Jag anser inte att man kan lägga hela skulden på skolan för att 

människor blir arbetslösa och kriminella, men jag tror att skolan skulle kunna lösa 

vissa av dessa problem. En skola där man får utveckla olika typer av intelligens 

skulle kunna få fler elever att känna sig betydelsefulla.  

Något som ofta sätter hinder för att man ska kunna vara mer kreativ i skolan är 

att det är svårt att bedöma kreativitet. Detta tycker jag är lite märkligt eftersom 

man skapar saker med hjälp av kreativitet. Kreativitet leder ofta fram till någon 

form av produkt. Denna borde vara enklare att värdera, än att t.ex. värdera 

elevens kunskaper utifrån vad han eller hon svarat på ett prov. Man kan inte 

mäta kreativitet utifrån ett prov, men man kan värdera de produkter som 

kreativiteten skapar. Jag misstänker att rädslan för att bedöma kreativitet har att 

göra med, det som Robinson påpekar, att kreativa ämnen ofta förknippas med 

talang. Det känns orättvist att ge någon högre betyg för att den eleven verkar ha 
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råkat få en naturlig fallenhet för skapande inom den aktuella formen med sig från 

födseln. Jag är övertygad om att man har medfödd talang även inom t.ex. 

matematik och fysik. 

Vad gäller den förändrade ekonomin så har Pink många starka argument. 

Förändringen är dock inte lika tydligt och kritiskt i Sverige ännu som det är i USA. 

Den konceptuella tidsåldern är en möjlig lösning om vi inte vill att västvärlden ska 

bli omkörd av de länder som tidigare var u-länder. Frågan är om det är moraliskt 

försvarbart att medvetet skapa en situation där västvärldens yrken är de som 

återigen värderas högst. 

Att det är roligt att skapa och vara kreativ är ett argument som är svårare att 

hitta i litteraturen, antagligen p.g.a. att det är svårt att underbygga med fakta. Att 

skapa något själv tycker jag är roligt, ger ett bättre självförtroende och är 

dessutom väldigt lärorikt på vägen.  
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HUR KAN MAN STIMULERA 

KREATIVITET? 
Även om man är införstådd i att det är viktigt med kreativitet så är det svårt att 

veta hur man ska stimulera eleverna till att bli kreativa. Eftersom det är svårt att 

mäta kreativitet så är det svårt att utvärdera olika metoder för att bli kreativ. 

Därför har jag istället valt att samla ihop alla tips som rör kreativitet som jag 

kunnat hitta i böcker och på internet. Alla idéer som presenteras här har 

förikommit flera olika källor. Jag avslutar sedan med en diskussion kring hur 

dessa tips och metoder skulle kunna användas i en lärobok. 

BEHOV 
Det som gör att vi överhuvudtaget vill skapa är enligt Vygotskij ”fantasins strävan 

efter att ta gestalt”
52

 ”En varelse som vore fullkomligt anpassad till den 

omgivande världen, en sådan varelse skulle inte kunna vilja någonting, skulle inte 

sträva efter någonting och skulle, naturligtvis, inte heller kunna skapa 

någonting”
53

  

ERFARENHETER 
Som Vygotskij uttrycker det så är det våra erfarenheter som fungerar som 

byggstenar för vår kreativa förmåga. Alltså beror kreativiteten väldigt mycket på 

rikedomen och mångfalden hos våra erfarenheter.
54

 

“Creativity and innovation thrive on contact between different areas of 

specialism expertise. The most creative periods in human history have been when 

conventional boundaries between disciplines and ways of thinking have become 

permeable or have dissolved altogether”
55

 Robinson problematiserar att vi med 

                                                                 
52 Vygotskij, s. 49 
53Ibid, s. 35 
54 Ibid, s. 19 
55 Robinson, s. 188 

dagens informationsmängd tvingas bli experter inom ett visst område vilket 

begränsar våra erfarenheter. Vi måste därför samarbeta med personer med 

andra erfarenheter för att öka vår kreativitet. Vår kreativitet beror på hur stor 

tillgång vi har till andras erfarenheter.
56

 Ett bra sätt att skaffa sig erfarenheter 

inom områden som man normalt sett inte kommer i kontakt med är att t.ex. läsa 

branschtidningar från en helt annan bransch än den man arbetar med
57

. 

Vad vi uppfattar beror inte enbart på våra sinnen utan även på vår synvinkel eller 

vårt perspektiv. Kanske vilken kultur vi kommer från. Detta innebär att vi kan få 

helt olika erfarenheter även om vi är på samma plats vid samma tillfälle. ”Our 

perceptions are guided by our interests, values, attitudes and beliefs”
58

. Just att vi 

tänker olika är det som kan göra oss kreativa eftersom kreativitet hör ihop med 

att göra något annorlunda
59

. 

Ibland kan våra erfarenheter även vara det som hindrar oss från att vara 

kreativa
60

. Man blir hemmablind på det område där man kan mycket
61

. Man vet 

hur saker brukar fungera och hamnar lätt i ett ”så har vi alltid gjort”-tänk
62

. 

Därför ska man inte heller vara rädd för att försöka vara kreativ inom ett område 

där man inte kan någonting, det kan mycket väl hända att de som verkar inom 

detta område har blivit hemmablinda och inte kommit på just din idé. Detta är 

även anledningen till att barn uppfattas som kreativa eftersom de saknar 

erfarenheter om hur man brukar lösa ett visst problem63. 

                                                                 
56

 Robinson, s. 169 
57

 Härén, s. 222 
58

 Robinson, s. 119 
59

 Härén, s. 76 
60 Ibid, s. 134 
61 Ibid, s. 10 
62 Ibid, s. 244 
63 Ibid, s. 152 



 

H
U

R
 K

A
N

 M
A

N
 S

TI
M

U
LE

R
A

 K
R

EA
TI

V
IT

ET
? 

16 

RAMAR 
På samma sätt som det finns både fördelar och nackdelar med erfarenhet så finns 

både bra och dåliga saker med ramar. Ofta kan man hitta en kreativ lösning 

genom att ta bort en begränsning64,65. Att bryta mot ramarna kan vara ett sätt att 

hitta en kreativ lösning66. Samtidigt kan det gå lättare att komma på en kreativ 

idé genom att sätta upp snävare ramar än man egentligen behöver.  “Creative 

activity involves playing with ideas and trying out possibilities. But creative 

achievement does not always require freedom from constrains or a blank page. 

Great work often comes from working with formal constraints”
67

. 

FOKUS  
När man försöker lösa ett problem är det viktigt att man kan ägnar sin 

fullständiga uppmärksamhet åt problemet och verkligen bearbetar problemet 

från alla håll68. Man bör t.ex. bearbeta frågeställningen noga och vrida och vända 

på den fram och tillbaka. Ibland kan en omformulering av frågan vara det som 

leder till en kreativ idé69. Även här råder dock en sorts motsatsförhållande. När 

man väl bearbetat problemet noggrant är det nämligen oftast bäst att göra något 

helt annat och istället låta sitt undermedvetna bearbeta problemet
70

. ”The 

reason why creativity often proceeds by intuitive leaps is precisely that it draws 

from areas of mind and consciousness that are not wholly regulated by rational 

thought. In the creative state, we can access these different areas of our minds. 

This is why ideas often come to mind without our thinking about them: why it’s 

                                                                 
64

 Härén, s. 108 
65

 Sandberg 
66

 Härén, s. 234 
67 Robinson, s. 133 
68 Nielsen, s. 16 
69 Härén, s. 32, 44 
70 Nielsen, s. 18 

often better to sleep on a problem or put it, as we say, to ‘the back of our 

minds’”
71

 

MEDIUM 
Robinson lägger stor vikt vid vilket medium man använder sig av för skapa. “Being 

creative involves doing something: it takes place in a medium. Real creativity 

comes from finding your medium, from being in your element.”72 Han får stöd av 

Vygotskij som säger såhär om kreativiteten: ”Man kan också lätt förstå att den är 

beroende av den kombinatoriska förmågan och av övningen i att materiellt 

förkroppsliga fantasiprodukter; den är vidare berodende av teknisk förmåga och 

av traditionerna, dvs av de förebilder av skapande som påverkar människan”
73

. 

Det är även i samspel med mediet som idéerna uppstår: “In all creative processes 

the ideas we generate flow out of our relationship with the medium in which we 

are working”
74

. 

Förutom att man måste hitta sitt rätta medium poängterar Robinson att man 

även måste ha kontroll över sitt medium, man måste behärska det. Han tar t.ex. 

upp pianot som ett exempel; om man inte kan spela piano kan man ändå göra 

ljud med hjälp av det, men man kan inte vara lika kreativ som de som behärskar 

instrumentet till fullo.
75

 Har man inte kontroll över sitt medium så kan man inte 

framställa sina tankar med hjälp av det tillräckligt bra, det är t.ex. därför som 

många slutar rita i tonåren: ”Many people give up drawing altogether at this 

points [age 12 or 13], often through frustration. They reach a stage where their 

creative ambitions have outrun their technical abilities”
76

. 

                                                                 
71

 Robinson, s. 154 
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 Ibid, s. 129 
73 Vygotskij, s. 36 
74 Robinson, s. 130 
75 Ibid, s. 131 
76 Ibid, s. 132 
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Svårigheten att hitta sitt medium gör ofta att många istället ger upp. “Too often 

they conclude that they’re not creative when in truth they may not have found 

how they are creative. Not finding their medium, they haven’t found 

themselves”
77

.  

KRITIK 
Överallt när man läser om kreativitet så handlar det mycket om att man 

kombinerar saker som förut inte har kombinerats samt att bryta gränser
78

.  

Creative insights often occur by making connections between ideas or experiences 

that were previously unconnected
79

 

sometimes the most powerful ideas come from simply combining two existing 

ideas nobody else ever thought to unite
80

 

the key to success is to risk thinking unconventional thoughts. Convention is the 

enemy of progress
81

 

Men det räcker inte att bara kombinera hur som helst, man måste även kunna 

bedöma sina kombinationer. “Creativity involves a dynamic interplay between 

generating ideas and making judgments about them”
82

. Under den kreativa 

processen skiftar man mellan att kombinera och att kritiskt granska sina 

kombinationer.
83

 “In most situations, trying to produce a finished version in one 

move is impossible”
84

. Man kan säga att var sak har sin tid. Under vissa delar av 

                                                                 
77

 Robinson, s. 131 
78

 Pink s. 135 
79

 Robinson, s. 11 
80

 Pink s. 137 
81 Ibid. 137 
82 Robinson, s. 133 
83 Ibid, s. 134 
84 Ibid, s. 136 

den kreativa processen får vi inte tänka kritiskt och under andra måste vi tänka 

kritiskt.  

Så för att vara kreativ måste man kunna släppa alla spärrar och tänka fritt, men 

det räcker inte med att komma på många idéer, man måste även kunna värdera 

sina idéer. På samma sätt är det med andras kritik av ens skapelser. Det gäller 

dels att våga tro på sin idé
85

 eftersom folk ofta avfärdar kreativa idéer direkt för 

att de är annorlunda
86

, men samtidigt kunna ta till sig konstruktiv kritik
87

. 

KOMBINATORISK FÖRMÅGA 
Eftersom kreativiteten bygger mycket på hjärnans kombinatoriska förmåga gäller 

det att träna upp den. “Creative thinking is a break with habitual patterns of 

thought. Creative insights often occur by making unusual connections, seeing 

analogies between ideas that have not previously been related”
88

. Man måste 

alltså träna på att hitta nya sätt att tänka på, och bli medveten om att det är 

genom att kombinera de saker som inte alls verkar höra ihop som man kan hitta 

de mest kreativa lösningarna
89

. 

Det kan även ha betydelse när i livet man gör olika saker. ”From birth and during 

infancy the child’s brain is tremendously plastic. How the brain develops, the 

networks that are created depends on how it is used. If the language capacity is 

not used it may fade as the brain’s neural capacities are turned to other uses”
90

. 

“As children grow, their brains are customized, hard-wired, around the uses they 

make or do not make of them”
91
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 Härén, s. 58, 126 
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SPRÅK 
Språket har stor betydelse för vårt sätt att tänka. Olika språk ger oss olika sätt att 

tänka, så ett sätt att öka kreativiteten kan vara att lära sig ett nytt språk92. 

”Children absorb the ways of thinking that are embedded in the languages they 

learn. In this way, words play a central role in the growth of consciousness as a 

whole. But important as they are, words are not the ways in which we think. 

Words help us think about some types of experience, they are relatively useless 

in dealing with others”
93

 

Något som på sätt och vis är kopplat till språket är metaforer. Hjärnans sätt att 

tänka är till stor del genom metaforer
94

. “Everything you create is a 

representation of something else; in this sense, everything you create is enriched 

by metaphor”
95

. Med hjälp av metaforer kan vi hitta samband mellan saker som 

egentligen inte känns logiska
96

. Man kan även bygga vidare på en metafor och på 

så sätt utveckla sin idé ännu mer
97

. Samtidigt kan man dock bli låst i en metafor 

och då kanske det istället vore bra att hitta på ett nytt ord för sin ”uppfinning”. 

Nya företeelser kan inte alltid beskrivas med gamla ord
98

.  

KVANTITET 
Många tror att bra idéer bara kommer ur tomma intet helt plötsligt. Så är det 

inte. Ofta kan man få själva idén när man göra något helt annat, men ofta har 

man då bearbetat problemet tidigare och sedan hittar ens undermedvetna en 

lösning när man gör något annat (se ovan). Att komma på bra idéer handlar 

istället mycket om att komma på många idéer. Kommer man på många idéer ökar 

                                                                 
92

 Robinson, s. 120 
93

 Ibid, s. 121 
94

 Pink, s. 139 
95 Ibid, s. 139 
96 Sandberg 
97 Härén, s. 18, 50 
98 Ibid, s. 37 

chansen att någon av dem är bra
99

. En som tillämpade denna metod var Thomas 

Edison som till och med införde kvoter för hur många idéer han och hans 

anställda skulle komma på
100

. Förutom att bara komma på många olika idéer så 

är det bra att ta för vana att inte bara komma på en lösning till ett problem, den 

första lösningen man kommer på är ofta en lösning som många andra också 

kommer på och kanske inte alls den bästa
101

. 

METODER 
Alla ovanstående rubriker är parametrar som har betydelse för ens kreativitet. 

Det finns en del metoder och hjälpmedel för att påverka dessa parametrar så att 

man blir mer kreativ. 

BRAINSTORMING 

Metoden Brainstorming har hängt kvar ända sedan 30-talet och går i korthet ut 

på att man samlar ihop en grupp personer som får kasta ur sig de vildaste ideérna 

de kan komma på som lösningar till ett givet problem102. Några anledningar till att 

detta fungerar bra är t.ex. att man låter bli att vara kritisk till idéer under själva 

idégenereringen och istället uppmuntrar de mest galna idéerna. En annan styrka 

med metoden är även att man är en grupp av personer med olika erfarenheter 

som alla hjälps åt att lösa ett och samma problem. 

MINDMAP 

Mindmapping är en metod framtagen av Tony Buzan där man börjar med ett ord 

eller en bild mitt på ett papper och sedan drar streck och skriver nya ord så att 

någon form av kaotisk trädstruktur av ens associationer bildas103. Fördelarna här 

är just att man kan associera fritt och inte behöver tänka linjärt vilket ofta blir 

resultatet om man gör en vanlig lista. Samtidigt som det hjälper en att kombinera 

                                                                 
99

 Härén, s. 112, 182 
100 Ibid, s. 22 
101 Ibid, s. 104 
102 Nielsen, s. 57 
103 Ibid, s. 34 
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saker som man inte tidigare såg hörde samman så får man även en bra överblick 

över problemet man försöker lösa. 

VISUALISERA 

Alla sätt man försöker angripa ett problem på är bra och ett ganska enkelt sätt är 

att försöka visualisera sitt problem104. Att rita en skiss över det man försöker lösa. 

Det kan ge helt nya associationer. 

DRÖMMAR 

När vi drömmer försvinner en del av vårt logiska tänkande vilket gör att vi kan 

kombinera saker som vi aldrig hade satt i samband när vi är vakna105.  

SLUMP 

Slumpen är ofta ett bra hjälpmedel för att hitta oväntade kombinationer eller 

associationer
106

. T.ex. kan vi ”råka” lösa ett problem för att tv visar en viss film 

just när du funderar över ett visst problem o.s.v. Med hjälp av en dator skulle 

man kunna slumpa fram ord eller bilder m.m. som kan hjälpa oss att associera. 

FÖRANKRING 

Förankring är en metod där man, när man känner sig kreativ, försöker förstå vad 

det är som har gjort att man blivit kreativ just nu så att man senare enklare ska 

kunna återfå sin kreativitet
107

. Detta kan man göra genom att anteckna exakt var 

man befinner sig, hur man sitter, vad man har gjort under dagen o.s.v. när man 

känner sig kreativ. 

ANTECKNA 

Att skriva ned sina idéer är ett mycket bra sätt att bearbeta idéerna. Dels riskerar 

man inte att glömma bort dem, man tror inte att man ska glömma kreativa idéer 

men det gör man. Men det är även ett sätt att komma på nya idéer genom att gå 

                                                                 
104 Sandberg 
105 Ibid. 
106 Ibid. 
107 Ibid. 

tillbaka och titta igenom sina gamla
108

. Ibland faller pusselbitarna på plats för 

idéer som tidigare kanske inte nådde hela vägen fram och andra gånger kanske 

man hittar en bra kombination mellan sina tidigare idéer. Att skriva ned vad man 

tänker gör även att hjärnan kan släppa dessa tankar och gå vidare med nya 

associationer. 

ALKOHOL & DROGER 

Alkohol och droger kan ha en kreativt stimulerande effekt vid små doser. 

Anledningen till detta är att våra hämningar släpper109, vi är inte lika kritiska till 

våra egna idéer. Detta är dock självklart inget hjälpmedel som kan användas i 

undervisningssammanhang. 

DISKUSSION 
I skolan idag, framförallt inom de naturvetenskapliga ämnena, får man ofta lära 

sig att hitta ett korrekt svar. Ett bra första steg för att stimulera elevernas 

kreativitet är att träna dem i att hitta flera lösningar på ett problem. Just inom 

programmering är det faktiskt också väldigt enkelt att hitta på flera lösningar på 

samma problem även om läroböckerna oftast bara visar ett sätt.  

Att kombinera saker på ett sätt som ingen trodde var möjligt är nästan en 

definition av kreativitet. Tyvärr är det inte så lätt som man tror att ”tänka utanför 

lådan”. Än svårare är det att lära ut hur man gör detta. Eftersom man vill att 

eleverna ska tänka olika så går det inte att lära dem ett annorlunda sätt att tänka 

på. Snarare handlar det om att göra eleverna medvetna om att det kan vara en 

fördel att tänka i andra banor. Här kan man ju ge mer konkreta tips som t.ex. att 

man kan tänka i metaforer o.s.v. men det är viktigt att eleverna blir medvetna om 

alla faktorer som spelar in i kreativiteten.  

Brainstorming, mindmapping o.s.v. är tekniker som de flesta faktiskt kommit i 

kontakt med genom skolan redan innan de börjar gymnasiet. Jag anser inte att 
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109 Sandberg 
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man ska fokusera på att lära ut liknande tekniker utan istället belysa hur 

erfarenheter, ramar, fokus o.s.v. påverkar kreativiteten, gärna med hjälp av 

exempel. När eleverna väl är medvetna om detta så kommer de kunna se styrkan 

i tekniker som brainstorming som de tidigare förmodligen inte varit så 

imponerade av och förmodligen heller aldrig genomför på ett korrekt sätt. 

 Skolan är i grund och botten en perfekt miljö för kreativitet. Eleverna översköljs 

av nya erfarenheter från olika ämnen varje dag, de behöver knappast läsa 

branschtidningar för att inspireras, det gäller bara att få dem att förstå att de bör 

ta vara på erfarenheterna från de andra ämnena. Man får professionell 

undervisning i användandet av olika medium, har skrivande på schemat o.s.v. Det 

gäller bara att göra eleverna medvetna om vilka enorma kreativa resurser de har 

tillgång till. 

Ett område där skolan är mindre lämpat för kreativitet är kritik. Som elev lär man 

sig snabbt att bedöma sina egna skapelser eftersom man får betyg och 

omdömen, vilket är bra. Men samtidigt ges eleven inget utrymme för 

experimenterande fritt från kritik. Den värsta formen av kritik kommer dock inte 

från lärare utan från andra elever som är snabba på att påpeka dåliga idéer. 

Historien är full av kreativa tänkare som motarbetats och dagens skola är ingen 

frizon. Ökad medvetenhet om kreativitet bland eleverna samt att lärarna 

uppmuntrar kreativt tänkande kan dock underlätta dessa problem. Lärarna kan 

självklart inte släppa eleverna helt fria, de måste ju få betyg. Det kan verka svårt 

för lärare att bedöma eleverna om de får vara kreativa och skapa olika saker, men 

en elev som är kreativ kan ofta motivera olika val den gjort under skapandet även 

om resultatet kanske inte blev så bra. 

Många tror att kreativitet är något som är få förunnat. Det gäller att få eleverna 

att förstå att alla kan, och är, kreativa hela tiden. En annan fördom om kreativitet 

är att det bara sker inom vissa ämnen som t.ex. konst, det bör man också göra 

tydligt att så inte är fallet. 

Det här med medium som Robinson la stor vikt vid är jag inte helt säker på är fullt 

så viktigt. Jag tror att en kreativ person kan vara kreativ oavsett medium. Om 

man sätter en kreativ person som inte kan spela piano framför ett sådant så kan 

han/hon nog skapa något kreativt även om det inte är musikaliskt perfekt. 

Däremot har han ju helt rätt i att man måste kunna kontrollera sitt medium för 

att kunna uttrycka det man tänker. Det jag vänder mig emot är formuleringen att 

man måste hitta sitt medium, jag tror man måste hitta ett medium, men sen kan 

vi självklart ha olika fallenhet för olika medium. Jag håller även med om att 

mediumet kan ge en kreativa idéer. Inom programmering gäller det att eleverna 

behärskar programmering som medium så att de kan skriva de program som 

deras kreativa hjärnor tänker ut. 

När det gäller en lärobok i programmering så kan den stimulera kreativitet på 

flera sätt. Dels lär den ut ett nytt medium vilket i sig är positivt för kreativiteten. 

Inspirerande exempel kan få igång elevens lust att skapa. När det gäller övningar 

bör man akta sig för frågor med ett korrekt svar och istället ge väldigt fria 

uppgifter. Det är svårt att få eleven att förstå hur olika faktorer påverkar 

kreativiteten utan att skriva ut det ordagrant, därför anser jag att det bästa sättet 

att ge eleven en förståelse för sin kreativitet är att faktiskt lägga in korta texter 

om kreativitet i boken. Skrivande är ett mycket bra sätt att stimulera kreativitet. 

Ett bra sätt att uppmuntra skrivande skulle kunna vara att lägga in blanka blad i 

boken där eleven kan skriva ned, eller skissa på, egna idéer.   
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HUR SER DET UT I SKOLAN IDAG? 
Att ge ett korrekt svar på denna frågeställning är självklart inte möjligt. Istället 

har jag valt att beskriva hur en typisk programmeringslektion kan gå till. 

Beskrivningarna baserar sig på observationer från tre olika gymnasieskolor i 

Stockholmsområdet.  

SKOLA X 
Förortsskola 

Programmering A (Teknikprogrammet) 

Lektionstid: 80 min 

Programmeringsspråk: Java  

Kursen är upplagd så att läraren håller genomgångar i början av varje lektion och 

att eleverna sedan får arbeta med uppgifter som läraren konstruerat och som 

återfinns på en portal på Internet.   

Lektionen inleds med att läraren berättar lite om hur det ska gå till på ”öppet 

hus” som de ska ha på skolan snart. Några elever ska nämligen vara med och sitta 

och programmera då så att de som eventuellt vill börja i skolan tycker att det 

verkar intressant.   

Sedan berättar läraren att de idag ska gå igenom något som heter ”fält”, eller 

”array” på engelska. Hon inleder med att berätta vad det kan vara bra för, sedan 

skriver hon på tavlan lite om hur man deklarerar ett fält och reserverar minne för 

det. Det blir tydligt för eleverna att man måste specificera storleken på arrayen 

och någon frågar hur stor den kan vara som max. Läraren har inget svar på detta 

men intygar att den kan vara väldigt stor. Sedan startar hon projektorn och tar 

fram en gammal uppgift som de arbetat med tidigare. Uppgiften gick ut på att 

skapa ett program som frågade efter användarens favoritartist och sedan 

upprepade det man svarade. Programmet frågar även om man har fler 

favoritartister och fortsätter fråga tills man svarar ”n”. Uppgiften var en övning i 

”do while”. Läraren säger nu att de ska försöka skriva om programmet så att det 

frågar efter alla artister först och sedan skriver ut alla ens favoritartister i slutet 

istället. Detta innebär alltså att programmet måste lagra alla artisterna. Läraren 

frågar eleverna hur de ska ändra i programmet och skriver sedan kod efter deras 

förslag. Några elever hänger med och skriver i sina egna program. Några verkar 

gå före i processen. Andra spelar spel eller håller på med annat. Gensvaret från 

eleverna är inte jättestarkt. Vissa verkar fundera över frågorna men inte riktigt 

komma på svaret, andra gör annat. Det är till största delen två elever som för 

utvecklingen av programmet framåt. Flera personer lyssnar dock aktivt utan att 

komma med förslag. En elev verkar hålla på med något annat men kommer då 

och då med helt felaktiga förslag. För det mesta ignorerar läraren dessa.  

Någon elev kommer på en förbättring av programmet som innebär att 

användaren först kan få mata in hur många favoritartister den har för att kunna 

bestämma storleken på arrayen. Lärarens plan var att sätta ett fast antal, men 

hon tycker att elevens förslag är en bra idé och låter eleverna fortsätta att 

berätta hur dom ska göra för att det ska fungera som de vill.  

Då och då återkopplar läraren till tavlan och visar hur värdena man matar in 

lagras i minnet samt hur man ska veta på vilken plats i minnet man ska leta. De 

elever som hänger med verkar förstå konceptet, övriga elever är det svårt att ha 

någon uppfattning om.  

Läraren skriver klart hela programmet innan hon kompilerar, när det väl är dags 

för kompilering så är det något som blir fel, hon frågar eleverna vad som är fel 

men ingen lyckas hitta det, tillslut visar hon vad som är fel. Sedan fungerar 

programmet och hon kör igång det. Hon frågar eleverna vilka deras favoritartister 

är och de svarar bl.a. skämtsamt ”Darin” och ”Carola”, läraren säger ironiskt att 

det är tur att de har samma favoriter som hon.   
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Efter denna genomgång har ca 45 minuter av lektionen gått. Eleverna får sedan 

göra andra uppgifter som har med Fält att göra eller fortsätta med de uppgifter 

de höll på med innan. Läraren går runt och hjälper till.   

Mot slutet av lektionen får några av de snabbare eleverna till uppgift att tänka ut 

en uppgift som de kan jobba med när högstadieeleverna kommer på öppet hus.  

SKOLA Y 
Innerstadsskola med ca 900 elever 

Programmering A (Individuellt val) 

Lektionstid 60 min 

Programmeringsspråk: Visual Basic  

Kursens upplägg är att läraren ger eleverna ett antal uppgifter som de ska klara 

av, ibland får de flera uppgifter att välja mellan.  

Läraren börjar med att hälsa eleverna välkomna och kontrollera närvaron, det är 

ganska stökigt i klassrummet under tiden. Sedan berättar läraren lite om vad de 

ska göra idag och stämmer av med eleverna hur långt de kommit. Det verkar som 

att det är några elever som är klara med alla uppgifter de fått hittills samtidigt 

som de flesta inte är klara. Läraren undrar om de vill att han går igenom den nya 

uppgiften med dem så att de elever som är klara med allt annat kan börja med 

den. Det vill de. Läraren visar uppgiftslydelsen med hjälp av projektor och 

berättar lite snabbt vad det handlar om. Det går ut på att eleverna ska skapa ett 

ritprogram liknande Microsoft Paint. Läraren säger att det faktiskt inte är så svårt 

som man kan tro och visar ett färdigt exempel som en elev från en tidigare 

årskurs har gjort. Läraren funderar sedan lite kring huruvida eleverna ska göra 

detta som en gruppuppgift eller inte, han hade från början tänkt att det skulle 

vara en individuell uppgift, men det verkar som att några vill jobba i grupp. 

Läraren frågar eleverna vad de tycker, gensvaret är ganska dåligt men det verkar 

ändå som att de flesta vill jobba i grupp så gruppuppgift är vad det blir. Läraren 

kontrollerar vilka som vill vara i samma grupp av de som är redo att börja med 

uppgiften. Några vill vara tre i samma grupp och läraren säger att det kanske blir 

en för stor grupp. När denna inledande genomgång är klar så har ca 20 minuter 

av lektionen passerat.  

Sedan sätter eleverna igång med att jobba med det de håller på med och läraren 

går runt och hjälper till. Eleverna hjälper i ganska stor utsträckning även varandra 

eftersom läraren har svårt att hinna runt till alla så fort de behöver hjälp. Jag anar 

även att vissa elever vill hjälpa till samtidigt som läraren hjälper till för att visa sig 

duktiga inför läraren. Oftast lyckas läraren lösa elevernas problem ganska snabbt. 

Vid ett tillfälle lyckas dock inte läraren hitta lösningen på problemet utan sätter 

sig lite vid sidan av och letar i boken, efter några minuter ger han upp och säger 

till eleverna att han inte kan se något fel i deras kod.   

Merparten av eleverna går direkt när läraren meddelar att lektionen är slut. 

Några sitter kvar och avslutar något de höll på med. En efter en droppar de sista 

eleverna av. Läraren stannar kvar och pratar lite med, och hjälper, de elever som 

är kvar. I slutet verkar det som att läraren endast väntar på att eleverna ska gå. 

Det verkar inte som att eleverna får sitta kvar och arbeta själva. 

SKOLA Z 
Innerstadsskola med ca 1100 elever 

Programmering B (Natur-Data) 

Lektionstid 60 min 

Programmeringsspråk: C++ 

Kursen är upplagd så att läraren först stegar igenom exempel med projektor och 

att eleverna sedan gör uppgifter ur läroboken. I slutet av kursen får eleverna göra 

ett eget större projekt. Vid mitt besök i slutet av kursen håller eleverna på att 

färdigställa sina projekt. 
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Läraren inleder med att hälsa eleverna välkommna samt att presentera mig. 

Sedan informerar han dem om hur många gånger det är kvar innan kursen är slut 

och att de kan fortsätta att arbeta med sina projekt. Trots att det endast är 6 

elever närvarande så sker det inte något spontant samtal mellan eleverna och 

läraren här utan läraren talar utan att ställa frågor till eleverna och eleverna 

ställer heller inga frågor till läraren.  

Eleverna fortsätter med sina projekt och läraren går runt och hjälper till. I 

klassrummet finns även en annan lärare samt två elever som verkar höra till en 

annan kurs. Då och då pratar lärarna med varandra men i övrigt påverkas inte 

lektionen utav dessas närvaro. 

En elev hjälper en annan. Några verkar nästan helt klara medan andra har en bit 

kvar. Läraren vet vid lektionens början vilka elever som har en bit kvar och 

tillbringar större delen av lektionen med att hjälpa dessa. Några elever pratar 

med mig och visar gamla program som de gjort tidigare. Alla verkar dock hålla på 

med programmering på ett eller annat sätt. 

DISKUSSION 
På alla tre skolorna verkar programmeringslektionerna bestå av traditionell 

katederundervisning där läraren står framme vid tavlan och går igenom saker 

medan eleverna lyssnar och i bästa fall svarar på lärarens frågor.  

Det var intressant att se att de på åtminstone en skola avslutade kursen med ett 

större projekt där eleverna verkligen fick använda sin kreativitet och hitta på ett 

eget program. Det är dock tydligt att den största delen av elevernas arbete under 

kursen inte går ut på att skapa utan att lösa färdiga uppgifter. Självklart krävs det 

att man är kreativ för att lösa färdiga uppgifter också men det tränar inte den typ 

av kreativitet som kommer att bli viktig när allt fler ”vanliga” 

programmeringsjobb flyttar utomlands. 

En sak som kanske inte har så mycket med kreativitet att göra men som jag vill 

lyfta fram är att man på alla tre skolorna utnyttjade att eleverna är väldigt bra på 

att lära varandra programmering. Kanske kunde man utnyttja detta ännu mer för 

att komma bort från den traditionella katederundervisningen. 
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VAD VILL LÄRARE OCH ELEVER HA? 
Denna text är tänkt att beskriva hur lärare och elever skulle vilja att en lärobok i 

programmering såg ut. Idéerna kommer från elever och lärare på olika 

gymnasieskolor runt om i Stockholm och har delats in i kategorierna Innehåll, 

Struktur och Design. Efter att lärare och elever har fått ge sin syn på saken så har 

jag även lagt till mina tankar kring området. 

INNEHÅLL 

KURSPLAN 

Eftersom denna bok är tänkt att vara inriktad på den inledande kursen i 

programmering (Programmering A) så verkar det lämpligt att utgå från vad 

Kursplanen säger. Där står följande vad gäller kursens mål: 

Kursen skall ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i 

programmering. Kursen skall även ge kunskaper om vanliga 

användningsområden för olika programmeringsspråk. Kursen skall också ge 

grundläggande färdigheter i systemering och struktureringsteknik. 

Man tar även upp några mål som eleven ska ha uppnått efter avslutad kurs110: 

Eleven skall 

• kunna något programmeringsspråks grundläggande datatyper, 

fördefinierade strukturer och funktioner samt deras regler och syntax 

• kunna analysera programmeringsuppgifter och formulera strukturerad 

pseudokod samt konstruera enkla algoritmer 

• kunna systemera och strukturera programmeringsarbetet samt skriva 

enkla program och felsöka källkod  

• känna till kompilatorns/länkarens arbete från källkod till färdigt program 

                                                                 
110 Kursplanen – DTR1207 – Programmering A 

• känna till viktiga operativsystemstandarder för bl.a. teckenkoder och 

utmatningsrutiner 

• känna till språkens allmänna prestanda och egenskaper samt vilka 

programmeringsuppgifter de är bäst lämpade för. 

LÄRARE 

När jag intervjuade lärarna försökte jag få dem att tänka bortom vad kursplanen 

föreskriver och istället berätta vad de verkligen tycker att man bör lära sig. En 

lärare hade en ganska klar lista på vad han tyckte att eleverna skulle lära sig 

under A-kursen, nämligen: 

• de grundläggande konstruktionerna som är gemensamma i många 

språk 

• att ta ansvar för att bygga sina egna projekt 

• att själva söka information för att kunna lösa sina uppgifter 

 Förutom dessa krav skulle han vilja att undervisningen skedde mer på ”elevernas 

villkor […] man behöver ju inte producera virus eller bryta sig in illegalt på nån 

webbsida, men att det ändå finns nånting som ligger nära deras verklighet som 

datoranvändare”. Alla lärarna var överens om att de skulle vilja ha en mer grafik i 

programmeringskursen för att det ”sporrar eleverna”. Även spel var ett nyckelord 

hos alla lärarna. En av dem uttryckte sig som att ”spel är nyckeln till intresset”. 

Att få eleverna intresserade av programmering var också något som de allihop 

ansåg som något av det viktigaste med programmeringsundervisningen. 

Vad gäller övningar så sa en lärare "jag tror aldrig att det kan finnas för mycket 

övningar […] jag vill att det ska finnas ett överflöd så att man alltid kan bita i nåt 

nytt om man vill". Hon tyckte även att "så länge det inte är på bekostnad utav 

annat innehåll så får läroboksförfattaren gärna skicka med lite extra i slutet av 

boken. Men då tycker jag det ska vara tydligt att det inte ingår i kursen". 

Anledningen till att hon tyckte detta var att det finns elever som redan kan 

mycket som måste få någonting att gå vidare med. 
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En lärare var tveksam till att en lärobok i programmering innehåller mycket 

exempel. ”Den som innehåller kodexempel i textform såhär på bok tycker jag 

också är kontraproduktiv för vad ska eleven då sitta å skriva av den här koden? 

Det är ju jättekonstigt”. ”Jag skulle ju vilja ha en lathund till språket. Dvs kort om 

dom olika logiska konstruktionerna så att dom kan sitta o slå upp”. Samma lärare 

var även inne på att exempel borde ligga på internet så att man direkt kan 

kopiera och se hur det fungerar.  

ELEVERNA 

Väldigt många av elverna sa att det man borde lära sig i kursen Programmering A 

är ungefär det som de har lärt sig under kursens gång. Någon tyckte att de borde 

ha ”en till programmeringskurs som är mer spelinriktad”. Annars var de flesta 

eniga om att det man borde lära sig är grunderna. Vissa nämnde även att om 

man lärde sig grunderna så skulle man få ett ”sug” efter att lära sig mer. Jag tror 

några citat bäst beskriver vad eleverna tyckte: 

grunderna… så man får suget för… går vidare 

asså bara så man sätter igång själva grejjen, processen. Så man lär sig hur man 

skulle kunna utveckla sig själv till en, om man förstår koderna o så så kan man ju 

alltid utveckla sig mer 

det viktigaste är att man blir mer intresserad 

det är väl just det som vi hållit på med, if och else o repetitionssatser.. O såklart in 

och utmatning 

Flera elever var inne på att boken ska motivera varför man ska göra något: 

så länge boken beskriver varför man ska göra saker o inte bara gör dom 

det vore bra med någon motiverande inledning 

MINA TANKAR 

Eftersom man har en lärare så tycker jag inte det är helt nödvändigt att alla krav 

som kursplanen ställer uppfylls av kursboken. Jag tycker kursplanen lägger väldigt 

stor vikt vid saker som självklart kan vara bra att veta men som känns som 

detaljer, t.ex. språkets prestanda. Utifrån kursplanen känns det som att denna 

kurs skulle kunna ges helt teoretiskt utan att eleverna ens kom i kontakt med 

datorer. Det är ju dock väldigt få och låga krav som ställs så jag tror inte att 

kursplanen sätter någon begränsning för en bok. Däremot har skolverket gjort en 

tydlig uppdelning mellan A, B och C kursen. Min tolkning av kursplanerna för 

dessa tre kurser är att man i A-kursen mest får en lätt introduktion till vad 

programmering är, i B-kursen ska man lära sig datastrukturer och algoritmer och 

först i C-kursen kommer man in på Objektorientering. Detta är något som jag inte 

tycker är möjligt att följa i en programmeringsbok. Idag är objektorientering mer 

eller mindre standard inom programmering, jag tycker det vore fel att lära 

eleverna att programmera på ett sämre sätt först för att senare tvinga dem att 

tänka om. Jag förstår inte heller hur man ska kunna lära sig om datastrukturer 

som listor och stackar utan att kunna objektorienterad programmering. Min enda 

förklaring till detta är att kursplanen måste ha utformats innan objektorientering 

fått den spridning som det har idag.   

Precis som de intervjuade lärarna tycker jag att man så fort som möjligt ska 

komma in på grafik och spelutveckling för att det ligger nära elevernas verklighet 

och intresseområde.  Detta tror jag kommer göra eleverna mycket mer 

intresserade av att kunna programmera. Jag tänker mig även att boken ska vara 

fylld med inspirerande exempel på vad man kan göra med språket, gärna i form 

av bilder. Även om boken inte går igenom det som bilderna visar så kan det 

inspirera eleverna och få dem att vilja lära sig mer. 

Som en lärare var inne på tycker jag att boken ska innehålla någon form av 

lathund i slutet så att man snabbt kan slå upp saker när man glömt hur det är 

man skriver, så att man slipper läsa massor av text bara för att friska upp minnet. 
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Som jag diskuterade i avsnittet ”Hur kan man stimulera kreativitet” så är det svårt 

att lära ut kreativitet eftersom det i kreativitet ingår ett viss mått av att göra 

något annorlunda. Om man lär eleverna att göra något på ett visst annorlunda 

sätt så är inte det sättet annorlunda längre. En lösning på detta skulle kunna vara 

att lära eleverna att vara kreativa genom att lära dem om kreativitet. Detta skulle 

kunna åstadkommas genom att i boken lägga in små texter om vad kreativitet är 

och hur man ska göra för att bli kreativ.  

Ett av de bästa tipsen man kan ge när det gäller att bli kreativ är att man ska 

skriva ned alla sina idéer. Därför kunde en bra idé vara att lämna en hel del 

blanka sidor i boken för eleven att själv fylla med idéer och skisser. Där skulle 

eleven även själv kunna skriva ned en egen förklaring av olika saker som boken 

går igenom. Ibland kanske en elev förstår något när läraren säger det eller om 

den läser i boken vid rätt tidpunkt, vid ett senare tillfälle kan det vara svårare att 

förstå boken och då kan det vara bra om man har förklarat det i egna ord. Just att 

förklara för sig själv i ord är även ett väldigt bra sätt att lära sig och att se vad 

man förstår och vad man inte förstår. Ett problem med blanka sidor är att man 

ofta drar sig för att skriva i en bok. Ett annat problem är att läroböckerna inte 

kommer att kunna användas av flera personer. Jag tycker i och för sig att det kan 

vara en fördel eftersom det är bra om eleven får behålla boken så att han eller 

hon kan fortsätta programmera själv även efter kursens slut. 

De områden inom programmering som jag tycker att boken ska gå igenom är 

följande: 

• Variabler 

• Villkorssatser 

• Repetitionssatser 

• Arrayer 

• Funktioner 

• Klasser/Objekt 

• Lokalitet 

• Superklasser 

De fyra första är ganska grundläggande och verkar vara standard i den 

undervisning jag sett ute på skolorna. Även funktioner brukar man hinna lära sig 

men det brukar ligga i slutet av kursen och betraktas som något av det svåraste. 

Objektorientering är som jag nämnde tidigare egentligen tänkt att ligga i C-

kursen, men jag tycker verkligen att man bör lära sig det så tidigt som möjligt. Det 

tyckte även flera av de intervjuade lärarna. Lokalitet och Superklasser hör kanske 

inte till det som är helt nödvändigt att lära sig i Programmering A. Men jag tycker 

precis som någon av lärarna sa att det är bra att hellre lägga till lite för mycket för 

de som är snabba och kan mycket från början.  

Man skulle även kunna lägga in ett par programmeringskoncept och 

datastrukturer. Det vore t.ex. intressant att försöka lära ut rekursion redan tidigt 

på gymnasiet eftersom det är något som ofta upplevs som väldigt svårt även av 

högskolestudenter. En datastruktur som skulle kunna vara lämplig att lära ut om 

man lägger mycket fokus på spel är ”Länkad lista”. Jag tror dock att det kan vara 

bra att vänta med dessa saker. Någonting måste det ju finnas kvar att lära ut i B 

och C-kursen också.  

STRUKTUR 

LÄRARNA 

En av lärarna tyckte att man borde lägga Klasser mycket tidigare än man gör i 

många läroböcker. Det fanns även en uppfattning bland lärarna om att man 

måste ge dem ganska mycket ”verktyg” innan man kan låta dem börja hitta på 

egna uppgifter. ”Problemet med kurser är ofta att man tycker att man behöver få 

med så mycket redskap och verktyg och fakta å sånt där innan man vågar släppa 

loss dom”. En lärare kommenterade också att deras lärobok tog upp Arrayer 

väldigt tidigt i samband med variabler, ” det är först i samband med att man kan 

repetitionssatser som jag ser den riktiga vitsen med ett fält, eller en array”. I 

övrigt pratade inte lärarna så mycket om ordningen på innehållet. 
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ELEVERNA 

Några av eleverna tyckte att boken skulle följa samma upplägg som lektionerna ” 

asså som att man skulle ha det i skolan som en lektion liksom, man börjar med 

enkla saker”.  

MINA TANKAR 

Man vill ju gärna dela upp allt innehåll i logiska kapitel. Klasser för sig, variabler 

för sig o.s.v. Det är precis så jag upplever att många läroböcker också gör. Tyvärr 

blir detta dålig ur lärosynpunkt. Jag tycker inte att man ska samla allt som har 

med Klasser att göra i ett kapitel. Det är bättre att dela upp det i någon slags 

svårighetsordning som eleverna var inne på. Den enklaste formen av klasser kan 

man lägga ganska tidigt och sedan kan man fylla på med mer information om 

klasser senare i boken. I upplägget nedan har jag brutit isär det som vanligtvis 

ingår i kapitlet ”Klasser” i tre kapitel; ”Klasser”, ”Lokalitet” och ”Superklasser”. 

Precis som en av lärarna påpekade så har man ingen användning av arrayer innan 

man kan repetitionssatser. Många saker inom programmering följer en logisk 

struktur. Man kan inte lära sig funktioner innan man kan variabler, man kan inte 

lära sig klasser innan man kan funktioner o.s.v.  

En ordning som är möjlig och som jag skulle vilja använda mig av är följande: 

1. Variabler 

2. Funktioner 

3. Klasser 

4. Villkorssatser 

5. Loopar 

6. Arrayer 

7. Lokalitet 

8. Superklasser 

Det som kan tyckas uppseendeväckande här är att man lär sig om både 

funktioner och klasser innan man ens kan skriva en if-sats. Detta har jag dels gjort 

för att boken tydligt ska skilja sig från mängden, men jag anser faktiskt att det kan 

vara bra att lära sig att använda klasser direkt, innan man gör något annat. Så fort 

man vill rita ut en boll eller något annat objekt på skärmen så måste man se till 

att det verkligen är ett objekt också, och inte bara en bild. 

DESIGN 

LÄRARE 

Det var endast en av lärarna jag pratat med som nämnde att bokens design hade 

betydelse. ”Den som inte på nåt sätt är designad, som den här då är helt 

odesignad, den funkar bara om den ligger väldigt nära undervisningen så att 

eleverna ser att de har nytta av att titta i den, annars tittar de inte i den för de 

tycker det är för tråkigt, för tråkigt upplägg”. 

ELEVER 

Ett par elever gav kommentarer som kan kopplas till bokens layout. ”Jag tycker 

det är viktigare med bilder, viktigt med bilder också lite grann, jag vet inte". 

”Kanske mer så att det pilar in på en bild såhär som förklarar att det här tecknet 

gör just det”. 

MINA TANKAR 

Design och layout är oerhört viktigt för att man ska få eleverna att över huvud 

taget öppna boken. En bra inspirationskälla för inspirerande och ”läsvänlig” 

design är reklambroschyrer. Boken får inte vara för tjock och varje sida ska inte 

innehålla så mycket text. Mycket bilder insprängda bland textstyckena kan hjälpa 

till att ge känslan av att det är mindre att läsa. 

Förutom att boken ska vara estetiskt tilltalande så kan designen även påverka 

funktionen. Man kan t.ex. ha spiralrygg så att boken inte tar upp för stor plats när 

den är öppen och så att den lägger sig platt på bordet om man ska skriva av och 

inte kan hålla i den samtidigt. För att det ska vara enkelt att skriva av den kan 

även ett horisontellt långsmalt format vara att föredra, så att man kan lägga den 

ovanför eller nedanför tangentbordet när man programmerar.  
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HUR SER DAGENS 

PROGRAMMERINGSBÖCKER UT? 
För att besvara denna fråga så har jag valt att utvärdera den bok som enligt mina 

observationer är den absolut mest använda i undervisningen i kursen 

Programmering A. Av fem olika skolor som jag varit i kontakt med var det fyra 

som använde den. Boken heter ”Visual Basic – Programmering A”, är skriven av 

Ingvar Gratte och utgiven av bokförlaget Liber. Utvärderingen är indelad i tre 

delar där jag tittar på bokens Innehåll, Struktur och Design.  

INNEHÅLL 
Boken består av löpande text som beskriver hur man kan åstadkomma olika saker 

i verktyget Visual Basic. I texten finns det även rutor med programmeringskod 

som hör till det aktuella exemplet. Det finns även små rutor insprängda i texten 

med tips samt ”obs!”-rutor på ställen där det är lätt att göra fel eller där 

författaren vill att man observerar något extra mycket.  

Exemplen i boken går ofta ut på att skapa program som ska genomföra någon 

form av beräkningar. T.ex. beräkning av rabatt och nettobelopp. Andra exempel 

bygger på att man ska ändra bakgrundsfärgen för fönstret. Beräkningsexemplen 

är realistiska men uppfattas förmodligen som ”torra” och tråkiga av eleverna. 

Färgexemplen känns inte relevanta eftersom det inte finns någon tydlig koppling 

till vad detta skulle kunna användas till. Å andra sidan är det möjligt att sådana 

exempel skulle kunna ha en inspirerande effekt och utmana elevernas kreativitet 

eftersom användningsområdet inte från början är givet. 

Boken behandlar Variabler, Villkor, Subrutiner och Upprepningar som kan ses 

som hörnstenar inom programmering. Man får dock känslan av att när dessa 

begrepp, som utgör kärnan i programmering, behandlas så är det som parenteser 

i texten. Begreppen ligger inte alls i fokus utan beskrivs snarare som ”trick” för att 

kunna lösa det aktuella problemet.  

Man går även igenom ”Select-satser” som är ett specialfall av if-satser. Jag kan 

tycka att det hade varit lämpligt att istället gå igenom if-satser mer grundligt. 

Hela två kapitel ägnas åt kontrollen ”Listrutor”. Detta måste anses som en väldigt 

grundlig genomgång av en relativt ovanlig kontroll.  

I slutet av boken finns ett kapitel om strukturdiagram, något som inte används i 

resten av boken. 

Författaren motiverar sällan varför man ska göra något. Istället är texten nästan 

alltid formulerad som att ”det här kan man göra” och ”så här gör man det”. T.ex. 

”Med hjälp av verktygslådan kan du skapa olika slags kontroll-objekt (kontroller 

som placeras i formuläret) [..] För att skapa en kontroll i det aktuella formuläret 

gör du så här”
111

. Ingen förklaring till vad en kontroll är eller vad de ska vara bra 

för. 

Övningarna i boken kan delas in i två typer. Dels finns det övningar som ställer 

frågor till läsaren. Dessa övningar kontrollerar att man har förstått det man precis 

har läst och ibland måste man själv tänka ett steg längre än det boken har 

beskrivit för att förklara något fenomen som uppstår i exemplen. Den andra 

typen av övning går ut på att man uppmanas att förändra bokens exempel på ett 

visst sätt. Det är få exempel där användaren måste skriva ett program själv från 

början. Det är väldigt tydligt specifierat exakt vad man ska göra. Detta kan 

förmodligen vara bra träning inför kommande yrkesliv där man ofta har tydliga 

specifikationer, men eleverna får inget utrymme att själva vara kreativa, 

åtminstone inte så länge de följer bokens uppmaningar. 

Några elever som jag pratat med har ifrågasatt informationen i denna bok. En 

elev berättade att något kodexempel inte fungerade. Jag har tyvärr inte haft tid 

att provköra alla exempel, däremot är jag fundersam kring vissa definitioner. 

                                                                 
111 Gratte, s. 36 
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T.ex. definieras en statisk variabel som ”fungerar nästan som lokala variabler – 

men som i motsats till dessa kommer ihåg sitt gamla värde”
112

.  

På bokens baksida står det att boken ”innehåller de moment som kursplanen 

föreskriver för gymnasieskolan”. Jag tycker att vissa saker från kursplanen saknas 

som t.ex. att ”känna till kompilatorns/länkarens arbete från källkod till färdigt 

program”. Jag tycker dock, som jag tidigare behandlat, att en lärobok inte 

behöver täcka in hela kursplanen. 

Till skillnad från många andra programmeringsböcker så finns det inget 

referenskapitel i slutet vilket jag tycker är lite synd. Det hade gjort det lättare att 

slå upp saker man glömt istället för att behöva läsa hela boken från pärm till 

pärm. 

Själva språket Visual Basic ligger ganska långt ifrån ”vanlig” programmering, 

denna bok tycker jag  utökar den klyftan genom att fokusera mest på de delar 

som inte liknar ”vanlig” programmering.  

STRUKTUR 
Som jag beskrev ovan är innehållet inte indelat efter grundläggande begrepp 

inom programmering. Undantaget är kapitlet som heter ”Upprepningar”, detta 

kapitel fokuserar dock mycket på pseudokod och felsökning och det 

programmeringsmässigt viktiga begreppet försvinner i exemplen.  

Jag kan över huvud taget inte hitta någon röd tråd i kapitelindelningen. Det känns 

som att boken är skriven från början till slut utan någon förutbestämd eller 

genomtänkt struktur. Detta gör att övergången mellan de olika kapitlen blir 

smidig men det blir ingen tydlig uppdelning som skulle kunna hjälpa eleven att få 

en överblick över ämnesområdet.  

Variabler presenteras ganska tidigt i boken. Tyvärr kommer all information om 

variabler direkt innan man ens får se ett exempel. T.ex. berättas vad statiska, 
                                                                 
112 Gratte, s. 26 

lokala och privata variabler är samt vilka datatyper som finns innan man har fått 

se något exempel.  

Först i Kapitel 11 går boken igenom hur man kan använda Visual Basic för att 

skapa grafik. Hit hinner förmodligen inte så många. Eftersom jag och många av de 

lärare jag pratat med poängterat hur viktigt det är med grafik tycker jag det är 

synd att det kommer så här sent i boken. Det verkar ändå förhållandevis enkelt 

att skapa grafik med Visual Basic så man borde kunna lägga det mycket tidigare i 

boken. Till författarens försvar kan dock tilläggas att Visual Basic inte utvecklats 

för att skapa den här typen av grafiska program utan snarare för att skapa 

kontorsprogram.   

För den som har programmerat något annat språk tidigare är det svårt att 

använda den här boken för att lära sig hur man gör motsvarande saker i Visual 

Basic. Innehållsförteckningen blir tyvärr oanvändbar p.g.a. den konstiga 

kapitelindelningen. Den här boken måste helt enkelt läsas från pärm till pärm. 

DESIGN 
Både elever och lärare som jag intervjuat samt jag själv tycker att den här boken 

är ganska tråkigt designad. Man får direkt känslan av att den ingår i en serie där 

alla böcker har samma layout. Förmodligen har författaren haft väldigt lite 

inflytande över hur boken ska se ut. Istället har bokförlaget Liber skapat en mall 

för samtliga böcker i serien. 

Omslaget är i färg och innehåller två bilder, en på ett tangentbord och en på 

asiatisk man med glasögon, förmodligen en symbol för den typiske 

programmeraren. Längs högerkanten har man skrivit programmeringskod som är 

avklippt ganska tidigt vilket gör det omöjligt att tolka vad koden gör.  

Resten av boken är tryckt i svartvitt. Exemplen är sällan estetiskt tilltalande så ett 

fyrfärgstryck hade förmodligen ändå inte tillfört så mycket. Det är dock lite tråkigt 

att många exempel bygger på färgförändringar som blir svåra att visa i de 

tillhörande exempelbilderna.  
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Kodexempel markeras genom att koden skrivs på grå bakgrund istället för vit. 

Konstigt nog har man valt ett typsnitt för koden som inte har en fast 

teckenbredd, något som brukar vara standard inom programmering och som ökar 

läsbarheten av programmeringskod avsevärt.  

SPRÅK 
Författaren tilltalar eleven på ett ganska auktoritärt sätt genom hela boken. Han 

ger ofta läsaren order om att utföra olika saker. 

Språket är ganska formellt och ibland gör det att det blir väldigt svårt att förstå. 

T.ex. ” Syntax betyder formell uppbyggnad av koden”
113

. Jag har svårt att tro att 

denna definition ger eleverna i årskurs 1 på gymnasiet någon ökad förståelse för 

ordet ”syntax”. 

Ibland tycker jag till och med att författaren tilltalar eleven på ett nedvärderande 

sätt. Som t.ex. ”Bry dig inte om att du kanske inte begriper exakt vad sinus och 

cosinus gör utan nöj dig med att använda dem som i koden nedan:”
114

. Det är 

förmodligen inte alls illa menat, och det kan finnas en poäng i att poängtera för 

eleven att man inte behöver förstå alla funktioner för att kunna använda dem, 

men jag tycker att ordvalet kan låta otrevligt och det inspirerar sannerligen inte 

till att lära sig mer. 

  

                                                                 
113 Gratte, s. 19 
114 Gratte, s. 163 
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VAL AV PROGRAMMERINGSSPRÅK 
Innan jag ens påbörjade detta examensarbete hade jag en klar bild av vilket 

programmeringsspråk jag ville skriva en lärobok för. Man kan till och med säga att 

det var det aktuella programmeringsspråket som fick mig att vilja skriva en 

lärobok, p.g.a. dess pedagogiska kvalitéer. Jag tycker ändå att det är viktigt att jag 

redovisar vilka egenskaper hos språket som har avgjort mitt val samt jämför 

språket med några alternativ.  

Kriterier 
Jag baserar utvärderingen på sju stycken olika kriterier som jag tycker är viktiga 

för ett programmeringsspråk i undervisningssammanhang. Många av dessa 

kriterier har även visat sig sammanfalla med de intervjuade lärarnas kriterier. 

Tillgång 

För att eleverna ska kunna programmera även hemma så är det viktigt att 

programmeringsspråket har en kompilator som man kan ladda hem gratis. Därför 

är open-source, eller andra gratis lösningar, att föredra. 

I vissa fall som t.ex. Visual Basic förekommer det att skolorna har speciella 

licensavtal med tillverkaren av programmet vilket tillåter eleven att installera 

programmet hemma. Detta har dock inte tagits med i beräkningarna då sådant 

inte alltid är fallet.  

0 – Språket är inte gratis 

2 – Språket är gratis 

Efterfrågan 

För att eleverna ska känna sig motiverade att lära sig språket är det viktigt att det 

är ett språk som används i professionella sammanhang. Ett språk som liknar 

något professionellt språk är dock ett bättre alternativ än ett som helt saknar 

relevans för yrkeslivet. 

0 – Språket används inte i professionella sammanhang 

1 – Språket används inte i professionella sammanhang men liknar ett som gör det 

2 – Språket används i professionella sammanhang 

 Användbarhet 

Detta kriterium bedömmer hur lätt det är att använda språket. Här bortser jag 

från syntax och tittar endast på hur enkelt det är att installera, kompilera, köra, 

exportera och distribuera program i det aktuella språket. 

1 – Lätt att installera, kompilera köra 

2 – Även lätt att exportera och distribuera 

Syntax 

För att bedöma hur bra syntaxen är har jag tagit fram några kriterier för syntax 

som jag tycker är viktiga för ett programmeringsspråk som ska användas i 

undervisningssammanhang. 

Typning 

Ett starkt typat språk kräver att man deklarerar sina variabler innan man 

använder dem. Fördelen med detta är, förutom snabbare exekvering, att datorn 

klagar om man försöker tilldela en variabel ett värde av fel typ. Detta gör att man 

snabbare upptäcker fel i sina program och får tydligare felmeddelanden.  

Nackdelen med stark typning är att man tidigt måste lära sig namnen på olika 

typer. 

Jag tycker att fördelarna och nackdelarna väger ganska lika och tar alltså inte 

hänsyn till denna egenskap.  

Free-form 

Free-form innebär att språket inte tar hänsyn till osynliga tecken som mellanslag, 

radbryt och tabbindrag. Man skulle alltså kunna skriva hela sitt program på en 
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enda rad om man vill. Det här har under lång tid ansetts som en bra egenskap hos 

ett programmeringsspråk. På senare år har dock språk som Python återinfört de 

osynliga tecknens betydelse eftersom det i Python krävs att man indenterar sin 

kod på korrekt sätt. 

Indentering är i princip nödvändigt i alla språk om ett större program ska bli 

överskådligt. Att få eleverna att indentera koden i ett free-form-språk är svårt, 

varför påtvingad indentering kan vara en fördel. En annan fördel med språk som 

inte är free-form är att man slipper ”konstiga” tecken som t.ex. semikolon. Koden 

blir mer läsbar.  

Med Python som undantag är dock de flesta språk som används professionellt 

fortfarande av typen free-form. 

Under tiden jag arbetat med detta examensarbete har jag blivit allt mer negativ 

till free-form. Jag vet i dagsläget inte vilket jag tycker är bäst och väljer därför att 

inte ge några poäng här heller. 

Grafik 

Jag tycker att programmering blir mycket roligare om man kan rita grafik på 

skärmen istället för att bara få ut text från sina program. Alla lärare jag pratat 

med har poängterat vikten av att enkelt kunna skapa grafiska program. 

0 – Det går ej att skapa grafiska program 

1 – Det går att skapa grafiska program, men det är omständigt 

2 – Det är enkelt att skapa grafiska program  

Objektorientering 

Objektorienterad programmering har på senare år blivit ett så pass vedertaget 

paradigm att i princip alla nya programmeringsspråk stödjer det. Att språket är 

objektorienterat på ett eller annat sätt är ett grundkrav som alla språk jag valt att 

ta med i utvärderingen uppfyller. 

Prototype-baserad programmering är en typ av objektorientering där man inte 

har några klasser. Istället skapar man objekt genom att ”klona” befintliga objekt, 

s.k. prototyper. Min åsikt är att prototype-baserade språk blir mer svårlästa och 

har en krångligare syntax som jag inte tycker är lämplig vid en inledande 

programmeringskurs. Ett annat specialfall är Visual Basic som snarast är 

komponent-orienterat, där man egentligen inte skapar egna objekt utan istället 

använder sig av färdiga komponenter. 

1 – Objektorienterat men prototype-baserat eller komponent-orienterat 

2 – Vanlig objektorientering 

Språk 
De språk jag har valt ut har jag valt antingen för att de ofta används i 

undervisningen idag eller för att jag själv tycker att språket skulle kunna vara ett 

möjligt alternativ. De utvalda språken är C++, Java, Processing, Python, JavaScript, 

Visual Basic och Flash (ActionScript). 

Varje språk redovisas med en kort beskrivning samt en sammanställning av 

utvärderingsresultatet. 

C++ 

C++ utvecklades på 70-talet och är idag ett av de språk som har högst status inom 

programmeringsvärlden. Många andra språk som t.ex. Java har byggt vidare på 

samma syntax som C++. Språket är dock ganska avancerat och kanske inte det 

mest lämpliga att börja med.  

2 – Gratis 

2 – Används i professionella sammanhang 

0 – Svårt att installera, kompilera, köra… 

1 – Går att skapa grafiska program 
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2 – Objektorienterat 

Summa: 7 

Java 

Java utvecklades med en slogan som löd ”Write once, run anywhere”115. Språket 

är alltså oberoende av operativsystem. Java är gratis att använda. Tyvärr är det 

inte helt enkelt att installera, kompilera och köra. Med Java kan man skapa s.k. 

applets som man kan distribuera via webbsidor på internet. Det är dock ganska 

svårt att skapa applets och appletterna kräver mer resurser av datorn än t.ex. 

flashfiler vilket lett till att appleter fått ett ganska dåligt rykte på internet. 

2 – Gratis 

2 – Används i professionella sammanhang 

0 – Svårt att installera, exekvera… 

1 – Går att skapa grafiska program 

2 – Objektorienterat 

Summa: 7 

Processing 

Processing bygger på Java men har utvecklats för att göra det enkelt att skapa 

grafiska program. Målgruppen är konstnärer som vill kunna uttrycka sig digitalt 

utan att behöva kunna allt för mycket om datorer. Programmet är gratis och 

open-source. Processing består av en textredigerare där man skriver sin kod men 

där man även enkelt kan testköra programmen och exportera dem som .exe-filer 

eller applets.  

                                                                 
115 http://en.wikipedia.org/wiki/Write_once%2C_run_anywhere 
 

2 – Gratis 

1 – Används inte i professionella sammanhang men liknar språk som gör det 

2 – Lätt att installera, exekvera, köra, exportera och distribuera 

2 – Enkelt att skapa grafiska program 

2 – Objektorienterat 

Summa: 9 

Python 

Python har utvecklats med det specifika syftet att göra koden mer läsbar. Detta 

har man gjort genom att avskaffa free-form-paradigmet och istället låta 

indenteringen av koden vara informationsbärande. Python är ett löst typat språk. 

Det finns inget enkelt sätt att distribuera Python-program utan extra tillägg. Det 

är enkelt att installera Python och enkelt att testköra program från den inbyggda 

redigeraren. 

2 – Gratis 

2 – Används i professionella sammanhang 

1 – Lätt att installera och köra 

1 – Går att skapa grafiska program 

2 – Objektorienterat 

Summa: 8 

JavaScript 

JavaScript har utvecklats för att göra det möjligt att skapa interaktiva webbsidor. 

På senare år har det blivit möjligt att skapa rörlig grafik med hjälp av JavaScript 
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och man skulle därmed kunna göra spel med språket. För att använda JavaScript 

behövs inget annat än en webbläsare och en vanlig textredigerare. Därför är 

språket väldigt enkelt att använda och framförallt distribuera. Språket är 

objektorienterat men prototype-baserat. 

2 – Gratis 

2 – Används i professionella sammanhang 

2 – Lätt att installera, köra och distribuera 

1 – Det går att skapa grafiska program 

1 – Prototype-baserad objektorientering 

Summa: 8 

Visual Basic 

Visual Basic har utvecklats av Microsoft och gör det enkelt att skapa Windows-

liknande program genom att ”dra-och-släppa” olika komponenter på 

programmet i det grafiska gränssnittet.   

0 – Inte gratis 

2 – Används i professionella sammanhang (fast allt mer sällan) 

1 – Lätt att installera och köra men den grafiska miljön höjer inlärningströskeln 

2 – Enkelt att skapa grafiska program 

1 – Komponent-orienterat 

Summa: 6  

Flash (ActionScript) 

ActionScript har utvecklats av Macromedia som numera ägs av Adobe. Språket 

hör till Flash och utvecklades från början för att enkelt kunna styra sina 

flashanimationer. Numera kan man skapa avancerade spel med språket. 

0 – Inte gratis 

2 – Används i professionella sammanhang 

1 – Lätt att installera och köra men den grafiska miljön höjer inlärningströskeln 

2 – Enkelt att skapa grafiska program 

1 – Prototype-baserad objektorientering 

Summa: 6 

Poängsummeringen tyder på att Processing skulle vara det mest lämpade 

språket. Att det bara skiljer en poäng från Python och JavaScript tyder ju dock på 

att även dessa språk skulle kunna vara lämpliga. Även om jag inte vägt in det i 

utvärderingen så är ju mina egna kunskaper inom respektive språk oerhört viktiga 

också om jag ska kunna skriva en lärobok om språket. Processing är det språk jag 

behärskar bäst och det var även det språk jag från början var inställd på att 

använda.  

 

  



  

SLUTSATS: HUR KAN EN KREATIV 

LÄROBOK I PROGRAMMERING SE UT? 
Denna text är tänkt att beskriva en prototyp för en lärobok i programmering som 

kan stimulera elevernas kreativitet. Idéerna är baserade på alla de tidigare 

texterna men det tillkommer även mer detaljerade exempel på hur en färdig 

lärobok skulle kunna utformas. Ett utkast för den riktiga läroboken återfinns i 

Bilaga B. Prototypen har delats upp i samma kategorier som använts tidigare; 

Innehåll, Struktur, Design och Språk. 

Innehåll 

Exempel 

Att visa ett exempel är ett väldigt bra sätt att få någon att förstå hur man gör 

något. Att beskriva med ord är också bra men man måste nästan alltid ha ett 

exempel för att man fullständigt ska kunna förstå beskrivningen. Ibland kan 

exempel nästan tala helt för sig själva. Min bok bygger nästan uteslutande på 

enkla exempel som demonstrerar hur man gör olika saker i 

programmeringsspråket. Här är några exempel på exempel ur boken: 

Ordning 

Något som är grundläggande för förståelse av programmering, men som ändå 

inte är helt trivialt för en nybörjare, är att programinstruktionerna utförs i den 

ordning de är skrivna. Detta kan enkelt demonstreras med två grafiska exempel. 

 

 

Fyrverkeri 

För att boken ska bli så kreativt stimulerande som möjligt så vill jag att bokens 

exempel ska utmana elevens kreativitet. Ett exempel som jag tycker gör det bra 

är ett exempel som visar hur man kan simulera ett fyrverkeri eller en explosion. 

Detta exempel är tänkt att ligga ganska långt in i boken då eleven måste ha lärt 

sig både objektorientering och arrayer för att förstå exemplet.  

Kodmässigt blir exemplet för långt för att redovisa här men det går till så att man 

skapar en klass Partikel, och sedan en array med hundratals partikel-objekt. När 

varje partikel-objekt skapas får det en slumpmässig hastighet i x- och y-led. Vid 

varje skärmuppdatering så anropas alla partiklars flytta()-metod som ändrar 

partiklarnas position med den framslumpade hastigheten. 

Det fina med detta exempel är att man kan skapa helt egna varianter på 

fyrverkeriet. Genom att bara ändra väldigt få kodrader i exemplet kan det uppstå 

helt nya beteenden hos explosionen. T.ex. om man slumpar hastigheten vid varje 

förflyttning istället för att låta hastigheten vara konstant så får man ett helt annat 

fyrverkeri. Man kan även göra så att färgerna förändras o.s.v. Min förhoppning är 

att det uppstår en tävling mellan eleverna om att skapa det vackraste 

fyrverkeriet. 

Samtidigt som eleven får vara kreativ så lär den sig objektorientering, arrayer och 

inte minst att man kan återanvända mycket av sin kod.  

För att få igång den kreativa processen krävs det förmodligen att man i boken 

visar åtminstone två varianter på explosioner så att eleverna upptäcker 

möjligheten att skapa sina egna.   

ellipse(50,50,90,90); 

rect(10,10,80,80); 

ellipse(50,50,90,90); 

rect(10,10,80,80); 
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Spel 

Som redan diskuterats flera gånger i denna rapport så är spel ett utmärkt sätt att 

fånga elevernas intresse. Det är dock inte helt enkelt att som ny programmerare 

förstå hur man programmerar spel. Därför måste boken innehålla några exempel 

på hur man skapar enkla spel.  

Jag redovisar nedan några av de spel jag tänkt att boken ska ha med som 

exempel. Alla dessa är kända spel från datorhistoriens början. En fördel med 

detta är att man inte behöver ägna så stor del av boken till att beskriva idén med 

spelet eftersom alla redan kommit i kontakt med spelen i någon form. 

Pong 

 

Pong är ett av de allra första datorspelen och liknar i stort vanlig bordtennis (ping 

pong). Spelet är avsett för två spelare där man styr varsin platta och ska hindra en 

boll från att studsa utanför skärmen. Även om orginalspelet är avsett för två 

spelare så kan man enkelt modifiera spelidén till en spelare, t.ex. genom att räkna 

antalet gånger man lyckats fånga bollen i rad.  

Bollen i spelet är ett bra exempel på hur man får saker och ting att börja röra sig 

på skärmen. Dessutom är det ett bra exempel på användandet av matematik i 

programmering eftersom man måste komma på ett sätt att få bollen att studsa 

mot väggarna. Styrningen av brädan är ett enkelt exempel på hur man tar emot 

input från tangentbord eller mus. Spelet kan göras objektorienterat om man vill 

men går även utmärkt utan. Det bästa är att det krävs väldigt lite kod för att 

skapa detta spel.  

Snake 

 

Snake är även det ett väldigt tidigt datorspel som har lyckats hänga kvar i 

popularitet p.g.a. mobiltelefoner m.m. Spelet går ut på att styra en mask till mat 

som ger poäng men som även gör masken längre och därmed ökar 

svårighetsgraden eftersom masken inte får krocka med väggarna eller med sin 

egen svans.  

Spelet är lärorikt som exempel därför att det kräver att man håller reda på många 

objekt (varje del av masken kan ses som ett objekt). Eftersom man inte vet hur 

lång masken kommer att bli kan det fungera som ett bra exempel på när man inte 

kan använda sig av arrayer, som kräver en fast längd, utan istället måste lära sig 

använda länkade listor eller andra mer komplexa datastrukturer. Å andra sidan 

finns det en teoretisk gräns för hur lång masken kan bli så man skulle kunna 

använda ett maxvärde och visa exemplet i samband med att man går igenom 

arrayer.  

Asteroids 

 

 I spelet Asteroids är man ett litet rymskepp om måste skydda sig från att bli 

träffad av asteroider. Man kan styra runt sitt rymdskepp och veja för asteroiderna 
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samt skjuta sönder dem. När man skjuter sönder en asteroid så delas den i flera 

mindre delar som i sin tur måste skjutas sönder. 

Det här är förmodligen maxgränsen för hur avancerade spel man kan göra i en 

inledande kurs i programmering. Spelet kräver bland annat att man kan rotera 

skeppet och att man kan avgöra när en asteroid blir träffad av ett skott eller när 

en asteroid träffar skeppet, s.k. collision detection. Ett annat problem som måste 

lösas när man skriver ett sådant spel är att det ska finnas flera nivåer. När 

asteroiderna tar slut ska spelaren komma till en ny och svårare nivå. Detta är 

något som är ganska enkelt men det är inte helt trivialt hur man löser det om 

man aldrig gjort det tidigare. 

Övningar 

Egentligen skulle jag vilja att en lärobok i programmering saknade övningar helt 

och att eleverna själva fick hitta på uppgifter helt fritt. Några övningar är dock 

ändå nödvändiga för att få igång eleven så att den inte bara läser igenom boken 

från pärm till pärm direkt.  

Övningarna bör dock vara så öppna som möjligt så att eleven får stora 

möjligheter att uttrycka sin egen kreativitet istället för att implementera en given 

specifikation. Till exempel avslutas kapitlet ”RITA” i prototypen (se Bilaga A) med 

övningen ”Rita något fint!”. På liknande sätt skulle jag vilja att alla övningar i 

boken utmanar elevens kreativitet.  

Texter om kreativitet 

Som jag redan varit inne på så är det svårt att lära ut kreativitet och ett av de 

bästa sätten är förmodligen att lära ut om kreativitet istället. På så sätt blir eleven 

medveten om vad kreativitet är och därigenom bli mer kreativ. Istället för att 

försöka smyga in små fakta om kreativitet i texten om programmering så tror jag 

det är bra att lägga in speciella sidor som är helt tillägnade åt att berätta vad 

kreativitet är och hur man kan öka sin kreativitet. Dessa texter ska självklart vara 

lättsamt skrivna och max 200 ord långa för att eleverna ska bry sig om att läsa 

dem. De ska helst även koppla ihop kreativiteten med programmering och kanske 

ge någon liten kreativ övning som kan genomföras med hjälp av 

programmeringsspråket. 

Dessa texter är inte färdigskrivna men jag har funderat ut några förslag på texter 

som borde ingå: 

Vad är kreativitet? – I princip en sammanfattning av delen med samma namn i 

denna rapport men självklart på ett enklare språk. 

Ramar – Om hur olika begränsningar ibland kan göra en mer kreativ. T.ex. om 

man sätter upp en egen begränsning i form av att ”jag ska göra ett spel som 

enbart använder en tangent”. Kan vara lämplig att lägga tidigt i boken då man på 

sätt och vis redan är begränsad av att man inte behärskar språket så bra ännu. 

Utan erfarenheter – Om att man kan vara extra kreativ i ett ämne man inte kan 

något om eftersom man inte är låst till några tidigare erfarenheter som ”så här 

brukar man göra”. 

Alla är kreativa – Om att kreativiteten är en extremt grundläggande förmåga och 

att det inte är något som bara konstnärer håller på med. 

Metaforer – Hur bra det är med metaforer för att komma på nya idéer, och hur 

man kan utveckla idéer vidare genom att förlänga på metaforen. 

Ha många idéer – Om att det är viktigt att ha många idéer eftersom det tränar 

upp en i att komma på idéer och alla idéer kan inte vara bra, men ju fler man har 

desto större blir chansen att någon är bra. 

Skriv ned dina idéer – Om att det är viktigt att skriva ned sina idéer av många 

anledningar. Se avsnittet ”Blanka blad” nedan. 

Erfarenheter – Om att alla idéer uppstår genom att kombinera erfarenheter. Så 

det gäller att samla erfarenheter, t.ex. från andra ämnen i skolan.  
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Våga tro på din idé! – Om hur viktigt det är att inte ge upp sin idé direkt bara för 

att det finns konservativa personer som tycker att allt ska vara som det alltid har 

varit. 

Inspirerande bilder 

Även om kreativitet på många sätt handlar om idogt arbete, de bra idéerna 

kommer om man bara hela tiden kommer på nya idéer, så är det en stor fördel 

om man blir inspirerad. En inspirerad elev vill lära sig, och en elev som vill lära sig 

har mycket lättare för att lära. Att inspirera är dock svårt. Min tanke är att man 

kan göra en bok i programmering mycket mer inspirerande genom att fylla den 

med bilder från program som man kan göra med språket. Alltså inte bara bilder 

på resultatet av de exempel som finns i boken, utan bilder på helt andra program 

som kan ge eleven nya idéer på vad den kan göra. Det behöver inte ens vara 

bilder på sådana program som eleven kommer att kunna skapa själv efter kursens 

slut utan kan vara extremt avancerade program som ändå inspirerar till att lära 

sig programmering.  

En annan fördel med att fylla boken med bilder är att den kommer att kännas 

mycket mer lättläst och inte så tråkig. Något som skulle kunna vara ett problem 

är att skapa dessa bilder. Som tur är så är en stor andel av de som använder just 

programmeringsspråket processing konstnärer som mer än gärna delar med sig 

av sina alster. Det finns ett helt arkiv
116

 med tusentals bilder från olika program 

som skapats med hjälp av detta programmeringsspråk. 

Blanka blad 

Efter som skrivande är en väldigt viktig del av kreativitet och även 

begreppsbildning så skulle det kunna vara en god idé att lämna lite utrymme åt 

eleven i boken. Några blanka sidor där eleven kan skriva ned idéer eller rita 

skisser. En annan anledning kan vara att eleven har möjlighet att förtydliga saker i 

boken som kanske är svåra att förstå. När eleven väl har förstått ett moment 

                                                                 
116 http://www.flickr.com/groups/processing/pool/page1/ 

skulle denna kunna förklara det med sina egna ord så att den får lättare att 

minnas och förstå när den går tillbaka senare. 

Ett problem med blanka blad är att det kan kännas jobbigt att skriva i en bok. Det 

kan ta emot för att man känner att man måste skriva något riktigt bra. Å andra 

sidan borde det inte vara något hinder från att man skaffar en separat bok att 

skriva i.  

Moment inom programmering 

De moment inom programmering som en inledande bok bör gå igenom är 

följande: 

1. Variabler  

2. Villkorssatser 

3. Loopar 

4. Arrayer 

5. Funktioner 

6. Klasser 

7. Lokalitet 

8. Superklasser 

Även om superklasser kan ses som en parentes för de mer intresserade eleverna. 

Dessa moment finns oftast representerade i alla programmeringsböcker och de 

brukar komma i ungefär denna ordning i alla böcker.  Jag vill dock göra ganska 

radikala förändringar i ordningsföljden, se nedan. 

Struktur 
Den ordning som jag valt för boken ser ut såhär: 

1. Variabler 

2. Funktioner 

3. Klasser 

4. Villkorssatser 
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5. Loopar 

6. Arrayer 

7. Lokalitet 

8. Superklasser 

Vilket skiljer ganska mycket från andra programmeringsböcker men som jag 

motiverar med att jag dels vill att boken ska utmärka sig men även att det kan 

vara en fördel att lära sig objektorienterad programmering från början istället för 

att lära sig ett sämre sätt att göra samma sak på först. Som det ser ut på skolorna 

idag så hinner man som bäst bara börja prata om objektorientering i slutet av 

kursen. 

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning över upplägget. Denna lista är extra 

detaljerad i början eftersom denna del av boken redan är färdigskriven. 

- Inledning 

- Installationsguide 

- Ett första program 

- RITA 

o Några figurer, rect(), ellipse(), line() 

o Ordning 

o Fönsterstorlek 

o Koordinater 

o Färger 

o Fyllning och linjefärg 

- VARIABLER 

o En låda (en förklaring av vad en variabel är) 

o Deklaration 

o Variation 

o Operatorer 

o Inyggda variabler (width, height) 

o Namn (hur man ska namnge variabler) 

- ANIMATION 

o Draw() 

o Måla om 

o Muspositioner (mouseX, mouseY) 

o Setup() 

o frameRate() 

o Kommentarer 

- FUNKTIONER 

o Skapa Circle() 

- KLASSER 

o Konstruktor 

o Instanser/Objekt 

- VILLKOR (if) 

o Jämförelseoperatorer 

- LOOPAR  

o for 

o while 

- ARRAYER 

- TRANSFORMATIONER 

o Rotate 

o Transform 

o Pop/push matrix 

o scale 

- LOKALITET (private/public) 

o Åtkomstmetoder 

- SUPERKLASSER 

- FUSKLAPP (korta kom-ihåg-avsnitt) 

Design 
Designen på boken är väldigt avgörande för om eleven över huvud taget ska 

öppna boken. En snyggt designad bok kan bli en inspirationskälla i sig. Jag tror att 

man kan hitta många bra idéer till designen genom att titta på reklambroschyrer 



 

ER
FA

R
EN

H
ET

ER
 F

R
Å

N
 S

K
R

IV
A

N
D

ET
 

40 

och olika tidskrifter. De inspirerande bilderna (se ovan) kommer såklart även att 

bidra till bokens design.  

Ur ett användbarhetsperspektiv så ska boken självklart även fungera bra i en 

datormiljö. Man ska kunna ha boken brevid sig när man programmerar utan att 

den blir otymplig. Därför har jag kommit fram till att ett liggande A5 är ett lagom 

stort format. Allra helst med spiralrygg som minskar risken för att boken slår ihop 

och samtidigt erbjuder möjligheten att vika ihop boken var man vill och kunna ha 

en annan sida än framsidan överst. 

Språk 

Vokabulär 

Att hitta en lagom nivå på språket är en svår balansgång när man skriver en 

lärobok. För svåra ord gör att meningarna blir obegripliga för eleverna. Samtidigt 

är det viktigt att utöka elevens vokabulär för att denne ska kunna hitta ny 

information i ämnet. Vissa nya ord är helt avgörande för att man ska kunna 

behandla ämnet på ett effektivt sätt, hade det funnits enklare ord som kunnat 

ersätta de krångligare så hade de förmodligen redan gjort det. En stor del av att 

lära sig något nytt handlar om att lära sig vad begreppen innebär. Jag anser att 

den bästa lösningen är att tydligt förklara nya begrepp vartefter de introduceras i 

boken och sedan hålla sig till den nya termen. Ett möjligt komplement är att lägga 

en ordlista med krångliga begrepp i slutet av boken. 

Koncist 

Jag har tänkt att texten i denna bok ska vara väldigt koncis. Istället för att ge 

detaljerade förklaringar i ord så satsar jag på att ta fram bra exempel som talar 

för sig själva. Den stora fördelen med detta är att boken kommer att kännas 

mycket mer lättläst. Man behöver inte plöja igenom sida efter sida med 

beskrivningar av vad en variabel är utan får en kort förklaring i en eller två 

meningar och får sedan se ett exempel som förhoppningsvis gör att man förstår 

hur det fungerar.  

En annan fördel är att det kan vara kreativt stimulerande att inte få ett område 

fullkomligt förklarat utan istället få utforska det på egen hand. Om man berättar 

hur variabler brukar användas så styr man in eleven på ett spår som gör det 

svårare för eleven att tänka utanför lådan. 

Nackdelen med med liten textmassa är att man kan läsa igenom hela boken på en 

timme och det säger sig självt att man inte kan ha lärt sig allt efter den tiden. Att 

det är så lite text om varje begrepp gör att man måste lägga ned mycket mer 

energi och eftertanke på varje sida, något som de flesta antagligen är ovana vid. 

Å andra sidan kan man ju kosta på sig att läsa boken en gång till om man läst 

igenom den på en timme. Då kan den första genomläsningen hjälpa till att ge en 

överblick över ämnet. Eftersom boken är tänkt att användas i samband med 

undervisning så tror jag att begreppen kommer att behandlas tillräckligt ändå och 

bokens förklaringar kan mer fungera som ett uppslagsverk.  

Effekterna av en koncist skriven text i jämförelse med en mer upprepande skulle 

behöva utvärderas, men det ligger utanför ramen för detta examensarbete. 

ERFARENHETER FRÅN SKRIVANDET 
Största delen av slutsatsen (föregående avsnitt) skrevs före det att jag påbörjade 

arbetet med att skriva den riktiga boken. Bokskrivandet har fått mig att inse vissa 

saker som jag inte anade innan och jag vill dela med mig av här. 

För det första märkte jag att det är väldigt svårt att skriva koncist. Det är lätt hänt 

att man lägger till onödig information som mest förvirrar. De första två kapitlen 

blev från början mer än tre gånger så långa som det nuvarande utkastet ser ut (se 

Bilaga A). Bortskalandet av information har dock fått mig att bli ännu mer säker 

på att det är en bra idé att hålla nere textmängden. 

En annan sak jag upptäckte efter en stunds skrivande var att ordningen på 

kapitlen som jag hade bestämt mig för tyvärr inte fungerade tillräckligt bra. Jag 



 

A
V

SLU
TN

IN
G

 

41 
 

står fortfarande fast vi att man borde lära sig om klasser så tidigt det bara är 

möjligt, men för att boken inte ska bli för tråkig var jag tvungen att lägga in ett 

kapitel om villkor innan man kommer in på klasser. Utan villkor blev det för svårt 

att hitta bra och roliga exempel på funktioner och klasser. 

Till sist har jag insett att man inte får vara för pretentiös när man ska försöka lära 

ut något. Man måste skrota sina illusioner om att kunna förmedla hela 

sanningen. Ibland är det helt enkelt bättre att ge en förenklad bild av 

verkligheten.   

AVSLUTNING 
Det har snart gått två år sedan jag började formulera frågeställningarna och 

idéerna till detta examensarbete. Trots den utdragna processen så tror jag 

fortfarande på idén om en skola som stimulerar elevens kreativitet och att en 

lärobok i programmering kan vara ett sätt att påbörja förändringen.  

Nästan varje dag ser jag exempel på att designers och andra kreativa 

yrkesgrupper får allt större betydelse medan programmerare och ingenjörer har 

blivit den nya tidens arbetare. Under det senaste året har det även blivit väldigt 

tydligt att Asien och speciellt Kina har sprungit förbi västvärlden vad gäller både 

ekonomi och teknisk utveckling. 

När jag påbörjade detta arbete fanns det inga böcker om språket processing, nu 

finns det tre, dock är alla på engelska och riktade till en äldre publik. Jag har inte 

gjort någon närmare analys av dessa utan endast bläddrat i dem och konstaterat 

att de alla är ganska traditionella och inte så kreativt stimulerande, så jag tror 

fortfarande att min bok har en funktion att fylla. 

Det finns mycket som jag skulle kunna ha gjort annorlunda och bättre i detta 

examensarbete. Till att börja med borde jag självklart ha begränsat det mer. Från 

början var min idé att endast skriva en bok, senare har dock formella krav och en 

önskan om att få in någon sorts vetenskaplig grund gjort att arbetet växt i många 

olika riktningar. Inte ens den kreativa inriktningen var från början helt given. Så 

från att ha varit målet så har skrivandet av läroboken förflyttats till att bli något 

som till största delen utförs efter att detta examensarbete har slutförts. På ett 

sätt är det tråkigt att inte kunna presentera en färdig bok, men å andra sidan 

känns det bra att ha gjort en ordentlig studie inför bokskrivandet.     

Andra saker jag känner att jag kunde ha gjort bättre är t.ex. att genomföra 

intervjuer med fler personer, utvärdera den första delen av boken som faktiskt är 

klar o.s.v. Men det känns som att jag redan lagt ned för mycket tid på hela 

arbetet så i sådana fall skulle jag ha varit tvungen att minska ned någon annan del 

vilket jag inte heller vill. Jag tycker att skapandet är en viktig del även i ett 

examensarbete. 

Till sist vill jag tacka alla som bidragit till detta examensarbete. Mina handledare 

på KTH och LHS; Linda Kann och Tanja Pelz Wall, samt alla lärare och elever som 

ställt upp på intervjuer. Ett speciellt tack till Daniel Kallin som varit ett bra 

bollplank och bidragit med många kreativa idéer och goda 

programmeringskunskaper under hela detta arbete. 

Det är min fulla övertygelse att jag kommer att avsluta den bok jag ännu bara 

påbörjat. 
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BILAGOR 

BILAGA A – UTKAST FÖR LÄROBOK 
Se separat häfte. 
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BILAGA B - INTERVJUFRÅGOR 
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PROGRAMMERING I PROCESSING





Innehåll
Inledning1.

Rita2.

Variabler3.

Animation4.

Flyttal5.

Villkor6.

Interaktion7.

Text8.

Funktioner9.

Klasser10.

Loopar11.

Arrayer12.

Rita Mer13.

Transformationer14.





Installationsguide
Innan du kan börja programmera måste du ha ett program där du skriver koden.

Ladda ned
Gå till http://processing.org/download1.

Välj den version som passar ditt operativsystem (Ex. Windows eller Mac OS X)2.

Spara filen på en plats där du enkelt hittar den3.

Packa upp
Filen du laddade ned är zippad, packa upp den. Placera den uppackade mappen på lämplig plats, t.ex. under

C:\program\processing

Skapa genväg
Om du snabbt vill kunna starta programmet kan du skapa en genväg till processing.exe på skrivbordet eller annan

lämplig plats.

Klart!
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line(20,20,80,80);

Ett första program
Starta processing och skriv in följande kodrad:

Exempel 0

Kör programmet genom att trycka på den runda Play-knappen  uppe till vänster. Resultatet bör bli ungefär såhär:

Spara programmet genom att klicka på knappen med en pil nedåt . Du har nu skapat ditt första program.

Övning

Experimentera med olika siffror inom parentesen, vad betyder de olika talen?
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RITA



triangle(15,50,50,15,85,50);
rect(20,50,60,40);
rect(50,60,20,30);
ellipse(35,70,15,15);
line(0,90,100,90);

Några figurer
Som du såg när du gjorde ditt första program så kan man rita en linje på skärmen med hjälp av funktionen

line(x1,y1,x2,y2).

Andra funktioner du kan använda för att rita figurer på skärmen är t.ex.

rect(x,y,bredd,hojd)

ellipse(x,y,bredd,hojd)

triangle(x1,y1,x2,y2,x3,y3)

Vi tittar på ett exempel hur man använder dessa funktioner.

Exempel 1
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ellipse(50,50,90,90);
rect(10,10,80,80);

rect(10,10,80,80);
ellipse(50,50,90,90);

Ordning
Som följande två exempel visar så har det betydelse i vilken ordning du har skrivit funktionsanropen.

Exempel 2

Exempel 3

Koden utförs alltså uppifrån och ner.
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size(200,150);
ellipse(50,75,50,80);
ellipse(150,75,80,50);

Fönsterstorlek
Datorskärmen består av små rutor som kallas pixlar. Som standard blir dina fönster 100 pixlar breda och 100 pixlar

höga. Vill du göra ett större eller mindre fönster kan du enkelt ändra storlek med hjälp av funktionen

size(bredd,hojd). Gör detta först i ditt program, innan du börjar rita.

Exempel 4
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size(10,10);
point(0,0);
point(5,5);
point(9,5);
point(5,9);

Koordinater
Med funktionen point(x,y) kan du rita ut en enda pixel i ditt program. Nedan visas ett exempel som ritar ut 4 pixlar

på olika positioner. Bilden har förstorats för att det ska bli lättare att se pixlarna.

Exempel 5

De siffror man stoppar in i funktionen bestämmer alltså vilken pixel på skärmen man vill rita på. Det första värdet, x,

bestämmer hur långt till höger, och det andra värdet, y, bestämmer hur långt ned på skärmen pixeln man vill rita på

ligger. X och y kallas för punkten/pixelns koordinater.

I andra funktioner, t.ex. line(x1,y1,x2,y2) måste man ange två punkter/pixlar så att datorn kan rita en linje mellan

dessa två punkter. Hur ska man skriva om man vill ha en linje som går tvärs över fönstret?
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background(255,50,100);
ellipse(50,50,30,30);

Färger
Du kan byta färg på bakgrunden i ditt program med funktionen background(röd,grön,blå). Färger anges med

hjälp av tre värden mellan 0 och 255. Med hjälp av olika mängder rött, grönt och blått kan man blanda fram precis den

färg man vill ha.

Exempel 6

Sätt alltid bakgrundsfärgen innan du börjar rita figurerna, annars kommer figurerna ritas över av bakgrunden.

Tips!

För att lättare hitta RGB-värdena för den färg du vill ha kan du använda den inbyggda färgväljaren som du hittar under

Tools / Color Picker.

14



stroke(255,50,100);
strokeWeight(5);
fill(200,255,100);
ellipse(50,50,60,60);

noFill();
ellipse(70,70,40,40);
fill(255,255,255);
noStroke();
rect(10,10,40,40);

Fyllning och linjefärg
Du kan ändra fyllfärg och linjefärg med hjälp av funktionerna fill(rod,gron,bla) respektive

stroke(rod,gron,bla). Du kan även ändra tjockleken på linjerna med strokeWeight(tjocklek).

Exempel 7

Eller helt stänga av dem med noFill() eller noStroke().

Exempel 8
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Sammanfattning
Du har nu sett de vanligaste funktionerna för att rita figurer i processing. Du lär dig dessa snabbt utantill genom att

använda dem. Här kommer en kom-ihåg-lista.

size(bredd,hojd)

background(röd,grön,blå)

point(x,y)

line(x1,y1,x2,y2)

rect(x,y,bredd,hojd)

ellipse(x1,y1,x2,y2,x3,y3)

fill(röd,grön,blå)

noFill()

stroke(rod,gron,bla)

strokeWeight(tjocklek)

noStroke()

Övning
Rita något fint!
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VARIABLER



int pos = 50;
int bredd = 60;
ellipse(pos,pos,bredd,bredd);

En låda
En variabel är som en låda som man kan stoppa värden i. Sedan kan man bara skriva lådans namn så använder

datorn det värde som finns i lådan. I exemplet nedan är pos och bredd variabler.

Exempel 9
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int bredd;
bredd = 70;
ellipse(50,50,bredd,40);

int bredd = 70;
ellipse(50,50,bredd,40);

Deklaration
Innan du kan använda en variabel måste du deklarera den. Du måste skapa lådan. Detta gör man genom att skriva

vilken typ av värden som variabeln ska kunna innehålla samt namnet på variabeln.

Exempel 10

I exemplet ovan så deklarerar vi först att vi vill ha en variabel som ska heta bredd och som ska vara av typen heltal

(Integer på engelska, därav int). Sedan ger vi variabeln värdet 50. För att slippa skriva så mycket kan man deklarera

variabler och ge dem ett värde på samma rad:

Exempel 11
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int pos = 20;
rect(pos,pos,50,50);
pos = 30;
rect(pos,pos,50,50);

int c = 30;
ellipse(c,c,c,c);
c = 40;
ellipse(c,c,c,c);
c = 50;
ellipse(c,c,c,c);
c = 60;
ellipse(c,c,c,c);

Variation
Ordet variabel betyder att värdet kan variera. Vi kan alltså ändra värdet på en variabel under programmets gång.

Exempel 12

Exempel 13
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int pos = 10;
rect(pos,pos,40,40);
pos = pos * 2;
rect(pos,pos,40,40);
pos = pos + 20;
rect(pos,pos,40,40);

int r = 40;
ellipse(50,50,r*2,r*2);
ellipse(50,50,r,r);
ellipse(50,50,r/2,r/2);

Operatorer
Datorn kan räkna med de fyra vanliga räknesätten; Addition + (plus), Subtraktion - (minus), Multiplikation * (gånger) och

Division / (delat). Precis som i matematiken kan man även använda parenteser för att bestämma i vilken ordning saker

ska utföras, t.ex. (2+8)/2=5 och 2+8/2=6.

Exempel 14

Exempel 15
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ellipse(width/2,height/2,80,80);
rect(width/2,height/2,40,40);

size(200,200);
ellipse(width/2,height/2,80,80);
rect(width/2,height/2,40,40);

Inbyggda variabler
I Processing finns ett fåtal inbyggda variabler som automatiskt får sina värden från datorn. Två exempel på sådana

variabler är width och height som innehåller fönstrets bredd och höjd. Dessa kan vara bra att använda om man t.ex. vill

att någonting alltid ska vara placerat i mitten av fönstret oavsett hur stort fönstret är.

Exempel 16

Exempel 17
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Namn
Du kan kalla dina variabler nästan vad som helst men det finns några regler du måste följa...

Giltiga tecken är a-z och 0-9 samt understreck "_".

Första tecknet måste vara en bokstav eller ett understreck.

...och några regler som du bör följa...

Börja med liten bokstav, därefter kan varje sammansatt ord börja med stor bokstav, ex: bollRadie.

Använd korta men tydliga namn så att du minns vad de ska användas till när du läser koden senare.
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Sammanfattning
I detta kapitel har du lärt dig att...

Du kan skapa variabler som håller reda på värden åt dig.

Innan du kan använda en variabel måste du deklarera den genom att ge den ett namn och en typ.

Du ger en variabel ett värde med hjälp av likhetstecknet "=".

De fyra räknesätten fungerar som vanligt + - * /.

Det finns inbyggda variabler, t.ex. width och height.

I detta kapitel har vi endast arbetat med variabler av typen int (heltal). Men det finns många fler typer som vi kommer

att gå igenom senare i boken.
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ANIMATION



int pos = 0;

void draw(){
  ellipse(pos,pos,20,20);
  pos = pos + 2;
}

draw()
Hittills har vi enbart gjort program som ritar bilder. Om man ska kunna göra spel vill man kunna få bilderna att röra på

sig. Detta gör man genom att skriva koden som ritar bilderna i en funktion som heter draw().

Exempel 18

Det som händer i exemplet är att vi skapar en funktion som heter draw(). Om det finns en funktion med detta namn

så anropar datorn den automatiskt så länge programmet körs. Varje gång funktionen anropas, vilket är flera gånger per

sekund, utförs det som står mellan måsvingarna { och }.

Inuti draw() ritar vi först en cirkel och sedan uppdaterar vi variabeln pos så att cirkeln ritas på en ny position nästa

gång. Vi deklarerar pos utanför draw() för att annars skulle den börja om på 0 varje gång draw() anropas och

cirkeln skulle aldrig flytta på sig.
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int pos = 0;

void draw(){
  background(200,200,200);
  ellipse(pos,pos,20,20);
  pos = pos + 2;
}   

Måla om
Som du såg i förra exemplet så ligger allt som ritats tidigare kvar när draw() körs vilket gör att det blir streck bakom

cirkeln. Vill man få bort detta så måste man även rita om bakgrunden.

Exempel 19
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void draw(){
  point(mouseX,mouseY); 
}

void draw(){
  line(mouseX,mouseY,pmouseX,pmouseY);
}

Muspositioner
Det finns inbyggda variabler som håller reda på muspekarens position. Dessa variabler heter mouseX och mouseY.

Exempel 20

Det finns dessutom två inbyggda variabler för att hålla reda på var musen var förra gången draw() kördes. Dessa

heter pmouseX respektive pmouseY.

Exempel 21
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void setup(){
  size(300,300); 
  fill(255,255,255);
  stroke(255,100,200);
  background(0,0,0);
}

void draw(){
  int bredd = mouseX-pmouseX;
  int hojd = mouseY-pmouseY;
  ellipse(mouseX,mouseY,bredd,hojd); 
}

setup()
Vissa saker vill man bara göra en gång, när programmet startar, som t.ex. att bestämma fönstrets storlek med

size(bredd,hojd). Då lägger man den koden i en funktion som heter setup(). Datorn anropar setup() en

enda gång, precis när programmet startar.

Exempel 22
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int langd = 0;

void setup(){
  frameRate(10);
}

void draw(){
  rect(0,0,langd,langd);
  langd = langd + 1; 
}

frameRate()
Du kan ställa in hur ofta draw() ska anropas med funktionen frameRate(fps). Värdet på fps (frames per second)

bestämmer hur många gånger per sekund som draw() ska anropas. Om dator inte klarar av att rita så många gånger

som du vill så kommer den inte göra det. Experimentera med olika värden i följande exempel.

Exempel 23
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int x = -50;
int y = 50;

void draw(){
  background(0,0,0); //Måla om 
  
  //Måla bilen
  rect(x,y-13,30,13); //Överdel
  rect(x,y,45,13);  //Underdel
  triangle(x+30,y-13,x+30,y,x+45,y); //Vindruta
  ellipse(x+8,y+13,10,10); //Bakhjul
  ellipse(x+37,y+13,10,10); //Framhjul
  
  x = x + 1; //Flytta bilen
}

Kommentarer
Om du skriver två snedstreck // i din kod så kommer datorn att ignorera allt som står efter dessa på raden. Detta kan

du använda för att skriva kommentarer till ditt program. Genom att kommentera ditt program gör du det lättare för andra

att förstå vad din kod gör. Det blir även lättare för dig själv att förstå din egen kod när du läser den långt senare.

Exempel 24
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// Här kan du deklarera variabler

void setup(){
  // Allt som står här körs EN gång precis när programmet startar
}

void draw(){
  // Allt som står här körs om och om igen tills programmet avslutas
}

Sammanfattning
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