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Sammanfattning: Med anledning av utbildningsdepartementets förslag att införa 

programmering som skolämne utfördes en undersökning för att avgöra vad elever och lärare i 

grundskolan anser om betydelsen av programmering i grundskolan (Utbildningsdepartementet, 

2015). Avsikten med undersökningen är att visa om och i så fall hur elever får kunskap genom 

programmering samt vilken typ av kunskap som kan erhållas. Observationer och kunskapstester 

genomfördes med grundskoleelever i de tidigare årskurserna. Därtill genomfördes intervjuer 

med barn och lärare. Resultatet av undersökningen visade att elever och lärare är positivt 

inställda till programmering i skolan och till de webbaserade 

blockprogrammeringsprogrammen Code.org och Scratch. Lärare hävdande att programmering 

kan förbättra elevernas förmåga att kunna lösa vardagliga problem på olika konkreta sätt, en 

förmåga som sedan kan användas i framtida lärosituationer och i förlängningen även under 

yrkesutövning. Förskollärare som använder Blue-bot-programmering i sin verksamhet menar 

att Blue-bot-övningarna ökar barns kunskaper och förståelse i problemlösning. 

 

Nyckelord: blockprogrammering, Blue-bot, Code.org, problemlösning, Scratch. 
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1 Tekniken idag 
Enligt Nylander (2015) kommer programmering som skolämne i grundskolan vara 

betydelsefull för att vi i framtiden ska kunna påverka den demokratiska samhällsutvecklingen. 

Detta medför att elever som saknar förståelsen för hur exempelvis Internet eller smartphones 

fungerar, till viss del också saknar också förmågan att kunna påverka samhället. ”Att inte lära 

ut programmering innebär att vi bäddar för ett samhälle där vissa kan delta i utvecklingen och 

andra stängs ut” (Nylander, 2015). Att lära ut grundläggande förståelse för hur program och 

digitala tekniker fungerar kan förutsättningar även skapas för människor med 

funktionsnedsättning i vardagen (Användningsforum, 2013).  

 

Den tekniska utveckling som sker i Sverige uppfattas som positiv av många (Larsson, 2012). 

Användning av mobiltelefoner, tv-apparater eller fordon gör att företagen förbättrar exempelvis 

telenäten och Internet (Telia, 2011). Företagen som utvecklar spel tillämpar principen tillgång 

och efterfrågan (Erlandsson, 2013), vilket driver på utvecklingen eftersom efterfrågan på spel 

hela tiden ökar. 

 

Globalt sett har intresset att införa programmering som ämne i grundskolan ökat genom åren 

(School Education Gateway, 2013). Dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldts regering 

föreslog att Sverige borde införa programmering som skolämne. Men det är den nuvarande 

regeringen som har gett Skolverket i uppdrag att se över möjligheterna till programmering i 

skolan (Hultgren, 2014). Förslaget från Skolverket var att fastställa programmeringen som ett 

integrerande ämne i skolan (Tenfält, 2016).  

…förändringar i läroplaner, kursplaner eller ämnesplaner för att tydliggöra skolans 

uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens och innovativa förmåga, för att 

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

samhällsliv och för ett stärkt entreprenöriellt lärande… (Utbildningsdepartementet, 

2015, s. 2). 

Lindström (2016a) hävdar att många undrar varför programmering ska finnas i skolan och 

vilken kunskap som skulle kunna berika eleverna. Enligt min uppfattning finns det inte 

tillräckligt med forskning eller studier om programmering i skolan och därför var en 

undersökning om detta ett arbete som tilltalade mig.  

 

Nöjd (2015) menar att programmering i skolan kan skapa oönskade effekter där den digitala 

tekniken tar över och att den analoga undervisningen försvinner. Nöjd fortsätter med att det 

vore en fördel om digitaliseringen utesluts från en del undervisningsmoment. Kunskapen som 

eleverna får från analoga undervisningsmetoder borde motsvara den digitala undervisningen. 

Därför kan skolor utan tillgång till datorer undervisa programmering analogt och hjälpa elever 

att förbättra logiskt tänkande samt hur en dator fungerar (Ncwit, 2013). 

 

Många lärare och föräldrar kan uppleva oro och frågor inför att programmering införs som ett 

integrerat ämne i skolan. Det är min förhoppning att denna studie kan öka kunskapen och 

förståelsen för förslaget att införa programmeringen i grundskolans läroplan, Lgr 11 

(Utbildningsdepartementet, 2015). En intressant fråga att undersöka är vilken inställning elever 

och lärare har till programmering i skolan. 

 

Ordet programmering kan variera i betydelse för olika människor. Exempelvis kan en 

förskollärare mena att ordet betyder problemlösning ”När vi säger programmering menar vi 
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egentligen problemlösning” (Nöjd, 2015. s. 26). Enligt Nygårds (2015) associeras 

programmering till att skriva programkod på datorn eller att forma kommandon. Min 

uppfattning är att yrkesarbetande programmerare kan vara oense med Nöjds (2015) åsikt om 

programmeringens betydelse. En annan fråga som är intressant att undersöka är hur elever och 

lärare i grundskolan uppfattar ordet programmering. 

1.1 Bakgrund 

Mitt intresse för programmering har gjort att jag följer debatten kring programmering i skolan, 

bland annat via artiklar i tidskrifterna Ny Teknik1 och Sweclocker2.  

I think everybody in this country should learn how to program a computer, should 

learn a computer language, because it teaches you how to think. It's like going to 

law school, I don't think anyone should be a lawyer, but I think going to law school 

would actually be useful because it teaches you how to think in a certain way. So I 

view computer science as a liberal art, it should be something that everybody 

learns. (Magnolia Pictures, 2013). 

Citatet ovan är från en intervju med Steve Jobs (Magnolia Pictures, 2013). Enligt Jobs kan 

exempelvis människor som har förståelse för programmeringen uppfatta problem och lösningar 

på ett annat sätt än för de människor som saknar förståelse för programmering. Frågan 

Lindström (2016a) förde fram om varför programmering ska finnas i skolan kan besvaras 

utifrån Jobs (Magnolia Pictures, 2013) men också från Åkerholms (2014) belägg 

”Programmeringen är en allmänbildande grundkunskap”. 

 

Enligt Davis (2013) undervisar 90 procent av alla skolor i USA fortfarande inte ut 

programmering, någonting som Davis tycker att alla elever borde ha tillgång till. Många yrken 

i framtiden behöver ha människor med programmeringskunskaper och elever som inte väljer 

att arbeta med programmering kan ändå, via programmeringsundervisning, förbättra förståelse 

och kunskap för sin tillvaro i det datoriserade samhället (Davis, 2013).  

 

Curtis (2013) redogör att England infört programmeringsundervisning för elever vid fem års 

ålder och detta håller på ända tills eleverna blir 16 år. Undervisningen ska lära elever att skapa 

samt felsöka i program. I och med undervisningen kommer eleverna också att förbättra sina 

kunskaper i algoritmer och lära sig att använda datorer på ett säkert och respektfullt sätt.  

1.1.1 Framtagande av frågeställning 

Många föräldrar oroar sig över att deras barn använder datorn för mycket. Detta kan medföra 

en negativ syn på datoranvändandet. Det finns dock studier som framhåller fördelar för elever 

som spelar datorspel (Sveriges Television, 2014). Elever som ofta spelar engelskspråkiga 

datorspel visar sig ha bättre ordförråd än de elever som endast använder engelska läromedel i 

skolan (Winther Kardefelt, Kaminiski, Dunkels & Hydén, 2014).  

 

Lindström (2016a) menar att programmering som skolämne är på väg in i Sveriges grundskolor. 

Detta står i kontrast till Kalelioglu & Gülbahar (2016) undersökning som visar att 

programmering i skolan har ett marginellt kunskapsgivande effekt för eleverna. Många elever 

                                                 
1 Nyteknik bevakar och skriver om teknik inom flera olika områden. Webbadressen är http://nyteknik.se. 
2 Sweclockers är Sveriges största webbtidning som behandlar datorer och hårdvara. Webbadressen är 

http://sweclockers.com. 

 

http://nyteknik.se/
http://sweclockers.com/
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intresserar sig för programmering och tycker att det är en rolig aktivitet (Franzén, 2015). En 

liknande undersökning gjord i en svensk skola kanske kan ge ett avvikande resultat jämfört med 

det som Kalelioglu (2016) erhöll. 

1.2 Litteraturgenomgång 

1.2.1 Klassisk kunskapssyn 

Phillips & Soltis (2010) hänvisar till filosofen Platon som ansåg att människor föddes med 

kunskap och att undervisning inte var avsedd för alla människor. Men filosofen Locke som 

Phillips m.fl. också hänvisar till framlägger att människor får kunskap med tiden och att anlag 

förekommer för att förmågor skapas vid födseln. Barn som ärver biologiska förmågor kan 

förenkla inlärningen av ny kunskap (Phillips m.fl., 2010).  

 

Phillips m.fl. (2010) fortsätter med att hänvisa till filosofen Dewey som menade att människors 

kamp för att överleva utvecklar kunskap och att praktiska förmågor som människor utövar kan 

användas för utveckling av kunskap (learning by doing). För att ge eleverna större 

förutsättningar för att vilja lära sig måste lärarna anpassa undervisningen efter elevernas 

vardagliga livssituationer. Phillips m.fl. menar att elevernas vardag utgör problem som 

stimulerar dem att använda egna tankar vilket kan förhöja inlärningen (Phillips m.fl., 2010). 

 

Vidare hänvisar Phillips m.fl. (2010) till filosofen Piaget som ansåg att tredje utvecklingsstadiet 

hos barn inleds mellan 7 till 11 års ålder. Under detta utvecklingsstadium ökar möjligheten att 

barn får bättre begrepp om logisk struktur, men även förståelse för addition, subtraktion, 

multiplikation och division. Strukturen hos barns tänkande liknar den hos vuxna och utifrån 

strukturen kan barn tänka logiskt och förstå problemlösning (Phillips m.fl., 2010).  

1.2.2 Programmeringsundersökningar 

Kalelioglu (2016) hävdar att studenter inom högre utbildningar får lära sig grundläggande 

programmering och att flera digitaliserade samhällen vill införa något liknande i grundskolan. 

Kalelioglu förklarar att fördelen med programmering i skolan är att den ger förbättrad 

datorkunskap och ger eleverna förståelse över informationshantering i medier. Samtidigt saknar 

många elever i lågstadiet förmågan att använda problemlösning och logik. Kalelioglu fortsätter 

med att hävda att många lärare har brist på kunskap inom programmering och därmed uppstår 

problem i deras undervisning (Kalelioglu, 2016). 

 

Kalelioglu (2016) undersökte huruvida programmering gav ökad kunskap i problemlösning hos 

elever. Undersökningen gjordes i årskurs fem med programmet Scratch. Resultatet för 

undersökningen visade på marginella skillnader och det gick inte att fastställa om 

programmeringen gav ökad problemlösningsförmåga (Kalelioglu, 2016). 

 

I undersökningen Csernoch, Biró, Máth & Abari (2015) gjorde kring huruvida 

programmeringen kunde göra en skillnad i datoranvändningen, visade resultatet att elever som 

inte har haft programmeringsundervisning gjorde åtskilliga fler misstag när de använde datorn. 

En annan detalj var att eleverna utan programmeringsundervisning uppvisade sämre förståelse 

för algoritmer och programmeringsuppgifter. Csernoch menar att det skulle vara bra att införa 

programmering och utökad undervisning i datorkunskap i skolan för att bygga upp en bredare 

förståelse för datoranvändandet. Csernoch hävdar att traditionell kodprogrammering inte skulle 

vara lämplig att införa i skolan, men att skolan istället ska använda sig av blockprogrammering 

”…everyone should develop algorithmic skills, but non-traditional programming environments 

would fit non-professionals better.” (Csernoch, 2015, s. 176).  
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Wing (2006) hävdar att programmering borde utövas av alla då det förbättrar barn såväl som 

vuxna genom programmering förbättrar sig i läsning, skrivning och logiskt tänkande. 

”Computational thinking is a fundamental skill for everyone, not just for computer scientists. 

To reading, writing, and arithmetic, we should add computational thinking to every child’s 

analytical ability” (Wing, 2006, s. 33). 

 

Baraké, El-Rouadi & Musharrafieh (2015) undersökte huruvida elever var mottagliga för 

programmering och hur problem som uppstod kunde lösas. Resultatet visade att elever hade 

svårigheter med förståelsen av de uppgifter som gavs. Det kan eventuellt bero på bristande 

läsförståelse, men huvudsakliga orsaken var att elever hade svårigheter med att hitta och välja 

ut rätt strategi för ändamålet (Baraké, 2015). 

 

Doukakis, Giannakos, Koilias, & Vlamos (2013) förklarar att elever som har svårigheter med 

att lösa problem inte möjligtvis har sämre problemlösningskunskaper utan det beror troligen på 

att kunskapen som finns är ämnad för att lösa problem inom områden som matematik, men inte 

programmering. ”Moreover, confidence in problem solving is developed by solving problems 

in various areas (mathematics, science, etc.), which is therefore not related to direction” 

(Doukakis, 2013, s. 216) 

1.3 Målgrupp 

”För att utveckla undervisningen behöver lärarna tid att bygga på sina egna kunskaper.” 

(Winther Kardefelt m.fl., 2014). Resultatet av studien kan ge lärarna en förståelse för vilka 

kunskaper eller erfarenheter eleverna utvecklar genom programmeringsundervisning i skolan. 

Föräldrarna kan skapa sig förståelse för vad programmering är samtidigt som de får insikt i 

vilka färdigheter eleverna kan utveckla genom programmering.  

1.4 Centrala begrepp 

Ord som förekommer inom programmeringen kan tolkas på olika sätt. För att underlätta för 

läsaren förklaras begreppen i detta avsnitt. 

1.4.1 Programmering 

Enligt mig kan betydelsen av programmeringen delas in i två kategorier. Första kategorin utgörs 

av personer som har tekniska färdigheter inom programmering, där den tekniska färdigheten 

kan utgöras av ett programmeringsspråk, exempelvis C++ eller ett programmeringsverktyg, 

exempelvis Scratch. Programmeringsverktyget är ett program där användaren inte behöver ha 

förståelse för ett programmeringsspråk. I en föreläsning från Kungliga tekniska högskolan, 

KTH, beskriver Johnny Panrike hur programmering behandlas som ett hantverk. 

Programmering är ett hantverk. Det betyder att man inte kan läsa sig till den 

förmågan, man måste träna och man tränar genom att skriva mer och mer 

avancerade program. Programmering förutsätter ett programmeringsspråk och det 

finns tusentals språk. Några av de mest betydelsefulla är C, C++, Java, C#, Python, 

Perl, Ruby, PHP. (Panrike, 2011, s.1) 

Andra kategorin skulle omfattas av de som tänker bortom den tekniska delen, där varken ett 

programmeringsspråk eller programmeringsverktyg behövs. Programmeringen skulle istället 

vara någonting som förändrar saker, exempelvis att lära en hund att sitta. Hunden skulle i detta 

fall programmeras till att förstå kommandon. 
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1.4.2 Programmeringsspråk 

Programmeringsspråk associerar till att skriva datorprogram med programkod. Syftet med ett 

programmeringsspråk är att förenkla för användaren att inte behöva skriva direkt med binära 

tecken; ettor och nollor. Programmeringsspråket låter användaren använda symboler, engelska 

ord, matematiska termer och logik enligt webbplatsen IT-ord3.  

1.4.3 Blockprogrammering 

”Blockprogrammering, berättar Mattias, är ett sätt att bygga upp program med hjälp av 

byggklossar istället för skriven kod.” (Lindström, 2016b, s. 1). Genom blockprogrammering 

kan barn som vuxna i alla åldrar programmera utan förkunskap av ett programmeringsspråk.  

1.4.4 Robotprogrammering 

Robotprogrammering påminner i sitt upplägg om blockprogrammeringen. Men genom att 

använda sig av robotar kan visualiseringen bli tydligare (Lindström, 2016c). 

Robotprogrammeringen kan förstärka intresset hos barn att vilja lära sig att programmera 

(Lindström, 2016c). 

1.4.5 Blue-Bot 

Enligt firman Bee-Boot som säljer Blue-bot kan barn i åldrarna 3 till 6 år börja lära sig 

programmering med roboten.4 Roboten är utformad för att klara av förhållanden som kan 

förekomma i den miljö som barn vanligtvis vistas i. Genom att roboten inte behöver vara 

sammankopplad med datorn skapar det större förutsättningar för att använda roboten i 

undervisningen. Kommandon programmeras antingen via en dator eller lärplatta, men kan även 

programmeras via knappar som finns på ovansidan av roboten (se figur 1). Tillgängliga 

kommandon som kan användas är riktningarna upp, höger, ner och vänster. Med hjälp av dessa 

knappar kan ett rörelseschema för roboten programmeras.  

 

 
 

Figur 1 - Blue-bot 

1.4.6 Minecraft 

Karlsson (2011) förklarar att Minecraft är ett spel som inriktar sig på spelarens valfrihet att 

skapa världar, vilket består av kubikformade block. Spelaren kan spela ensam eller med andra 

spelare online. För att förhöja upplevelsen för spelaren kan olika spellägen väljas (Karlsson 

2011). 

                                                 
3 It-ord är en samlingsdatabas med IT-ord. Webbadressen är http://it-ord.idg.se. 
4  Bee-bot är den firma som säljer Blue-Bot. Webbadressen är https://www.bee-bot.us/bluebot.html. 

http://it-ord.idg.se/
https://www.bee-bot.us/bluebot.html
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Microsoft vill att barn eller vuxna ska lära sig att programmera och har därför inlett ett 

samarbete med Code.org med det kända varumärket Minecraft (Campanello, 2015).    

1.6 Frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka och få större förståelse för vilka förutsättningar 

programmeringen kan ge eleverna i grundskolan. Undersökning kommer att utgå från följande 

frågeställningar: 

 

1. Ger programmering i grundskolan generellt ökad kunskap och i så fall vilken typ av kunskap? 

 

2. Hur förhåller sig lärare och elever i grundskolan till användningen av 

programmeringsprogrammen?  
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2 Metod 

2.1 Urval 

2.1.1 Litteratur 

För att hitta lämpliga vetenskapliga artiklar kring programmeringen i grundskolan användes i 

första hand databasen ERIC5. Sökord som användes var programming, Scratch, coding, 

computer programming in school. Även svenska ord användes för att se om det gick att hitta 

studier gjord från Sverige. Studier där man har undersökt programmering i skolan sorterades ut 

och har använts i detta arbete. De studier som tagits från ERIC har haft referentgranskning för 

att säkerställa kvaliteten. Förutom de vetenskapliga studierna har dokument från bland annat 

Utbildningsdepartementet använts för att få större förståelse för hur de politiska besluten 

påverkar införandet av programmering i skolan.  

2.1.2 Val av skola 

Kommunala grundskolor inom en radie av tre mil besöktes. Begränsningen i valet av skolor 

gjordes utifrån kravet att ämnet programmering tidigare inte har funnits på elevernas scheman 

och att eleverna redan använder datorer som ett undervisningsverktyg, d.v.s. att eleverna har 

datorvana, men ingen eller ringa kunskap om programmering. Endast en skola användes i 

undersökningen då flertal skolor inte kunde avvara lektionstid åt denna undersökning.  

 

Jag har valt att inte ta med några friskolor eller skolor jag ansåg olämpliga för undersökningen. 

Wiman (2010) menar att privatägda skolor kan använda sig av specialpedagogisk inriktning 

samt ha många obehöriga lärare. Skollagen säger: 

Alla ska ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet, oberoende av geografisk 

hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden. Utbildningen inom 

skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet 

oavsett var i landet den anordnas (1 kap. 8–9 §§ Skollagen [2010:800]).  

2.1.3 Genomförandet av undersökningen 

Kunskapstestet gjordes av alla elever vid varje programmeringslektion. Genom att låta eleverna 

ta del av kunskapstestet i början av lektionen kunde jag säkerhetsställa att alla elever hade tid 

att slutföra testet. En annan viktig del var att eleverna kunde ställa frågor som berörde 

kunskapstestet eller programmeringen.    

 

En deltagande observation, där jag agerade lärare, genomfördes för att få en överblick av 

elevernas beteende. Observationen möjliggjorde att eleverna kunde få en lärarledd upplevelse 

där fokus låg på att ge eleverna en större förståelse för de programmeringsverktyg som 

användes.  

 

Observationerna genomfördes med klasser från årskurs 3 till 5 vid skilda tillfällen. Den första 

observationen som gjordes i årskurs 3 bestod till en början av 9 elever, men då eleverna på 

skolan hade diskuterat med varandra om att programmering förekom i skolan ökade intresset 

och därmed blev det fler elever vid nästkommande observationstillfälle. När de nationella 

proven genomfördes i skolan minskade observationstiderna utan att undervisningsinnehållet 

som eleverna tog del av påverkades. Vid ett tillfälle placerades även årskurs 4 och 5 tillsammans 

                                                 
5 ERIC är världsledande databas för artiklar inom utbildningsvetenskap. Webbadressen är https://eric.ed.gov/. 

https://eric.ed.gov/
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för att kunna genomföra insamlandet av data. Det var 10 elever som deltog i undersökningen 

från årskurs 4 och 13 elever från årskurs 5. Innehållsmässigt blev undersökningen inte lidande 

av de nationella proven.  

 

Eleverna fick valet att använda blockprogrammeringsverktyget från Code.org eller Scratch och 

valet att arbeta ensam eller tillsammans två och två med en dator. Varje observation varade 

ungefär 80 minuter beroende på undervisningstiden som fanns tillgänglig när de nationella 

proven inleddes.  

 

Därefter gjordes intervjuer med lärare och elever. Genom att intervjua lärare med skiftande 

erfarenhet av programmering kunde en bred insamling göras för att få fram flera olika 

betydelser av ordet programmering. Endast elever som samtyckte till att intervjuas valdes för 

att det enligt min uppfattning ger en ökad trovärdighet för resultatet, där elevernas koncentration 

skulle ligga på intervjufrågorna och inte på lek. 

2.1.4 Blockprogrammering med Code och Scratch 

Kriterier infördes för att avgöra om programmeringsprogrammen lämpade sig för elever i 

grundskolan. Ett av kriterierna var att blockprogrammen kunde ge eleverna valfrihet att ändra 

språket i programmet och för de instruktionerna som följde med varje uppgift. Många elever 

har olika språkfärdigheter vilket medför att om språket kan ändras i programmet kommer 

undersökningen förhoppningsvis inte brista i läsförståelsen. Exempelvis kan eleverna med 

sämre läsförståelse i svenska byta till arabiska eller engelska. Det andra kriteriet var att eleverna 

skulle kunna utmana sig själv på sin egen nivå. Elever som valde att använda sig av Code.org 

kunde öka svårighetsgraden successivt för att lära sig programmering i steg istället för att 

eleverna skulle bli överväldigad av information.  Scratch valdes av elever som ville skapa egna 

spel utan att behöva följa svårighetsnivåer succesivt. Det tredje kriteriet var att gränssnittet för 

Code.org (se figur 2) och Scratch (se figur 3) skulle ha en liknande struktur vilket gör att 

eleverna kan växla mellan programmen efter eget intresse.  

 

 
 

Figur 2 - Användargränssnitt Code.org 
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Figur 3 - Användargränssnitt Scratch 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Undersökningen bestod av kunskapstester, observationer och intervjuer för insamlandet av 

data. Eleverna gjorde ett kunskapstest i början av varje undersökningstillfälle. Med samma 

kunskapstest för de båda tillfällena kunde eleverna ändra sina svar eller besvara frågorna med 

likadana svar mot föregående kunskapstest.  

 

Intervjuer valdes för att få fram synpunkter om programmeringen från lärare och elever. 

Fördelen med elevintervjuerna jämfört med enkäter är att elevernas egna perspektiv enklare 

förs fram.  

 

Observationer valdes för att avgöra om eleverna ändrade eller ökade sin förståelse för 

programmering eller problemlösning vid testresultaten under de olika observationstillfällena, 

men även om elevernas beteende ändrades under programmeringslektionen.  

2.2.1 Kunskapstest 

För att kontrollera problemlösningsförmågan, logiken och språkförståelsen hos varje elev 

gjordes ett kunskapstest innan observationen. Instruktioner tilldelades eleverna där de tilläts 

hoppa över frågor som kändes för svåra eller om frågan var svårtolkad. Instruktioner om 

valmöjligheter skulle inledningsvis sänka elevernas egna krav på sig själv. Genom färre krav 

kan frustation, stress och förlorat intresse undvikas enligt mig. Den insamlade informationen 

av elevens kunskapstester jämförs sedan för att se om eleven har ökat eller sänkt sitt egna 

resultat (se bilaga 1).  

 

Kunskapstestet formades för elever i grundskolan där frågorna berörde deras vardagsintresse 

vilket förhoppningsvis ökade deras koncentration. Genom egna erfarenheter av vikariat på ett 

flertal skolor har det visat sig att en majoritet av eleverna har ett intresse för datorspelet 

Minecraft. Därför utformades kunskapstestets frågeställningar med innehåll från Minecraft. Jag 

valde att konstruera ett kunskapstest som bestod av problemlösning, logik och språkförståelse 

av ord som förekommer i grundläggande användning av blockprogrammeringsprogram enligt 

min uppfattning. Enligt Johansson & Svedner (2006) bör enkäter begränsas till tre sidor och 
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man bör endast använda färdiga svarsalternativ och därmed undvika öppna frågor. Genom att 

undvika öppna frågor i kunskapstestet eliminerades subjektiva svar och kommentarer. Eleverna 

skulle även på ett enklare sätt kunna svara på frågorna och veta att ett av svarsalternativen alltid 

var korrekt. Genom att hålla kunskapstestet under tre sidor skulle eleverna kunna slutföra testet 

med bibehållen koncentration.  

 

Kunskapstestet anpassades till elever i grundskolan där webbsidan Lektion.se6 fungerande som 

en inspirationskälla för frågor som kräver problemlösning och logiskt tänkande. Ett pilottest 

utformades och gjordes av två vuxna respektive två barn i åldrarna 7 och 8 år för att fastställa 

om testet var lämplig att använda sig av i undersökningen. Det visade sig att de vuxna hade 

större problem att lösa de flesta av frågorna jämfört med vad barnen hade. Frågan som 

exempelvis handlade om att hitta det tal som fattades (se bilaga 1, fråga 12) kunde de vuxna 

inte lösa medan barnen förstod att de kunde vända på pappret för att se svaret. Språkförståelsen 

prövades genom att undersöka förståelsen av engelska ord som förekommer inom 

programmering. För att avgöra läsförståelsen hos elever skapades en fråga till att använda 

frågeordet ”vilka” istället för ”vilket” (se bilaga 1, fråga 7), vilket gav frågan två korrekta 

svarsalternativ.   

2.2.2 Observation 

En introduktion framfördes vid första undersökningstillfället för elever i alla deltagande 

årskurser. Grundläggande kunskap om användargränssnittet och funktioner för 

programmeringsprogrammen visades (se figur 2 och 3). För att tydliggöra programmen för 

eleverna gavs exempelvis instruktioner om hur programmen använder ”block” för att skapa 

händelser.  

 

Under observationen användes ett formulär med tillhörande frågor (se bilaga 2) som skulle ge 

information om hur eleverna agerade, men även se om skillnader fanns mellan kunskapstestet 

och intervjufrågorna. Syftet med observationen var att förstå hur eleverna löste uppgifter i 

blockprogrammeringsprogrammen och hur diskussioner fördes mellan eleverna. Elevernas 

utveckling undersöktes, där observationen över hur och vad eleverna gjorde för lösningar i 

programmeringsuppgifterna via Code.org. Vid varje avslutat observationstillfälle kunde en 

slutsats göras om eleverna hade ökat i någon form av självständighet, förståelse över 

programmeringen eller ändra strategi vad gäller problemlösning.  

 

Programmeringslektionen kunde variera för eleverna beroende på tiden som kunskapstestet tog, 

men en avsatt tid bestod av ungefär 80 minuter för att eleverna skulle ha gott om tid till 

programmeringen.  

 

Ur etiskt perspektiv tilläts eleverna förstå varför undersökningen gjordes. Information om vad 

som skulle observeras delgavs inte till eleverna då det skulle kunna ändra deras beteende. Enligt 

Briesch, Volpe & Ferguson (2014) kan delaktigheten göra att eleverna kan försvara sig om 

någonting skulle uppstå under observationen. De frågor som eleverna ställde i början av varje 

observation besvarades med vad som kändes som avsedda för elevernas vidareutveckling under 

programmeringen. Genom att besvara eleverna kunde ett förtroende skapas som kan förbättra 

insamlandet av resultat (Briesch, 2014). 

 

Undersökning gjordes med elever som hade tidigare erfarenheter av min närvaro. Därför kunde 

så kallad ”Observer influence” undvikas som betyder att elever ändrar beteende då, för dem, 

                                                 
6 Lektion.se är en databas med lektionstips. Webbadressen är http://www.lektion.se. 

http://www.lektion.se/
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nya människor förekommer (Randall, 1975). Genom att använda etnografisk metod kan en 

deltagande undersökning förstärka granskningen av eleverna (Johansson, 2006). 

2.2.3 Intervjuer 

Intervjun genomfördes med 4 stycken lärare och 4 stycken elever. En förskollärare intervjuades 

för att se om programmering kunde vara något även för barn i den åldern. Resterande lärare 

undervisar i grundskolan. De lärare och elever som var på plats i skolan fick valet om intervjun 

skulle spelas in eller antecknas för hand eller på datorn. De fick även välja om de ville att jag 

skulle spara denna information eller om de ville att jag skulle göra mig av med 

ljudfilen/anteckningar efter min analys. De flesta som intervjuades valde att inte lägga stor vikt 

på den frågan. En elev valde att anteckningarna skulle slängas efteråt. Beroende på vilken metod 

intervjun gjordes på kunde tiden variera från 5 minuter till 10 minuter. Lärarna som inte kunde 

närvara fysiskt fick frågorna skickade till sig och fick rimlig tid till att svara på frågorna (en till 

tre veckor).  

 

Åldersanpassande frågor skapades för lärare respektive elever enligt Kvale & Brinkmann 

(2009). Eleverna fick frågor som berörde upplevelsen och vad de kunde få för kunskaper eller 

erfarenheter genom programmeringen. Lärarnas frågor berörde mer hur undervisningen skulle 

kunna se ut och huruvida eleverna eller föräldrarna till eleverna skulle tänkas ha åsikter om 

programmering i skolan.  

 

Lärarnas intervjufrågor varierade efter vilken erfarenhet av programmering som de uppvisade 

(se bilaga 3). Däremot fick varje lärare svara på vilken kunskap elever kan utveckla genom 

programmering och hur lärare och elever förhåller sig till användning av 

programmeringsprogrammen.  

 

Eleverna gavs valfrihet att deltaga i intervjuerna för att gallra bort de som var ointresserade. 

Intervjufrågorna varierade efter elevernas förståelse (se bilaga 3) men däremot ändrades inte 

den primära frågeställningen. Utifrån elevernas förståelse förekom begreppsintervjuer vilket 

Kvale (2009) beskriver som ett enklare sätt att klargöra ett begrepp. Genom detta blir det 

enklare att få fram huruvida eleverna förstår exempelvis begrepp som programmering, 

blockprogrammering och robotprogrammering.   

 

Ena frågeställningen behandlade hur elever och lärare förhåller sig till användningen av 

programmeringsprogrammen. En kvalitativ intervjumetod användes för att lyfta fram 

intervjupersonens egen uppfattning. Med kvalitativ metod hamnar fokus hos intervjupersonens 

vardagliga aspekter som berör tänkandet och inlärningen istället för att fokus hamnar på 

undersökaren menar Kvale (2009). Kvale fortsätter med att den kvalitativa metoden förhöjer 

kontrasten till människolivet och genom att införa fenomenologin tillsammans med den 

kvalitativa metoden kan känslan och upplevelsen förstärkas hos intervjupersonen. 

Fenomenologin används under intervjuerna som när människor kommunicerar med varandra 

som i vardagen. En talan förs över vad intervjupersonen vill säga och inte över vad 

undersökaren vill höra. Ur etisk aspekt förekommer svårigheter som kan påverka utgången av 

intervjun. Det skulle vara olämpligt att placera intervjun i felaktig miljö då stressymptom kan 

uppkomma hos intervjupersonen. Även att datainsamlingen försvåras och felaktig information 

ges (Kvale, 2009) 

 

Kvalitativa forskningsintervjuer handlar sällan om att i detalj förbereda sig i större utsträckning. 

För att få trovärdigt resultat måste informationen behandla området undersökaren valt att forska 

inom redogör Kvale (2009). 
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2.3 Analysmetoder 

2.3.1 kunskapstestet 

För att fastställa resultatet för enskilda elever gjordes en jämförelse mellan det första och andra 

kunskapstestet. Elevernas resultat från de båda testerna sammanställdes för respektive årskurs 

och medelvärdet räknades ut genom antalet elever med antalet svar på varje frågeställning. Om 

eleverna färdigställde kunskapstestet under fem minuter kontrollerades frågorna för att avgöra 

om majoriteten av frågorna var felaktigt besvarade. De elever som visades påskynda sitt 

kunskapstest för att snabbare få programmera fick göra om det.  

 

För att bedöma kunskapsresultatet på ett enklare sätt sammanställdes en tabellstruktur för varje 

frågeställning (se exempel tabell 1). Sammanställning av tabellstrukturen gjordes för varje 

enskild elev på varje fråga som kunskapstestet innehåller.  
 

Tabell 1 –Frågeställning av kunskapsresultat 

Problemlösning (fråga 1) Elev Kommentar 

Frågeställningen Elevens svar Eleven gjorde ändringar på 
svaret genom att sudda.  
Eleven uppgav olika svar på 
samma fråga. 

2.3.2 Observation 

En deltagande observation genomfördes för att programmeringsundervisningen skulle fungera 

som planerat. Dagboksanteckningar användes för att snabbt få ner händelser av vikt. Efter 

observationen analyserades anteckningarna tillsammans med observationsformuläret (se 

bilaga 2). Tabell 2 visar exempel på hur dagboksanteckningar fördes över hur många av 

eleverna som tog hjälp av lärare eller klasskamrater för att tillsammans lösa problem som 

uppstod under programmeringen.   

 
Tabell 2 –Dagboksanteckningar   

Kön Lärare (antal) Elev (antal) 

Flicka III I 

Pojke I II 

2.3.3 Intervjuer 

För att få begrepp om allmänna perspektivet i skolans värld kring programmeringen användes 

en kvalitativ metod. Utifrån den kvalitativa metoden kunde intervjupersonernas intervjudata 

sammanställas (se exempel tabell 3). Varje elev och lärare kunde jämföras med varandra för 

att se om deras åsikter skildes åt. Genom att jämföra alla intervjufrågor mellan lärarna och 

eleverna kunde resultatet avgöras.  
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Vilken betydelse har programmering?  

 
Tabell 3 – Vilken betydelse har programmering? 

Lärarnas syn Gemensam syn Elevernas syn 

Programmera människor, 
problemlösning. 

Skriva programkod på 
datorn. 

Robotar och styra saker.  
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3 Resultat 

3.1 Undersökning 

Kunskapstestet delades upp mellan pojkar och flickor för att enklare få en överblick av 

tabellerna (se tabell 4 och 5), men även för att se om det finns skillnader i resultatet mellan 

könen. Det visade sig att flickornas resultat skiljde sig marginellt från pojkarnas. Detta gällde 

för båda testomgångarna.  

 

Problemlösnings- och logikuppgifterna gav ett sämre resultat än läs- och 

språkförståelseuppgifterna. Detta kan bero på att elever i årskurs 3 till 5 inte har en tillräcklig 

bra strategi för att lösa problem som finns inom programmeringen, något som Doukakis (2013) 

tidigare hävdade. Däremot visade eleverna upp en förbättring av deras egen självkänsla som 

också ökade för varje undersökningstillfälle. Kunskapstestet visar att eleverna i andra 

omgången gjorde färre ändringar i sina svar och genomförde testet med allt färre överhoppade 

frågor. Däremot ändrades aldrig strukturen i kunskapstestet, vilket grynade de elever som fick 

veta det rätta svaret på en del av frågorna från första omgången. Reliabiliteten kan därför 

ifrågasättas för kunskapstestet.  

 

Observationerna visade att elevernas förmåga att arbeta självständigt utvecklades. Utifrån första 

undersökningen behövde de flesta elever hjälp med att komma igång av läraren, men längre in 

i undersökningen ökade självtilliten och eleverna sökte istället hjälp av varandra. Diskussioner 

kring huruvida programmeringsproblemen kunde lösas fördes mellan elever. De slutresultat 

som eleverna erhöll efter att en uppgift var löst diskuterades den emellan varandra.  

 

Intresset hos eleverna varierade och sammanlagt var det 5 elever av totalt 34 stycken från 

årskurserna 3–5 som tyckte att programmering var tråkigt. Två elever avbröt undersökningen 

efter första tillfället vilket medförde att deras resultat inte togs med. Däremot gavs dessa två 

elever tillåtelse att föra fram resonemanget till varför undersökningen avbröts. Första eleven 

tyckte att ”riktiga ämnen som matematik” var roligare att hålla på med och att programmering 

”bara är ett spel och man lär sig inget”. Även andra eleven tyckte att programmering ”bara var 

ett spel” och började spela Minecraft istället. Resterande elever som fortsatte med 

undersökningen tyckte däremot att programmering var lärorikt, men många av eleverna 

associerade programmering som ett datorspel.  

 

Valet av programmeringsprogram varierade mellan årskurserna. Elever i årskurs 3 valde 

Code.org då Scratch bedömdes vara för komplicerad enligt dem. Ett enklare gränssnitt var en 

av anledningarna för valet av Code.org (se figur 2). Däremot valde årskurs fem Scratch då 

eleverna ville skapa något själva. Årskurs 4 hade delade åsikter och valde Code.org och Scratch. 

Många elever från årskurs 4 tyckte, liksom eleverna från årskurs 5, att Scratch var roligare att 

programmera i eftersom de kunde skapa egna spel.  
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Tabell 4 och 5 listar de kategorier som kunskapstestet bestod av. Medianvärdet utgår från hur 

många felaktiga svar eleverna fått på testet (bilaga 1). Frågorna från kunskapstestet handlade 

om läsförståelse (se frågan 7), språkförståelse (se frågorna 4, 7, 8), problemlösningsförståelse 

(se frågorna 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14) och förståelsen i logiskt tänkande (se frågorna 5, 6, 9, 13). 

 
Tabell 4 - Resultat Kunskapsnivå Pojkar (medianvärdet) 

 
 

Lägre stapel visar förbättrat resultatet – felaktiga svar minskar 

 

 

Tabell 5 - Resultat Kunskapsnivå Flickor (medianvärdet) 

 
 

Lägre stapel visar förbättrat resultatet – felaktiga svar minskar 
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I tabell 6 visas resultatet från observationerna där exempelvis eleverna som behövde hjälp från 

läraren markerades med ett streck vid varje tillfälle (se bilaga 2). Resterande kategorierna 

bedömdes utifrån alla elever under observationen. Resultatet visas i en skala mellan 1 till 10.  

 
Tabell 6 - Resultat Observation (skala 1–10) 

 
 

3.2 Intervjuer 

Tilltalsnamnen som förekommer ersattes med vanliga namn i Sverige. Baserat på kön har 

personerna fått kvinnligt eller manligt tilltalsnamn. Alla frågeställningar besvarades inte av alla 

deltagande pedagoger. 

3.2.1 Pedagoger 

Marcus är lärare för årskurs tre och var observant under första undersökningstillfället för att 

avgöra hur programmering i skolan fungerade med eleverna. 

 

Lennart undervisar programmering för elever som på fritiden vill lära sig att skapa spel. 

 

Pia är grundskollärare och undervisar programmering med Blue-Bot.  

 

Lena är förskollärare och har börjat undervisa programmering med Blue-bot. Förskolebarnen 

är i åldrarna 3 till 5 år och får lära sig att programmera och lösa problem.  

 

Hur förhåller sig eleverna till programmeringen i skolan och kan lärare samt föräldrar följa 

elevernas utveckling? 

 

Marcus menade att eleverna intresserade sig av programmeringen och att de kunde bedömas 

utifrån diskussionerna på hur problem skulle lösas. 

 

För att lärare och föräldrar ska kunna avgöra om eleven lärt sig programmering måste eleven 

visa uppgifter från programmeringen och skapar diskussioner med föräldrarna hemma. 

”Vilket eleverna troligtvis kommer att göra”.  
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Lennart hävdade att blockprogrammering, som Scratch, är överlägset det bästa 

programmeringsprogrammet för att barn och vuxna ska lära sig programmering, eftersom 

blockprogrammering inte använder sig av specialtecken som exempelvis hakparenteser. 

Genom Scratch kan barn testa sig fram utan att göra fel och det går också snabbare att komma 

igång med, vilket han anser är viktigt för dagens barn.  

 

Genom att avgöra om barnet är självsäkert i användningen av digitala verktyg går det att 

bedöma barnets programmeringsutveckling. Det kan också visa sig genom att barnet 

kommer med spontana lösningar som visar att problem kan lösas med hjälp av ett program 

”det där skulle man kunna lösa i ett program”. Däremot är många barn inte intresserade av 

programmering. Barnen väljer ofta olika vägar, en del gillar programmering, andra att rita 

figurer och gubbar som sedan ska användas i spel, en del gillar att skapa berättelser. Men 

inget barn har hävdat att programmeringen är tråkig eller meningslös.  

 

Lena uppfattade att barnen engagerar sig för programmering via Blue-bot och lär sig snabbt 

då barn idag redan lever i ett IT-samhälle och kan därför redan mycket om datorer. Varje 

dag dokumenteras barnens utveckling när programmeringen utövas. Föräldrarna kan sedan 

ta del av dokumentationen via mobilapplikationen ”Mitt barn” och därmed följa 

utvecklingen dagligen.  

 

Vilken betydelse kan programmering ha för lärare och föräldrar? 

 

Marcus beskrev programmering som ett sätt att få saker att fungera som det är tänkt och 

utförs inte enbart med datorn. Marcus fortsätter med att elever, spisen och tvättmaskinen kan 

programmeras. Genom att programmera eleverna kan läraren bestämma hur klassen ska 

vara. Eleverna lär sig att på morgonen ska telefonerna låsas in, därefter ska eleverna sätta 

sig vid sina platser och antingen rita eller läsa sin bok. Programmering kan verka i alla ämnen 

men på olika sätt. De flesta lärare skulle tänka detsamma och inte enbart hänvisa till 

programmering som någonting man gör på datorn. Marcus hävdar att elevernas föräldrar 

förknippar programmering med datoranvändning. 

 

Lennart ansåg att föräldrar har en sämre förståelse för programmeringens betydelse. En del 

föräldrar skulle associera till programmeringskod och andra associerar till spel. 

Spelprogrammering är en självklar väg in i ämnet programmering, men många föräldrar 

tänker ”åh nej, ännu mer skärmtid” och oroar sig över det. Föräldrar idag anser att det är 

förödande med att barn spenderar mer tid framför datorn, mobilen eller surfplattan. De har 

svårigheter med att se spel som något konstruktivt. Lennart däremot framhåller 

programmering som ett sätt att göra ”skärmtiden” mer konstruktiv. Däremot finns det 

föräldrar som ser fördelen med att barn blir vana datoranvändare oavsett om det är genom 

datorspelande, Internet eller programmering. Lennart poängterade att många 

skrämselrapporter om barns användning av datorer skapar oro hos föräldrar som förmodar 

att allt som är olikt deras uppväxt är av ondo.  

 

Lena berättade att programmering i förskolan är nytt för henne som förskollärare men att det 

har förekommit hemma hos flertalet barn då datorspel hemma är vanligt. Dessutom har 

barnen pratat om programmering innan. Innebörden av ordet programmering har varierad 

betydelse för lärarna på förskolan. Lena anser att programmering för henne är 

problemlösning och att många barn tycker likadant. Men andra lärare på samma förskola 

förknippar ordet programmeringen med program som skapats från grunden.  
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Vilken inställning finns till att undervisa programmering i skolan och vad skulle elever och 

lärare tycka? 

 

Marcus menade att programmeringen skulle vara intressant att arbeta med och att även 

eleverna skulle uppskatta programmeringen i skolan. Kravet för att undervisa eleverna i 

programmeringen är att läraren måste ligga steget före och att läraren måste förstå allt innan 

eleverna kan undervisas i programmeringen. Många lärare skulle inte kunna uppfylla kravet 

då läraren måste anpassa programmeringen efter andra ämnen i skolan. Marcus ansåg att 

programmering inte enbart ska vara ett fristående projekt utan borde integreras i andra 

skolämnen. Integreringen gör det enklare för eleverna att lära sig programmering. Marcus 

påpekade också att lärare som inte ser möjligheten med programmeringen i skolan kommer 

att få det jobbigt i framtiden. 

 

Lennart tvekade till att skolan ska införa programmering som ett integrerat ämne då problem 

kan uppstå i undervisningen. Genom befintliga lärare och den tekniska utrustningen som 

finns i skolan skulle undervisningen inte vara meningsfull i nuläget. Lennart ansåg att så 

länge det finns pedagoger som har intresse och kunskap för programmeringen kan 

undervisningen fungera. 

 

Lena var positiv till att fortsätta utveckla programmeringen efter elevernas behov. Genom 

att avancera från Blue-bot till en annan programmeringsrobot exempelvis Dash and Dot.  

 

Vad för programmering skulle vara mest lämpad för elever i grundskolan? 

 

Marcus hävdade att blockprogrammering och robotprogrammering är detsamma. Däremot 

kan robotprogrammering vara roligare för eleverna att använda. Eleverna kan fysiskt se 

roboten och bli mer intresserade än om eleverna bara använder ett programmeringsprogram 

på en skärm. Men Marcus lyfter fram att båda former av programmeringen är likvärdiga.   

 

Lennart menade att barn borde börja med blockprogrammering för att få resultat. Scratch är 

ett bra program för att lära ut programmering då det är en perfekt blandning av ”kom-igång-

snabbt”, enkelhet och dra-och-släpp. Lennart förespråkar att barn lär sig programmering 

tillräckligt snabbt från att inte ha någon förkunskap till att börja programmera egna spel. 

Traditionella programmeringsspråk som Python och JavaScript har använts av barn som 

upplever svårigheter i att komma igång att programmera. 

 

Pia ansåg att olika programmeringsverktyg borde införas för olika årskurser. På skolan där 

Pia arbetar kan eleverna välja en profil i NO/Teknik där eleverna programmerar med 

legorobotar eller Blue-Bot. 

 

Vad kan programmering lära elever och kan andra ämnen fungera med programmering? 

 

Marcus hävdade att programmering hänger samman med yrkesvalet i framtiden. Genom 

programmering kan elever få insikt i hur yrken i framtiden kan fungera. Eleverna väljer 

sedan utbildning efter intresset som programmeringen kan förstärka. Att vidareutbilda sig 

kan då kännas mindre besvärligt.  

 

Genom att integrera programmering i ämnet matematik kan eleverna programmera egna 

träningsprogram som sedan delas mellan elever. Detta gör att eleverna får kunskap inom 

programmering och matematik. I samhällskunskapen och svenska skulle eleverna kunna 
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programmera animerade filmer för att redovisa arbeten. Om möjligheten och kunskapen 

finns kan programmering fungera med alla ämnen.  

 

Lennart betonade vikten av att programmering förblir konkret för barn. Genom att observera 

sina barn och deras kompisar tycker han att de uppvisat djupare förståelse för hur 

programmering kan hjälpa till att styra objekt. Barnen har börjat ”se bakom” tingen, och fått 

förståelse för att exempelvis diskmaskinen eller deras leksaker agerar på ett sätt som beror 

på hur sakerna är programmerade. Men också att någon annan människa har bestämt hur 

dessa saker ska agera. 

  

Barn kan visa kunskap i det logiska och algoritmiska tänkandet som hjälper till med 

problemlösning överlag. Problemlösning i programmeringens värld är att dela upp problemet 

i flera steg och lösa dem separat. Denna problemlösningsförmåga kan användas även utanför 

programmeringens värld. 

 

Pia förklarade att barnen genom Blue-Bot lär sig matematik och geografi (världskarta med 

koordinater) men även allmän teknikkunskap, vilket motsvarar enklare användning av 

exempelvis surfplatta. Barnen kan med förbättrad teknikkunskap också få ett annat tänk 

redan som ung.    

 

Lena ansåg att programmeringen lär ut färdigheter i ämnen som matematik och språk, samt 

problemlösning och samarbete.  

 

Hur uppfattas programmering i dagens digitala samhälle? 

 

Marcus menade att elever har mobiltelefoner redan från årskurs ett och att mobiltelefonerna 

är som minidatorer. Därför är det bra om eleverna förstår det grundläggande inom tekniken 

då allt innehåller mikroprocesser idag; bilar, diskmaskiner och tvättmaskiner.  

 

Lennart förklarade att allt omkring oss styrs av programmeringskod. Det har blivit uppenbart 

att kunskapen om programmering är nyckeln till att lyckas i alla yrken i framtiden. Oavsett 

om man jobbar med programmering eller inte behövs kunskap om hur datorer fungerar.  

 

Pia ansåg att skolan måste förnyas inom teknikkunskapen och då elever redan kan mycket 

om datorer känns det som ett naturligt nästa steg att införa programmering. 

 

Lena menade att samhället utvecklat tekniken snabbt och därför måste alla människor 

anpassa sig. Det är därför programmering blivit stort. 

 

Finns någonting att tillägga om programmeringen i skolan? 

 

Marcus tyckte att programmeringen borde bli viktigare och att skolan borde lägga mer 

pengar på att vidareutveckla programmeringen.  

 

Lena lyfte fram att förskolebarnen är uppvuxna med teknik och har då redan en 

grundkunskap som gör det möjligt att börja med programmering redan i förskolan. Då 

barnen inte behöver ha erfarenhet för att programmera går undervisningen ut på att pröva 

och testa sig fram med robotar. När barnen sedan börjar i grundskolan så finns 

grundkunskapen som behövs för att fortsätta utveckla programmeringen. 
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3.2.2 Barns egna tankar kring programmering 

 

Finns det intresse för programmering i skolan?  

 

Elin menade att det var roligt att programmera i skolan då datorn användes. Hon vill också 

att programmering skulle bli ett skolämne.  

 

Martin ansåg att det var en rolig aktivitet där nya saker får provas. Han säger att lära sig nya 

saker med hjälp av datorn gör skolan roligare.  

 

Karl påstod att man kan använda Internet och programmera nya saker.  

 

Johan lyfte fram att det var roligt att programmera då en likhet fanns med matematiken där 

uträkningar gjordes i programmeringsprogrammet. Men Johan poängterar att det finns 

svårigheter med att förstå hur problem kan lösas i programmeringsuppgifterna.  

 

Vilken programmeringsform verkar intressant att använda? 

Benämningarna blockprogrammering och programmeringsspråk förklarades för eleverna under 

intervjun.  

 

Elin förklarade att olika programmeringsprogram kan vara intressant. Men 

blockprogrammeringen skulle vara roligare. 

 

Martin menade att blockprogrammering var roligt och att ett programmeringsspråk där man 

lär sig skriva egna saker liknar blockprogrammering.  

 

Karl förklarade att programmera genom Minecraft skulle vara roligare, men ett 

programmeringsspråk kunde också vara roligt. 

 

Johan ansåg att robotprogrammering skulle vara ”häftigare” och fortsatte med att ett 

programmeringsspråk inte var av intresse. 

 

Finns intresse av att fortsätta programmera på fritiden? 

 

Elin lyfte fram att programmering på fritiden var givet då hon skulle förbättra sina kunskaper 

till att göra egna spel.  

 

Martin ansåg att programmering på fritiden var intressant. Han menade också att glädjen av 

att programmera fanns i att göra egna appar eller spel. 

 

Karl menade att teknik är roligt och är någonting man oftast inte får tillgång till i skolan. 

  

Johan tvekade men svarade tillslut ”varför inte”. Att använda robotprogrammering på 

fritiden skulle vara roligt. 

 

Vilken betydelse har programmering och vad skulle dina föräldrar säga om programmeringens 

betydelse? 

 

Elin menade att programmering betyder att få saker att röra sig och att föräldrarna skulle 

säga att man installerar en robot.  
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Martin förklarade att programmering är att styra saker och föräldrarna skulle säga detsamma.  

 

Karl ansåg att programmering är en aktivitet för människor som är inomhus och vill ha roligt. 

Medan programmering för föräldrarna är när man använder robotar.  

 

Johan exemplifierade att ena föräldern arbetar som programmerare. Johan förklarar att vid 

flera tillfällen har han programmerat. Programmering är något man ändra eller skapar och 

föräldrarna skulle säga att programmering är när man använder program.  

 

Fanns erfarenhet av programmering sedan innan? 

 

Elin och Martin hade inte erfarit programmering sedan innan. 

  

Karl hävdade att programmering förekommer hos en kusin som spelar Minecraft.  

 

Johan hade fått erfara programmering från ena föräldern. 

 

Vilken kunskap får man genom programmering och kan programmering hjälpa till i andra 

skolämnen? 

 

Elin menade att programmering kan ge kunskap i svenska, då filmer kan skapas för 

redovisningar.  

 

Martin påstod att minnet förbättras genom programmering då fler saker kan hanteras åt 

gången. Han menade också att man kan använda programmering inom svenska, matematik 

och bild. I svenskan kan man skapa läs- och skrivuppgifter. I matematiken skulle man kunna 

skapa spel och på bilden skulle man kunna göra filmer. 

 

Karl hävdade att programmering förbättrar tankeförmågan. Genom tankeförmågan kan man 

göra saker bättre. Man blir ”klurig” och samtidigt ”nördig”. Programmering kan användas 

inom svenska och matematik och skulle förhöja glädjen. 

   

Johan menade att programmering använder matematik till att göra beräkningar. Han 

förbättrades sina kunskaper genom att lära sig ord från programmeringsprogrammen som är 

på engelska.   
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4 Diskussion 

4.1 Sammanfattning 

Denna undersökning kring programmering i grundskolan tyder på att elever inte behöver få 

ökade kunskaper i problemlösning eller logik, vilket även Kalelioglu (2016) uppvisade i sin 

undersökning. Kalelioglus hävdade dock att elever kunde få ökad datorkunskap och förståelse 

för informationshantering i medier genom programmering. Detta visades även i min deltagande 

observation, där elever tydligt visade en ökning på exempelvis bättre självständighet. För att 

programmering ska vara berikande för skolan behöver lärare intressera sig för 

programmeringen samt att elever och föräldrar kan se tydliga resultat. Utifrån denna 

undersökning kan föräldrar eller lärare uppfatta programmering som något tidskrävande och 

väljer istället att lägga undervisningstid på andra ämnen där elevresultat tydligt kan visas. Detta 

medför att programmeringsprogrammen som används måste vara anpassade för målgruppen. 

Enligt Csernoch (2015) ska barn inte använda ett programmeringsspråk utan ta hjälp av ett 

förenklat program som Scratch eller Code.org som använder sig av blockprogrammering. På 

intervjufrågan om vilken programmeringsform som var intressant för eleverna att använda sig 

av valde alla ett programmeringssätt som ger något visuellt medan man programmerar och jag 

tror att många elever skulle välja bort programmering som ämne om det handlade om ett 

traditionellt programmeringsspråk. Många barn och lärare ser programmering som något 

positivt och vill att programmeringen införs snarast i skolorna, men om skolan och lärarna är 

redo för programmering går inte att säkerställa med denna undersökning. 

 

Genom att undersökningen har varit tidsbegränsad finns risk att resultaten varierar på ett icke 

önskvärt sätt. Exempelvis skulle kunskapstestet kunna påvisa ett annat resultat om tidsramen 

utökades för undersökningen. Kunskapstestet genomfördes två gånger i varje årskurs och 

visade marginell skillnad i resultatet. Observationen däremot visade på ökning av kunskaper 

vilket inte kunskapstestet gjorde.   

 

Utifrån intervjuerna med lärarna fanns en positiv bild och ett intresse av att vilja föra in 

programmering i skolan. En skillnad som däremot visades mellan elever och lärare var att 

eleverna hade en annan syn än lärarna gällande betydelsen av ordet programmering. Enligt 

läraren Marcus skulle människor utanför skolan associera programmering med något som 

skapar eller styr en robot. En annan sak eleverna menade var att det skulle vara roligare om de 

fick hålla på med robotprogrammering. 

4.2 Tillförlitlighet 

Datainsamlingen överskred tidsramen och resultatet kan därmed ha fått en annan utgång. Utan 

ett regelbundet undersökningstillfälle kan elever få vänta en längre tid och glömma bort 

kunskap. Detta återkopplar till Panrike (2011) som anser att programmering är ett hantverk och 

därför måste tränas regelbundet för att få effekt.  Ett godkännande med underskrift från 

föräldrarna förväntades ta en månad att samla in från eleverna. Men underskrifterna drog över 

tiden med ytterligare en månad innan en tillräckligt stor elevgrupp kunde sammanställas. Då 

endast en skola deltog i undersökningen har arbetet anpassats efter de tider som de har nationella 

prov, lovdagar och andra obligatoriska aktiviteter. Elever utan godkänt intyg från föräldrarna 

visade intresse för undersökningen och med utökad tidsram skulle sannolikt fler elever kunnat 

delta. Situationen med för få deltagande elever kunde ha förebyggts och garderats med ökat 

antal undersökningsskolor. Däremot kan undersökningsresultatet likväl ha fått samma utgång.  
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Genom att använda sig av en kontrollgrupp där en grupp av elever skulle fortsätta med ordinarie 

lektioner och en annan grupp av elever skulle få programmera skulle tillförlitligheten kunna 

öka, då skillnaden av exempelvis problemlösningsresultaten enklare kan avgöras. 

Kontrollgruppen skulle kunna utgöras av flera klasser på olika skolor.   

 

Efter hand upptäckte jag att kunskapstestet hade flera språkfel och felformuleringar. Frågorna 

kunde ha anpassats mer till åldersgruppen då några av frågorna medförde svårigheter för 

eleverna. Däremot kunde eleverna visa strategier för att lösa logiska frågor, där exempelvis 

några elever började diskutera med varandra om hur uppgifter kunde lösas, men även stolt 

kunna visa upp sina lösningar för sina kamrater. 

 

Observationstillfällena utfördes på ett identiskt sätt för att få jämförbara resultat. Eleverna 

placerades i klassrummet för att jag på ett enkelt sätt kunde överblicka alla situationer av vikt, 

även då eleverna fick hjälp av mig som lärare. Detta medförde att reliabiliteten kvarstod. 

 

Intervjufrågorna kunde ha varit mer pedagogiskt utformade, vilket skulle kunna ge ökad 

förståelse för intervjupersonerna och därtill ge kvalitet i deras svar. Exempelvis tyckte Pia att 

några frågor var svårtolkade. Olika benämningar fördes mellan intervjuerna för elever och 

lärare. Under intervjun gjordes ytterligare anpassningar av frågorna för att elever och lärare 

skulle få en bättre förståelse. Det var 12 lärare som accepterade till att intervjuas men i slutändan 

var det endast 4 lärare som genomförde intervjun. Genom att få fler infallsvinklar från lärare 

kunde resultatet fått en annan utgång. Genom att eleverna själva valde att intervjuas kunde 

resultatet bli mer trovärdigt. Med elever som intresserade sig för programmeringen och blev 

intervjuad medförde ett positivt resultat.  

4.3 Teoretisk tolkning 

4.3.1 Platon 

Platons teori om att människor föds med kunskap och att alla människor inte lämpar sig för alla 

former av undervisningar kan stämma enligt mig. De ointresserade eleverna behöver 

introduceras mer för att hitta deras intresse för programmeringen. Däremot var Locke inne på 

att genom biologiska erfarenheter från föräldrar kan personer forma förmågor som skapar större 

förutsättningar. Min uppfattning är att de elever som avbröt undersökningen hade svårigheter 

med att förstå programmeringen. Observationen visade att många elever förstod snabbt hur 

programmeringsprogrammen fungerade, men att mer tid behövdes för enstaka elever. Intervjun 

med eleven Johan bekräftar resonemanget att några elever hade svårigheter med 

programmeringen. Johan medgav att programmeringen var besvärlig i början men blev bättre 

med tiden. Att eleverna får en förståelse för programmeringsprogrammen är avgörande enligt 

mig för att eleverna ska vilja lära sig att programmera i skolan. Men även om en förståelse finns 

kan det finnas andra kriterier som avgör om programmering är för alla. De elever som avbröt 

undersökningen tyckte exempelvis att programmering är ett ”spel”.  

 

De elever som gör sina uppgifter snabbare än andra elever måste sysselsätta sig med uppgifter 

som utmanar dem att utvecklas istället för att stanna upp i sin utveckling (Carlgren & Marton, 

2002). Enligt min uppfattning under observationerna hade Code.org många repetitiva uppgifter 

som låg på samma nivå, vilket Carlgren & Marton (2002) belyser med ”more of the same” som 

betyder att repetitiva uppgifter som förekommer i undervisningen kan försämra elevernas 

resultat och glädje i att lära sig nya saker (Carlgren & Marton, 2002). Många elever valde sina 

uppgifter utifrån vad som intresserade dem, exempelvis en favoritkaraktär som illustrerade 

problemuppställningen i Code.org. De elever som deltog i undersökningen hade inget intresse 
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på att göra de uppgifter som saknade deras favoritkaraktärer, utan repeterade de 

programmeringsuppgifterna som intresserade dem, vilket motsätter det Carlgren m.fl. (2002) 

förespråkade. 

4.3.2 Dewey 

Dewey förklarade att människor utvecklar kunskap genom att kämpa för sin överlevnad. Enligt 

mig har elevernas ansträngning med att slutföra en programmeringsuppgift vissa likheter med 

kampen för överlevnad. Om skolorna återspeglar elevernas vardagsintressen och 

ansträngningar kan en kunskapsutveckling ske. Observationerna visade att eleverna som 

programmerade med Scratch importerade bilder och karaktärer från Minecraft för att använda 

dessa i sina skapade spel. Elevernas beteende uppvisade en normöverskridande leklust som 

överkorsar det traditionella ramarna för vilka karaktärer som passar bäst i vissa miljöer. 

Intervjuerna med eleverna visade tecken på att Deweys teori kan stämma.  

 

Pia ansåg att skolan behöver införa digitala resurser som innehåller eller utgår från elevernas 

vardagsintressen. Elin och Martin menade också att användningen av datorer i undervisningen 

är någonting som är bra. Elin tillade att programmeringen gör att skolarbetet blir roligare. 

 

Under observationerna valde många elever att lyssna på musik som enligt mig kan uppfattas 

som en ”överlevnad”, dvs en drift hos eleverna som kan förknippas med det Dewey 

förespråkade. Observationerna visade att eleverna som lyssnade på musik hade bättre 

koncentrationsförmåga medan de programmerade. Att låta eleverna använda sig mer av deras 

vardagsintressen i undervisningarna kan öka deras inlärning. 

 

Intresset av att fortsätta med programmering på barnens fritid medförde att de utvecklades till 

nästkommande undersökningstillfälle. Däremot visades en skillnad mellan resultatet på 

kunskapstestet och observationerna. Min uppfattning är att undersökningen skulle ha behövt 

utökad tid för att kunskapsresultatet skulle bli mer tillförlitligt. Valmöjligheterna i 

kunskapstestet för eleverna gjorde att resultat varierade. Eleverna kunde välja slumpmässiga 

svar i kunskapstestet för att snabbare få börja programmera.   

 

Ett problem med att inte använda sig av barns vardagsintressen representerade i undervisningen 

är att de inte vill lära sig ny kunskap. Blockprogrammet Code.org kan upplevas som en del av 

den teori Dewey beskrev om att människor måste ställas inför en kamp av överlevnad för att få 

kunskap. Detta gör att Code.org borde få barn intresserade i programmering och vilja lära sig 

ny kunskap.  

4.3.3 Piaget 

Piaget talar om att elever vid 7 till 11 år kan börja tänka som vuxna och att eleverna kan förstå 

problemlösning och logik. Observationerna under kunskapstesten visade att eleverna i årskurs 

5 tänkte mer vuxet medan elever i årskurs 3 tänkte mer utanför ”boxen”. Däremot visade många 

elever i årskurs fyra variationer på att tänka utanför ”boxen” och som en vuxen.  

 

Observationerna över programmeringslektionerna visade att eleverna i årskurs tre löste problem 

utan struktur medan eleverna i årskurs 4 och 5 löste problem med struktur och logik.  

 

Lena påstod att barn i förskolan förstod problemlösning och förbättrade 

problemlösningsförmågan med programmeringsundervisningarna. Lenas påstående skulle 

innebära att Piaget teori inte stämmer. Däremot är min uppfattning att brister i logik 

förekommer hos barn under 7 år efter analyser från observationerna.  
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4.3.4 Lek kan utveckla barn 

Enligt Sylwester (1997) behöver inte problemlösningsmekanismerna arbeta aktivt hela tiden 

för att människor ska fungera i ett samhälle. Däremot krävs det att mekanismerna underhålls 

för att förbättra hjärnan. Piaget påvisade att leken är en viktig del för att barnen ska kunna 

utveckla problemlösningsfärdigheter. Programmering i blockprogrammeringsprogrammen 

eller Blue-Bot är uppbyggd mer på lek än strikta lärandemoment och förstärker, enligt mina 

observationer av och intervjuer med eleverna, uppfattningen att programmering upplevs som 

spel och lek.  

 

Sylwester (1997) hänvisar till att undervisningen måste bestå av en känsla för att eleverna ska 

utvecklas. Skolorna idag använder inte elevernas känslomässiga välbefinnande enligt min åsikt. 

Känslan är viktig för den pedagogiska processen som styr elevernas uppmärksamhet. 

Programmeringen ger eleverna inlärning- och minnesfördelar enligt mig. Observationerna 

visade också att eleverna var mer koncentrerade och hade viljan att utveckla 

programmeringskunskapen. 

4.4 Slutsats 

Kunskapstestet visade ingen märkbar förbättring av problemlösning eller logik. Detta kan bero 

på det som det tidigare nämndes att det fanns språkliga fel som upptäcktes efteråt. Däremot 

visade observationerna att elever förbättrade sitt tankesätt och sin förståelse av problemlösning 

och logik.  

 

Observationen av kunskapstestet och programmeringsundervisningen visade att de yngre 

eleverna från årskurs 3 och de äldre eleverna från årskurs 5 hade en skillnad på hur många 

problemlösningsmetoder som användes för att hitta lösningen på sina uppgifter i både testet och 

programmeringsprogrammen. De yngre eleverna tänkte utanför ”boxen” och kunde ”leka sig 

fram” till sina svar medan de äldre eleverna hade ett konventionellt synsätt på hur problemen 

skulle lösas. Exempelvis använde de äldre eleverna endast en till två olika metoder medan de 

yngre använde upp till fyra olika lösningsmetoder. Detta kan medföra att elever som börjar med 

programmering tidigt kan förbättra strategier för att lösa problem bättre än elever som börjar 

med programmering vid senare tillfälle. Utifrån programmeringen kan elever använda fler 

möjligheter till problemlösningsstrategier som Jobs förespråkade. Programmeringen gör att 

elever även kan förbättras inom andra skolämnen som matematik och engelska.  

 

Intervjuerna med eleverna visade att programmeringen är någonting som de uppfattar som 

positivt. Många elever ville fortsätta programmera efter undersökningstillfällets slut. Genom 

observationerna kunde man se att programmeringen hjälper eleverna att hitta glädjen att vilja 

lära sig. Användningen av programmeringsprogrammen visade att åldern hos eleverna 

varierade då yngre elever föredrog Code.org medan Scratch var mer intressant för äldre elever.  

 

Lärarna som intervjuades ansåg att programmeringen är en fördel för eleverna i skolan och att 

programmeringen borde införas i undervisningen så tidigt som möjligt för att ta tillvara 

elevernas intresse för tekniken. Däremot hävdade Lennart att programmeringen endast borde 

införas i skolan om lärarna är intresserade och har programmeringskunskapen som behövs för 

att undervisa i programmering. Perselli (2014) menade att lärare använder outvecklade metoder 

för undervisningen med eleverna och min uppfattning är att lärarna måste vilja utveckla sin 

egen datorkunskap för att eleverna ska kunna utveckla sin programmering i skolan. 

 

Lärarna menade att eleverna får kunskap i andra skolämnen, som exempelvis matematik, genom 

undervisning i programmering. Beroende på vilket skolämne programmeringen integreras med 
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kan dock kunskapsutvecklingen variera. Programmeringen i skolan kan öka förståelsen för 

algoritmer och logiskt tänkande enligt vissa lärare. Många lärare från intervjuerna menar också 

att programmeringen utgör framtiden för det digitala samhället och att eleverna genom 

programmering får bättre förståelse för användningen av datorer. De tyckte också att 

användandet av programmeringsprogrammen kunde vara intressant och roligt för elever i 

skolan, något som jag kunde se hos många elever utifrån observationerna.  

4.4.1 Besvarad frågeställning 

Ger programmering generellt ökad kunskap och i så fall vilken typ av kunskap? Resultatet från 

kunskapstestet visade en marginell skillnad, d.v.s. att eleverna inte får ökade kunskaper genom 

programmering. Däremot gav observationerna ett tydligare resultat som är mer tillförlitligt än 

kunskapstestet, då elevernas utveckling gick att följa i realtid. Förutom att eleverna uppvisar ett 

känslomässigt förhållande till programmering i skolan, uppmärksammades det att eleverna 

under observationerna diskuterade med varandra om hur problem kunde lösas.  

 

Utifrån resultatet från tabell 6 går det att se ett tydligt mönster att eleverna höjer sina kunskaper 

i alla undersökta kategorier. Deras självständighet under andra observationen ökade och de 

behövde mindre hjälp från lärare, istället tog de hjälp av varandra. Detta tyder på att 

programmering kan ge ökat samarbete mellan elever. Språkförståelsen ökade och gjorde att 

elever lärde sig nya engelska ord som vanligtvis förekommer i programmering, men som även 

kan ses förekomma i vardagliga situationer. Resultatet från kunskapstestet visar också att 

språkförståelsen ökade och därför kan programmering ge ökad kunskap för elevers 

språkförståelse. När det kommer till elevernas problemlösningsförmåga och logiskt tänkande 

fanns det inget som tyder på ökade kunskaper. Elevernas förståelse för 

programmeringsprogrammen visade en marginell skillnad, vilket kan ge sämre resultat i 

problemlösningsförmågan och logiskt tänkande. Elever behöver förstå hur 

programmeringsblocken används på bästa sätt för att kunna utveckla sin förmåga att lösa 

problem. Om eleverna istället skulle använda sig av Blue-bot programmering för att lära sig 

grunderna kan resultatet ha sett annorlunda ut i användningen av programmeringsprogrammet. 

Resultatet förblir osäkert och kan behöva en fördjupad undersökning med utökad tidsram för 

att få tydligare resultat kring programmering i skolan.    

 

Hur förhåller sig lärare och elever till användningen av programmeringsprogrammen? 

Resultatet bekräftar att elever och lärare ser fördelar med programmeringen. Intervjuerna talar 

för att programmeringsprogrammen är någonting som är intressant att använda i skolan. Medan 

observationerna tyder på att programmeringsprogrammen kan variera bland eleverna beroende 

på vilken åldersgrupp. Exempelvis avbröt två elever undersökning med anledning att ämnet 

programmering var tråkigt. Detta medför att elever kan behöva en mer individanpassad 

programmeringsundervisning för att få ökat intresse av att vilja lära sig och utvecklas. De 

upplevelser som eleverna hade från användningen av programmeringsprogrammen visades 

även under observationerna, där de yngre eleverna hade ett intresse av att lära sig så länge som 

programmeringsuppgifterna i Code.org förmedlade intressen från deras vardag. De äldre 

eleverna däremot saknade enkelheten att börja programmera egna spel och program i Code.org 

och valde därför Scratch.   

4.4.2 Förslag till fortsatt forskning 

Genom att fördjupa sig ytterligare inom programmering i grundskolan kan vidare 

undersökningen behandla olika programmeringsmaterial. Detta för att avgöra vad som fungerar 

inom en viss åldersgrupp, där även elevernas kunskapsnivåer kan undersökas. Undersökningen 

kan i större utsträckning även behandla elevernas intressen för att avgöra varför enstaka elever 



 

 

27 

 

vill eller inte vill programmera. Det går också att fördjupa sig på hur föräldrarna uppfattar 

programmering i skolan.  

 

En annan forskning kan behandla tillgången till att införa programmering i andra skolämnen 

och hur programmeringen fungerar därefter. Att börja undervisa programmering i skolan 

kanske även kan tillföra ökning av digitala medier som Nöjd (2015) föraktade, någonting som 

även det kan undersökas vidare med för att bevisa motsatsen.   
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Bilagor 
I detta avsnitt finns kunskapstestet, observationsformuläret och intervjufrågorna som lärare och 

elever tog del av i denna undersökning. 

Bilaga 1 

Kunskapstest 

1. Steve har tre systrar i sin familj. Varje syster har en bror. Hur 

många barn finns i Steves familj? 

 
[__] 6 barn  
[__] 4 barn  
[__] 5 barn  

2. Steves syster Alex undrar hur många barn det finns i familjen? 

 Steve säger att han har dubbelt så många systrar som bröder. 

 Alex säger att hon har lika många systrar som bröder.  

 
[__] 5 barn  
[__] 6 barn  
[__] 7 barn  
 

3. Steve och Alex har ett block som ska 

delas i 8 delar. Vad är det minsta 

antalet snitt?  

 
[__] 3 snitt  
[__] 5 snitt  
[__] 8 snitt 
 

4. Steve behöver lära sig gå framåt. Vilket engelskt begrepp ska 

Steve använda för att få en rörelse framåt? 

 
[__] Move Forward  
[__] Turn Left  
[__] Move Backward  
 

5. Steve vet att strecket som pekar uppåt har 0 

grader och att ett varv blir 360 grader. Men 

hur många grader måste Steve hoppa varje 

gång han ska komma till nästa streck i 

figuren?  

 
[__] 45 grader  
[__] 75 grader  
[__] 90 grader  
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6. Alex undrar hur många grader hon måste 

hoppa för att komma till första strecket om 

hon börjar på 0 grader. Kom ihåg att 0 

grader är toppen på cirkeln och att ett helt 

varv runt cirkeln är 360 grader. 

 
[__] 45 grader  
[__] 75 grader  
[__] 90 grader  
 

7. Steve behöver svänga. Vilka engelska begrepp ska Steve ska 

använda för att svänga till vänster och höger? 

 
[__] Turn Right  
[__] Turn Left  
[__] Move Around 
 

8. Alex behöver hjälp med att upprepa saker. Men hon har glömt 
vilket engelskt ord hon ska använda. Kan du hjälpa henne? 

 

 
[__] Do  
[__] Repeat  
[__] More  
 

9. Steve och Alex har blivit attackerade av Creepers. Fienden är 5 

gånger fler än Steve och Alex tillsammans. Hur många Creepers 

attackerar? 

 

 
[__] 8 Creepers  
[__] 10 Creepers 
[__] 12 Creepers 
 

10. Alex Behöver bygga ett större hus. Det fattas 28 block för att 

huset ska bli helt. Steve har 4 block som Alex kan få.  

Hjälp, en attack från Creepers. Efter attacken behöver Alex 35 

block för att bygga ihop huset. Hur många block blev förstörda 

efter attacken? 

 
[__] 3 block  
[__] 5 block 
[__] 7 block 
 

11. Alex har 20 godisbitar och 12 kakor som hon vill dela med Steve. 

Men för att komma tillbaka hem måste hon förbi Creepers. Alex 

lyckades ta sig förbi men råkade tappa 6 godisbitar och 4 kakor på 

vägen. Hur många sötsaker får Steve nu ifrån Alex? 

 

 
[__] 11 stycken 
[__] 14 stycken 
[__] 16 stycken 
 

12. Alex har valt att bygga olika saker på olika ställen. Men Steve har 

nu ställt en sak i vägen så nu vet Alex inte vilket nummer som ska 

vara där. Kan du hjälpa henne? 

16, 06, 68, 88, ?, 98 

 
[__] 78  
[__] 87 
[__] 96  
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13. Steve har hittat en värld och tänker ta 

bussen. Vet du vilket håll bussen ska 

åka åt? 

 

 
[__] Vänster  
[__] Höger  
[__] Det vet man inte  
 

14. Steve, Alex och Mario pratar om får och bara en av dem talar 

sanning, vem? 

 Steve säger att 10 får attackerades. 

 Alex säger att så många får inte blev attackerade.  

 Mario säger att minst ett får blivit attackerad. 

 
[__] Steve 
[__] Alex 
[__] Mario 
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Bilaga 2  

Observationsformulär 

 

1. Hur gör eleven för att ta hjälp? Sätt streck för varje gång en elev tar hjälp.    

 

Kön Lärare Elev Totalt 

Tjej 
   

Kille 
   

 

2. Hur väl verkar eleverna hänga med under lektionen?  

 

 Mycket bra Bra  Dåligt  

 
           

 
 

 

3. Hur intresserad är eleverna av programmeringen?  

 

 Mycket bra Bra  Dåligt  

 
           

 
 

 

4. Verkar eleverna förstå hur man använder programmet?  

 

 Mycket bra Bra  Dåligt  
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5. Verkar eleverna hitta olika väger för att lösa problemen som dyker upp? 

 

 Mycket bra Bra  Dåligt  

 
           

 
 

 

6. Hur självsäkra är eleverna under lektionen? 

 

 Mycket bra Bra  Dåligt  

 
           

 
 

 

7. Vad verkar eleverna tycka om själva upplevelsen av programmet? 

 

 Mycket bra Bra  Dåligt  

 
           

 
 

 

8. Verkar eleverna titta på hur koden kan skrivas i ett programmeringsspråk? 

 

 Mycket bra Bra  Dåligt  
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9. Verkar eleverna ha det svårt när det blir engelska saker i programmet? 

 

 Mycket bra Bra  Dåligt  

 
           

 
 

10. Hur verkar läsförståelse vara för eleverna? 

 

 Mycket bra Bra  Dåligt  

 
           

 
 

 

11. Finns det något annat som kan tilläggas hos eleverna? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor lärare 

 Hur ser du på att lära sig programmering genom att skriva ner kod eller att använda sig av 

blockprogrammering när det kommer till att utveckla sig och få kunskap. Vad tycker du att det 

finns för information om vad programmering skulle kunna ge barn för kunskaper? 

 Hur uppfattar du att barnen tar till sig programmering? Har du sett om barnen ändrar sina 

uppfattningar på saker eller tänker annorlunda i olika situationer med barn som inte har hållit 

på med programmering? 

 Vilka kunskaper kan du se att barnen fått genom att använda sig av programmering? Har 

barnen blivit bättre på problemlösning och logiskt tänkande genom att programmera?  

 Hur kan man som lärare eller förälder se om barnet lärt sig något genom att använda sig av 

programmering?  

 Har du möt några föräldrar eller andra människor som har en negativ syn, samt positiv syn på 

att barn ska använda sig av programmering? Varför har dessa människor den synen?  

 Hur förhåller du dig till användningen av programmering som ett läroämne för barn? 

 Vad tycker du att barnen förhåller sig till användningen av programmering? Känner du att alla 

barn är intresserad av att fortsätta programmera på sin fritid? 

 Varför valdes just ”språk/program” till programmeringsundervisningen? Har du testat andra 

programmeringsspråk / -program? Vad är din egen erfarenhet? (om personen ifråga använt 

programmering till sin undervisning) 

 Varför började du med att lära ut programmering till barn? Finns det någon bakgrund? 

 Vad tror du skulle vara bäst tillämpad för barn inom de olika programmeringsspråk / -program 

som finns? T.ex. blockprogrammering, robotprogrammering eller unplugged- programmering? 

 Vad har ordet programmering för betydelse för dig? Vad tror du föräldrarna har för förståelse 

när man pratar om programmering? 

 Skulle man kunna få in den nuvarande läroplanen i programmeringen? (om detta används)  

 Vad tycker du om att programmeringen ska börja ta form i skolan från grundskolan och uppåt? 

 Varför tror du programmering har fått en större plats i samhället och varför tror du att 

programmering finns i undervisningen för barn? 

 Har du något du vill tillägga utöver dessa frågor som har med programmering att göra? 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor elever 

Dessa är intervjufrågor för elever som håller på med någon form av programmering. Dessa 

frågor kan variera i form utifrån vad personerna kan och vilket program / språk som det gäller.  

 Vad tycker du om att få programmera i skolan? 

 Skulle du vilja ha lektioner där du lär dig att programmering?  

 Vad tror du skulle vara roligare att få hålla på med; Robotprogrammering, 

Blockprogrammering like ”Code.org” eller lära dig att skriva kod? 

 Skulle du vilja fortsätta lära dig att programmera på fritiden (utanför skolan)? 

 Vad har ordet programmering för betydelse för dig? Vad tror du dina föräldrar skulle säga om 

vad programmering har för betydelse? 

 Hade du någon erfarenhet av programmering? 

 Vad skulle du säga att du får för kunskaper genom programmering? 
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Bilaga 5 

Intyg till att erat barn får ta del av studien för examensarbete 

  

Under några få tillfällen kommer erat barn att få testa på programmering (ett program med dra-och-

släpp funktioner där barnen skulle kunna förbättra sin tankegång med problemlösning) där 

huvudsyftet är att kunna observera huruvida barnet förhåller sig till användning och förståelse för 

programmet eller inte. Erat barn kommer också få göra en enkät med uppgifter inom 

problemlösning. Detta görs vid två tillfällen, en före och en efter avslutad studie.  

 

Observationer och intervjuer kommer att genomföras av en lärarstudent från högskolan i Gävle 

med syfte att göra en undersökning kring programmering i skolan. Barnen kommer själv att få vara 

med och bestämma om de vill vara med på en intervju. 

 

Inget som kan förknippas med erat barn eller den skola som barnet går på kommer att användas i 

arbetet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erat barn får ta del av att testa på programmering där observationer kommer att användas, samt 

eventuellt intervjuer om barnet godkänner det [ ________ ] ( JA / NEJ ) 

 

 

 

Undertecknas med elevens namn _______________________________. 

 

 

  

________________________________                        ________________________________ 

Vårdnadshavare                                                              Vårdnadshavare 

 

 

 

Datum _______________ 

 


