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Tack! 
Jag vill rikta ett stort tack till de pedagoger som gav mig möjligheten att få komma och                 
observera deras programmeringsundervisning. De pedagoger som deltog i studien deltog med           
stort engagemang och visade stort intresse till ämnet. Jag vill även tacka min handledare              
Carina som jag haft kontakt med regelbundet under arbetets gång.  
 
Ett stort tack även till min chef och mina kollegor som gett mig otroligt mycket stöd och tid                  
för att genomföra detta examensarbete. Förhoppningsvis kan detta arbete ligga till grund för             
en utformning av en progressionsplan för programmering som vi kan använda på skolan till              
hösten. Studien har inspirerat och gett mig många idéer inför hösten när när             
programmeringsundervisningen blir obligatorisk. Jag känner att det här arbetet har gett mig            
bra verktyg för att på egen hand börja programmera med mina elever.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



Sammanfattning 
Till hösten ska en reviderad läroplan implementeras i Sveriges grundskolor. I revideringen            
har digital kompetens fått en större betydelse och programmering har skrivits in i det centrala               
innehållet i ämnena matematik och teknik. Digitaliseringen har pågått under en lång tid men              
skolan har inte riktigt hängt med. Till hösten blir som sagt programmering ett obligatoriskt              
inslag och i den här studien har jag valt att undersöka hur programmering kan användas i                
undervisningen. Både observationer och intervjuer har använts för att besvara studiens           
frågeställningar. Totalt har 8 lektioner observerats och 7 lärare intervjuats med en spridning             
från årskurserna 1-3. Resultatet visade återkommande arbetssätt och gemensam tanke kring           
progression som dessutom överensstämmer med den litteratur som presenteras i studien.           
Resultatet visade också att lektionens struktur är viktigt för elevernas delaktighet och            
engagemang under lektionen.  
 
Nyckelord: Datalogiskt tänkande, digital kompetens, digitalisering, lärande programmering. 
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1. Inledning 
Från och med 1 juli 2017 finns en reviderad upplaga av läroplanen för grundskolan som blir                
obligatorisk från och med läsåret 2018/2019. I revideringen har undervisningen kring digital            
kompetens och programmering förstärkts. I de flesta kursplaner har avsnitt om digitala            
verktyg lagts till och i matematik- och teknikämnet finns nu programmering i det centrala              
innehållet (Skolverket 2011).  
 
“I läroplanerna finns programmering med som en del av den digitala kompetens som             
eleverna ska ges möjlighet att utveckla. I programmering ingår att skriva kod, vilket har              
stora likheter med generell problemlösning. Det handlar bland annat om          
problemformulering, att välja lösning, att pröva och ompröva samt att dokumentera. Men            
programmering ska ses i ett vidare perspektiv som även omfattar kreativt skapande, styrning             
och reglering, simulering samt demokratiska dimensioner. Det här vidare perspektivet på           
programmering är en viktig utgångspunkt i undervisningen och programmering ingår          
därmed i alla aspekter av digital kompetens” (Skolverket, 2017, s.10). Programmering i            
skolan innebär alltså inte att vi ska utbilda programmerare, utan programmering ska ses som              
ett pedagogiskt verktyg precis som papper, pennor och läroböcker (Mannila, 2017).  
 
För att kunna anpassa programmeringsundervisningen efter den grupp som undervisas          
använder styrdokumenten begreppen visuella programmeringsmiljöer och olika       
programmeringsmiljöer. I en visuell programmeringsmiljö används ett programmeringsspråk        
där grafiska element sätts samman, vilket kallas för blockprogrammering. I olika           
programmeringsmiljöer ingår även den visuella programmeringen men det kan också handla           
om textbaserad programmering (Skolverket, 2017). Programmet är uppbyggt av algoritmer,          
strukturerade, entydiga och exakt steg för steg beskrivningar av hur ett problem eller en              
uppgift kan lösas. Precis som att den fysiska världen kan förklaras med naturlagar kan den               
digitala beskrivas med program, algoritmer och koder. Programmering handlar som i många            
andra ämnen om processarbete, först måste problemet, uppgiften eller idén analyseras innan            
arbetet kan delas upp i olika delar. En fortsatt arbetsgång skulle kunna vara att göra ett utkast                 
för en eventuell lösning och därefter fundera över alternativa lösningar och göra förändringar             
som leder till en bättre slutprodukt. Därefter kodas lösningen som sedan testas och efter det               
åtgärdas eventuella problem (Mannila, 2017). 
 
Via programmering tränas datalogiskt tänkande. Datalogiskt tänkande är något som behövs           
för att förstå tekniken och hur den är uppbyggd. Datalogisk tänkande rymmer förmågor som              
logik att pröva- och ompröva problem, kreativitet, samarbete, abstrakt tänkande och           
förmågan att urskilja och känna igen mönster. Dessa förmågor kan användas till så mycket              
mer än programmering, förmågorna skapar möjligheter och goda förutsättningar för att           
eleverna ska lyckas i dagens digitaliserade samhälle. Det handlar också om att vara en aktiv               
medborgare, att gå från konsument till producent (Utbildningsradion, 2016). Även Mannila           
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(2017) skriver att datalogiskt tänkande är ett paraplybegrepp för de förmågor och attityder             
som tränas genom programmering och radar upp samma förmågor som ovan men även att              
bryta ner problem i mindre delar, algoritmer, utforskande och uthållighet. Många av dessa             
förmågor finns även med i de övergripande kunskapsmålen för grundskolan (Skolverket           
2011).  
 
Det finns precis som i alla ämnen en spridning vad gäller kompetensen hos lärare när det                
kommer till användning av digitala verktyg, och för de som inte har arbetat med digitala               
verktyg tidigare kan införandet av programmering i läroplanen kännas främmande och svårt.            
Mannila (2017) drar parallellen med att introducera något nytt och att ta sig över en tröskel,                
för vissa är tröskeln högre än för andra. Alla har olika förkunskaper och erfarenheter vad               
gäller digitala verktyg i undervisningen och även om det långsiktiga målet är att             
programmering så småningom ska kunna användas som verktyg i olika ämnen behöver inte             
det målet ligga som utgångspunkt från start. Även om programmering precis lagts till i              
läroplanen finns det lärare som redan startat upp arbetet och det finns det många webbsidor               
och företag som erbjuder läraranvisningar och kurser om programmering för barn. Några            
exempel är scratch, internetstiftelsen i sverige och code.org.  (Utbildningsradion, 2016). 

1.1 Bakgrund 
Svensk forskning inom ämnet är nästintill obefintlig, den forskning som finns handlar i             
största utsträckningen om hur barn kan använda sig av programmering och sällan om             
undervisning och lärande. I en enkätundersökning som genomförts med lärare från flera            
länder visade resultatet att de aspekter av användandet av digitala verktyg som oftast förekom              
i undervisningen var datainsamling, dataanalys och representation av data. De digitala           
verktyg som oftast användes i undervisningen var informationssökning och         
ordbehandlingsprogram eller grafiska program. Endast ett fåtal lärare använde sig av program            
med visuella programmeringsspråk som till exempel Scratch, ännu färre använde sig av            
programmeringsspråk som Java eller Python. Några få procent rapporterade att de använde            
sig av robotprogrammering i undervisningen (Kjällander, et al., 2016). Detta är något The             
Royal Society också tar upp som ett problem i sin rapport Shut down or restart? (2012), att                 
arbetet med IKT i skolan missar viktiga delar, som datavetenskap och programmering. Två             
länder som Sverige kan dra lärdom från är England och Finland som båda har implementerat               
programmering i deras läroplaner, dessa två länder har många likheter med den svenska             
skolan. The Royal Society (2012) bygger på frågan varför ska datavetenskap och            
programmering in i skolans läroplan? och var en bevislig källa för att England skulle införa               
programmering i läroplanen. Fyra huvudskäl tas upp; Programmering anses vara och förbli en             
grundläggande del av vår värld. Genom undervisning i datavetenskap utvecklas          
nyckelförmågor som logiska resonemang, abstrakt tänkande och problemlösning. Även         
skapandet i sig anges som ett skäl, eleverna får välja vad och hur de vill skapa, med andra ord                   
omsätta sina ideer till verklighet och därmed även få möjlighet att förbättra dem. I rapporten               
framkommer det även att det är viktigt för ekonomin att nästa generation vet hur den digitala                
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världen är uppbyggd, och att medborgarna blir medproducenter istället för enbart           
konsumenter. “Computer programming is becoming a basic skill that allows participating           
effectively in a world full of digital objects” (Moreno-Leon, Robles & Roman-Gonzales,            
2016, s.283). Finlands, precis som Sveriges, beslut att införa programmering i läroplanen            
underbyggs inte av empirisk forskning utan av nationella och internationella diskussioner           
som handlar om att programmering, eller datalogiskt tänkande idag anses vara en            
basfärdighet (Kjällander, et al., 2016). Även Mannila(2017) skriver om att digital kompetens            
tillhör allmänbildning i dagens samhälle.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med arbetet är att samla in exempel av programmeringsundervisning. 

● Hur arbetar lärare med programmering i åk 1-3?  
● När kan olika program och begrepp introduceras och hur kan progressionen se ut? 

1.3 Litteraturgenomgång 

1.3.1 Ett digitaliserat samhälle 
“Digitaliseringen är horisontell dvs. den påverkar alla områden, sektorer och verksamheter.           
Digitaliseringen är lika relevant för näringspolitiken som för utbildning, hälsa och           
arbetsmarknad, för att bara nämna några andra politikområden. Det kräver ett helhetsgrepp            
och en långsiktighet, en riktning och inte minst en kraftsamling”          
(Digitaliseringskommissionen 2016 s.8). Digitaliseringen innebär en helt ny epok,         
utvecklingen från industrisamhälle till ett digitalt samhälle innebär nya förutsättningar, behov           
och villkor för hela samhället. Alla blir påverkade (Digitaliseringskommissionen, 2016).          
Sådant som för bara några år sedan upplevdes som science fiction har blivit möjligt i och med                 
digitaliseringen. Virtual Reality är ett exempel, där människor kan uppleva platser som de             
aldrig kunnat drömma om att uppleva. Enligt forskning är en sådan upplevelse lika verklig              
för hjärnan som att uppleva det i verkligheten. Kommunikationsmöjligheterna som          
digitaliseringen medfört är också oändliga. Människor kan befinna sig på olika delar av vår              
jord och ändå kommunicera med varandra i realtid. De bärbara enheterna som telefoner och              
surfplattor möjliggör informationssökning samt att både ställa frågor och få svar oavsett            
vilken tid det är på dygnet och var du befinner dig. Att digitaliseringen medför oändliga               
möjligheter råder det ingen tvekan om, men är det bara positivt? En del ställer sig frågan om                 
hur tiden framför en skärm påverkar oss fysisk eller hur det påverkar våra sociala relationer?               
Men också om det påverkar den psykosociala hälsan i och med att ständigt kunna jämföra sig                
med andra eller att få uppdateringar om allt hemskt som händer i världen (Monsén, 2017).  
 
 
Jensinger (2017) skriver att även om digitaliseringen pågått under en ganska lång tid så är               
skolan ett av de områden som på sätt och vis påverkats minst, eller som han uttrycker det;                 
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långsammast. Det är inte upp till skolan eller lärare att välja om digitaliseringen ska in i                
skolan eller inte. Han skriver att det ofta anses vara okej att lärare inte arbetar digitalt,                
däremot riskerar då eleverna att inte få möta digitaliseringens möjligheter och då menar han              
att det inte är okej längre. Han menar att eleverna då berövas nödvändig utbildning som               
skolorna enligt läroplan är skyldiga att förse eleverna med.  

1.2.2 Digitaliseringen i skolan 

Sverige ligger strax över snittet vad gäller datortäthet och tillgång till internet i grundskolan              
däremot är tillgången ojämnt fördelat mellan kommuner och skolor. Många skolor i Sverige             
satsar mycket pengar på att köpa in digitala resurser, men fortfarande är det många som inte                
vet hur de olika tekniska verktygen ska användas. Precis som med allt nytt som ska införas                
fanns också en viss rädsla med att införa digitala verktyg i undervisningen. “Men så              
småningom har teknologin integrerats och betraktas därefter som ett naturligt och vardagligt            
inslag i undervisningen. Få reagerar numera på att eleverna använder kulspetspenna, tittar            
på video eller använder miniräknare i skolan, trots att dessa artefakter vid införandet vållade              
stor debatt och skepsis” (Tallvid, 2015, s.21). Anledningen till denna digitalisering i skolan             
beror på att man vill förbättra studieresultaten, förbereda eleverna för det samhälle vi lever i               
med de förändringar som sker samt att alla ska ges samma möjlighet till det. Även hur de                 
digitala resurserna implementerats i undervisningen varierar mellan kommuner och skolor,          
men de skolor som lagt upp en långsiktig plan och lagt resurser på att fortbilda lärare i                 
förändringsarbetet är de som lyckats bäst (Tallsvid, 2015).  
 
Digitaliseringen och arbetet med IKT (Informations- och KommunikationsTeknik) i skolan          
utmanar det traditionella sättet att undervisa och det har bidragit till en ändrad skolkultur. Det               
är inte alltid läraren som vet mest längre, i och med mötet med IKT blir kunskapsspridningen                
intensiv och effektiv, eleverna lär sig på egen hand i hemmen och i samspel med sina                
kamrater. Det är en utmaning för skolan när de ska använda digitala verktyg i skolan både                
vad gäller form och innehåll. Ofta tillåts eleverna att vara aktiva, experimenterande och             
prövande. Många digitala resurser inbjuder till problemlösning och ofta är tekniken väldigt            
snäll mot den som gör fel, vilket gör att elever vågar prova sig fram (Säljö & Linderoth,                 
2002).  
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1.2.3 Digital kompetens och programmering i läroplanen 
Skolverket (2017) menar att digital kompetens handlar om den kompetens som behövs för att              
vara medborgare i det digitaliserade samhället som vi lever i. Kompetensen bygger på dessa              
fyra förmågor: 
 

1. Att förstå hur digitaliseringen påverkar samhället. 
2. Att kunna förstå och använda olika digitala verktyg.  
3. Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt. 
4. Att kunna lösa problem och omsätta ideer i handling.  

 
Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) har under 2017 reviderats för att stärka vikten             
av elevernas behov att utveckla den digitala kompetens. Från och med juli 2018 gäller den               
reviderade versionen. De flesta kursplaner har utökats med avsnitt som handlar om            
digitaliseringen. De ämnen vars kursplaner inte har reviderats är bild, engelska, hem- och             
konsumentkunskap, moderna språk, modersmål och musik. Även avsnittet om skolans          
uppdrag har reviderats, där står nu skrivet att eleverna genom utbildningen ska utveckla             
digital kompetens och att “Eleverna ska kunna orientera sig i och agera i en komplex               
verklighet, med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt”         
(Skolverket, 2011, s. 9). Bara för att eleverna är uppväxta i det nya samhället och kan                
använda digitala verktyg i tidig ålder betyder det inte att de vet hur de ska förhålla sig till allt                   
som de möter på nätet eller att de redan från start föds med digital kompetens utan det är ett                   
uppdrag som är avsett för skolan. Monsen (2017) skriver att det skolan behöver förse              
eleverna med är konkreta verktyg och strategier för informationssökning och att aktivt kunna             
delta på nätet genom att själva producera material. Nätet ger stort utrymme att komma till tals                
och kunna påverka, vilket också är viktigt att eleverna blir medvetna om. Det är även viktigt                
att prata om och lära dem hur de själva påverkas av andra. Monsen (2017) tar också upp att                  
arbetet med att utveckla elevernas digitala kompetens inte behöver vara något eget, utan det              
går att arbeta med i alla ämnen. Det presenteras också en undervisningsmodell som baseras              
på fyra byggstenar hantera, skapa, dela och förstå. Hantera handlar mycket om källkritik,             
kunna söka och hantera information, men också att förstå olika typer av digitala texter. Skapa               
handlar om att kunna skapa med hjälp av digitala verktyg. Det kan till exempel handla om                
bloggar, spel, hemsidor, filmer, poddar, digitala böcker, digitala rollspel eller quiz. Dela            
handlar om kunskapen om vad vi får och inte får dela, men också om vad som är lämpligt att                   
dela, - eller inte, oavsett vad lagen säger. Det handlar alltså om upphovsrätt, säkerhet och               
integritet samt etik och juridik. Det är också viktigt att eleverna har en förståelse för den                
digitala världen, vilket kommer in under byggstenen förstå. Eleverna bör få ta del av              
kunskaper kring programmering, kod och algoritmer, vilket den digitala världen är uppbyggd            
av.  
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Programmering har skrivits in i kursplanerna matematik och teknik.  
I det centrala innehållet för åk 1-3 i matematikämnet står det: 

● Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund           
för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (Skolverket,        
2011, s. 57). 

 
I det centrala innehållet för åk 1-3 i teknikämnet står det: 

● Att styra föremål med programmering. (Skolverket, 2011, s. 284). 

1.2.4 Programmering 
“Programmering är en process som innebär problemanalys och abstraktion och planering av            
hur kod ska struktureras för att datorn ska göra det vi vill” (Nygårds, 2015, s.42). 
Programmering innebär att skriva kod, den koden behöver bli exakt för att datorn ska förstå               
vad den ska utföra. Mannila (2017) skriver att vi människor kan tex följa ett recept utan att ha                  
fått exakta steg för steg beskrivningar hur man ska gå tillväga. Det räcker till exempel med att                 
det står att vi ska blanda alla ingredienser, vi kan själva tänka ut att vi ska lyfta upp                  
ingredienserna styra dem över bunken och därefter tippa i dem. En dator behöver en mer               
exakt instruktion där inget steg får utelämnas.  
 
Datorer kan endast läsa maskinkod, maskinkod består enbart av ettor och nollor. Men istället              
för att vi ska skriva maskinkod som skulle innebära flera miljoner tecken finns det olika               
programspråk vi kan använda oss av. I all programmering finns vissa grundprinciper och             
dessa gäller oavsett vilket språk som används (Nygårds, 2015). Nygårds (2015) menar att om              
grunderna i ett programmeringsspråk sitter är steget över till andra programmeringsspråk inte            
så stort.  

1.2.5 Programmering som pedagogiskt verktyg 
Programmering inom undervisning är ett verktyg för att utveckla elevernas digitala           
kompetens. Däremot täcker inte programmeringsundervisningen alla de fyra förmågor som          
Skolverket (2011) tar upp under digital kompetens. Digital kompetens är mer än bara             
programmering.  
 
Genom att använda programmering som verktyg i undervisningen kan eleverna utveckla en            
förståelse för hur digitala föremål fungerar och är uppbyggda. I diskussionen kring            
programmering i undervisning lyfts ofta begreppet Datalogiskt tänkande fram som ett           
paraplybegrepp för förmågor som tränas vid programmering. Mannila (2017) nämner en           
definition från Storbritannien där begreppet bygger på sex koncept och fem tillvägagångssätt.            
Under koncepten lägger dom förmågor som logiskt tänkande, algoritmer, nedbrytning i           
mindre delar, mönsterigenkänning, abstraktion och utvärdering. Tillvägagångssätten handlar        
om utforskande, skapande, felsökning, uthållighet och samarbete.  
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Programmering i undervisningen ligger i tiden, men tittar vi tillbaka i historien finner vi              
programmering i samband med undervisning redan på 1980-talet. Redan då pratades det om             
att barn kan lära genom programmering. Då var det programmeringsspråket Logo som            
användes för att programmera en fysisk apparat som de kallade “a floor turtle”. Likt den               
robotprogrammering som används idag. Logo användes i många klassrum och den stora            
frågan var om undervisningen gav kunskaper som kunde användas i andra sammanhang och             
här går studierna isär. Medan vissa studier visade positiva kognitiva effekter visade andra att              
programmering med Logo inte gav generella kognitiva kunskaper. Det har uttryckts att det             
fanns brister vad gäller utbildning kring Logo för lärare, vilket har gjort att lärare inte har                
förstått och inte heller kunnat integrera den teoretiska inriktningen i undervisningen           
(Manches & Plowman, 2017). Programmering fanns med i Lgr80 men då främst riktat mot              
gymnasiet och inte grundskolan. Programmering har sedan Lgr80 ej förekommit          
efterkommande styrdokument, utan läroplanerna har istället haft fokus på att eleverna ska            
läras sig söka information och använda sig utav ordbehandlingsprogram (Kjällander, et al.,            
2016).  
 
Mannila (2017) skriver kring progressionen kring programmering. Hon menar att det är            
lämpligt att börja med analog programmering, programmering utan dator. Där eleverna får            
träna på grundläggande programmeringskoncept. Hon skriver också att det finns digitala           
verktyg för just detta ändamål som också går att introducera tidigt, till exempel enkla robotar,               
appar och annan programvara.  
 
Programmering i undervisningen kan medföra förändringar när det kommer till          
jämställdheten mellan kön. Idag är flickor underrepresenterade i produceringen av digitala           
verktyg men flitiga konsumenter. Inga studier har hittills visat kompetensskillnader mellan           
könen däremot finns en viss skillnad könen mellan vad gäller intresset för programmering.             
Genom att implementera programmering i skolan kommer alla i kontakt med ämnet och det              
ger alla samma förutsättningar för att bygga upp ett intresse för hur tekniken är uppbyggd. På                
så sätt kan flickors självförtroende och förtrogenhet stärkas och därmed bidra till mer             
jämställda förutsättningar (Kjällander, et al., 2016). Zhong, et al.(2016) har genomfört en            
studie om programmering i skolan och där resultatet visade att flickor blev mer produktiva              
och fick mer självförtroende kring uppgiften om de arbetade i par hellre än enskilt.  
 
Det finns många studier som redovisar att eleverna upplever programmeringsundervisning          
motiverande och intressant (Kjällander, et al., 2016). Zahariia, Mladenovic & Boljat (2013)            
menar att det är viktigt att använda sig av undervisningsmetoder vilka eleverna upplever som              
roliga, vilket gör att de inte tappar intresset och blir omotiverade till en uppgift. Det finns                
många sätt att göra undervisningen rolig och i den studie de genomfört bedrevs ett projekt               
med elever i grundskolans lägsta årskurser där barnen blev introducerade i enkla            
programmeringsprogram på dator. De använde ett program där eleverna fick skriva kod            
(RoboMind), programmera en fysisk robot (NXT-G) i ett grafiskt program på dator och             
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blockprogrammering i Scratch. Alla programmen är väldigt lättanvända men det går även att             
göra mer avancerade uppgifter. De hade också en inbjudande design vilket stärker            
upplevelsen. Eleverna uttryckte att de tyckte att det var roligt och de var motiverade under               
hela processen. Studien visade också att alla utom en lyckades hitta en lösning som fungerade               
och att de allra flesta dessutom hade tagit den kortaste vägen eller hittat den bästa lösningen                
trots att detta inte var något som nämnts i uppgiften.  
 
Zhong, et al. (2016) skriver också om de sociala faktorerna med programmering, som de              
menar ofta glöms bort i studier kring ämnet. Resultaten i studien de genomfört visade att               
elever som programmerar tillsammans i par utvecklar i högre grad datalogiskt tänkande            
jämfört med de som programmerar enskilt. Studien visade också att eleverna som var             
uppdelade efter kön hade bättre samarbete än de mixade grupperna. De par med flickor var de                
som samarbetade bäst och förde mest diskussioner, pojkarna la ofta skulden på varandra om              
det hade blivit fel i koderna. Däremot visade även denna studie att det inte var någon större                 
skillnad mellan könen vad gäller programmeringskunskaperna. Även i den studie som           
Kandlhofer & Steinbauer (2015) har genomfört har programmering visat ha en positiv            
inverkan på samarbete och sociala färdigheter.  
  
Rolandsson (2015) har gjort en studie kring lärares erfarenheter och föreställningar till ämnet             
programmering. Resultaten visar att eleverna ofta har svårt att förstå ämnet och att även              
lärarna anser att det är ett svårt ämne att undervisa, eleverna förväntas ofta att lära sig koda på                  
egen hand. Dessutom saknar många lärare tron på att alla elever kan lära sig att programmera                
utan de tror att enbart de elever som redan besitter analys- och logisk förmåga kan lära sig                 
det. Kjällander mfl (2016) skriver att en kritisk aspekt kring programmering i grundskolan är              
att pedagogerna i Sverige inte har den kompetens eller utbildning som krävs för att undervisa               
i ämnet. I England pågår massiva fortbildningsinsatser för att ge lärarna den kompeten som              
krävs för att undervisa i programmering. Sentance & Csizmadia (2016) har också gjort en              
studie med lärare som undervisar i programmering där resultaten visar att en utmaning som              
finns är att lärarna inte känner sig säkra på ämnet och därför upplever att det är svårt att lära                   
ut.  
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2. Metod 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för val av metod, urval, genomförande  

2.1 Urval 
Examensarbetets syfte och frågeställningar låg till grund för mitt urval. Då studiens syfte var              
att samla in exempel från programmeringsundervisning i årskurserna F-3 var det nödvändigt            
att personerna som medverkade i studien använde programmering i sin undervisning samt            
undervisade i nämnda årskurser. Då en fråga behandlade progression var det av vikt att              
försöka hitta lärare från de olika årskurserna. Intresserade lärare fick ta del av studiens syfte               
och upplägg samt vad medverkan innebar och därefter ta ställning till eventuellt deltagande.             
Jag har också begränsat mitt sökområde till skolor som ligger geografiskt nära min bostad.              
Det begränsade området sträcker sig i hela Stockholms län, begränsningen gjordes för att             
kunna genomföra så många observationer och intervjuer som möjligt.  
 
Totalt har jag besökt fem skolor och jag har observerat totalt åtta genomförda lektioner av sju                
olika lärare i årskurserna 1-3. Två lektioner i årskurs ett, fyra lektioner i årskurs två och två                 
lektioner i årskurs tre. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
Metoden som har använts är en kvalitativ metod där datainsamlingen består utav            
observationer i kombination med intervjuer med de lärare som observerats. “Med kvalitativ            
forskningsansats är förhållningssättet förutsättningslöst, och forskaren försöker möta        
situationen som om den alltid vore ny. Forskaren strävar efter en helhetsförståelse av             
speciella förhållanden för att få en så fullständig bild som möjligt av situationen” (Olsson &               
Sörensen, 2011, s. 100)  
 
Johansson & Svedner (2010) skriver att observationer är en av de mest givande metoderna              
när det kommer till undervisningsprocesser. Den typ av observationer som jag ansåg lämpade             
sig bäst för att besvara min frågeställning var löpande observationer, vilket innebär att den              
som observerar försöker skriva ner så mycket som möjligt utifrån vissa frågeställningar, se             
bilaga 1. Det gäller att anteckningarna till observationen är detaljerade och beskrivande. De             
kvalitativa observationerna kompletterades med intervjuer. Intervjuerna var en blandning av          
strukturerade och kvalitativa intervjuer. I en strukturerad intervju är frågorna bestämda i            
förväg medan frågorna i en kvalitativ intervju kan variera och där är endast området bestämt i                
förväg (Johansson & Svedner, 2010). Frågorna baserades på syftet och frågeställning och för             
att få ett bra helhetsperspektiv på undervisningen, se bilaga 2. Jag hade för avsikt att spela in                 
intervjuerna, tyvärr var det bara en intervju som jag lyckades spela in. Två av intervjuerna               
genomfördes i skolornas fikarum vilket innebar att andra lärare satt i rummet och hade              
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privata samtal med sina kollegor. Den ena av dessa två intervjuer blev dessutom en              
gruppintervju med tre lärare från samma skola. Av etiska aspekter valde jag då att inte spela                
in och försökte anteckna så mycket som möjligt. De övriga två intervjuerna genomfördes             
under pågående lektion.  

2.3 Analysmetod 
Bryman (2014) skriver att data från kvalitativa metoder är svåra att analysera då de ofta är                
mycket, men också ostrukturerad data som samlats in. Han pratar om att kodning är en               
huvudingrediens oavsett vilken metod som väljs. Kodning innebär att datan delas upp            
fragmenteras. I min kodning valde jag att utgå från några huvudrubriker. Jag sammanställde             
och kategoriserade upp datan utifrån dessa rubriker. Dessa rubriker presenteras i           
resultatdelen. Därefter tittade jag på likheter och skillnader mellan den data som var insamlad              
vid de olika tillfällena.  
 

2.4 Procedur 
Under de observationer och intervjuer jag har genomfört har jag haft ett helhetsperspektiv på              
programmeringsundervisningen. Jag har försökt se det didaktiska som vad, hur och varför.            
Men också fånga upplevelser och erfarenheter från både lärare och elever. Detta för att kunna               
se hur man kan lägga upp undervisningen på ett så bra sätt som möjligt, där eleverna är                 
motiverade och tillägnar sig de kunskaper vi önskar. Min insamlade data kopplas sedan ihop              
och analyseras med den forskning och litteratur som ligger till grund för arbetet.  
 
För att komma i kontakt med lärare som passade mitt urval har jag tagit hjälp av sociala                 
medier och sökmotorn Google. Sökord som skola, programmering och Stockholm användes. 
Jag började med att försöka hitta lärare via lärargrupper på facebook, de grupper jag              
annonserade i var Mitt lilla klassrum på nätet, Årskurs f-3 tips och idéer (endast för               
pedagoger och studenter) och IKT-pedagoger. Intresset i dessa facebookgrupper var väldigt           
vagt och jag fick endast respons från en lärare. Den läraren medverkade sen i studien. örjade                
Jag sökte då på programmeringsundervisning i Stockholm. Jag hittade ett          
programmeringsprojekt i Stockholm Stad, vars syfte är att öka lärares och elevers kunskaper             
och intressen kring programmering. Där fanns också en mailadress till ansvarig person som             
jag valde att kontakta. Jag berättade om mitt arbete och frågade om de visste några skolor i                 
området som låg i framkant vad gäller programmeringsundervisning. Jag fick ett väldigt            
positivt gensvar på mitt mail. Personen tyckte arbetet verkade väldigt spännande och ville             
gärna ta del av den färdiga produkten. Hen listade fem skolor som hen tyckte att jag skulle                 
kontakta. Jag kontaktade samtliga fem skolor och fick positiv respons från två utav dessa.  
 
Jag fortsatte att söka på internet för att se om jag kunde hitta fler skolor som arbetade med                  
programmering. Jag hittade ett programmeringsreportage från en skola som jag valde att            
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kontakta. Där fick jag också ett positivt svar och fick komma och genomföra två              
observationer och en intervju. Jag hittade också en skolblogg med ett inlägg om             
programmeringsundervisning, jag kontaktade skolan och fick sedan komma dit och          
genomföra observationer och intervjuer under en heldag. Innan jag genomförde mina           
observationer skickade jag ut ett informationsbrev som lärarna vidarebefordrade till elevernas           
föräldrar.  
 
Väl ute på observationerna presenterade jag mig och mitt arbete lite kort för eleverna. De               
verkade glada och nyfikna på att få hjälpa till. Jag gick inte in på några detaljer för vad som                   
exakt skulle observeras. Jag försökte hålla mig i bakgrunden så mycket som möjligt,             
emellanåt tog jag ett varv runt i klassrummen för att lyssna på dialoger mellan eleverna och                
fånga deras upplevelser. Hela tiden antecknade jag i löpande text och utan någon direkt              
struktur men utifrån de frågor jag ville ha svar på.  

2.5 Etiska principer 
Jag har tagit hänsyn till de grundläggande etiska principerna och utgått från            
Vetenskapsrådets(2002) fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet,     
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Deltagandet är frivilligt och de som medverkat          
har fått ta del av all information som kan vara av relevans för den medverkande.               
Vårdnadshavarna till eleverna i de klasser jag observerat har också blivit informerade i form              
av ett brev. Allt deltagande är anonymt och inga medverkande personer eller skolor har              
nämnts vid namn. I mina anteckningar valde jag att numrera lektionerna för att även där vara                
säker på att följa konfidentialitetskravet. Den data som insamlats är enbart avsett att användas              
i denna studie.  
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3. Resultat och analys 
Under de 7 observerade lektionerna har upplägget sett olika ut. Däremot går det att se vissa                
mönster och de program som används är återkommande. Jag har tagit del av både analog               
programmering, programmering med fysiska robotar och digital programmering i form av           
blockprogammering. I detta avsnitt har jag valt att presentera observationerna och samtalen            
med lärarna tillsammans under olika rubriker.  

3.1 Upplägg 
De flesta lektioner upplevdes ostrukturerade, de hade korta introduktioner och saknade tydligt            
syfte och mål. I samtal med lärarna visade det sig att elevernas kunskaper och progression               
inte dokumenteras i arbetet med programmering. Två av lektionerna utmärkte sig under            
observationerna, dessa två lektioner var väl planerade och hade en tydlig struktur. Dessa             
lektioner hade tydliga mål och instruktioner, ordentliga genomgångar och diskussioner kring           
genomförandet och en utvärdering på slutet. De lärare som höll dessa två lektioner var också               
de som hade arbetat längst med programmering i undervisningen. Den ena hade arbetat i              
minst två år och den andra 3-4 år. Eleverna arbetade i par under dessa lektioner och fick lösa                  
kluriga uppdrag med hjälp av bee-bots. Eleverna i de här två klasserna gick i åk 1.  
 
De övriga fem lektionerna, tre i åk 2 och två i åk 3, var inte lika strukturerade och saknade                   
som jag nämnde tidigare tydliga mål. Dessa fem lektioner saknade även ordentliga            
genomgångar. Uppgifterna var friare, eleverna fick skapa fritt i scratch jr, bygga banor och              
köra bee-/bluebots eller köra dem på mattor där de själva fick bestämma vart de skulle styra                
sina robotar. På en lektion fick de spela ett programmeringsspel och en lektion handlade om               
att skapa en dans med hjälp av analog programmering. I dessa friare upplägg hamnade              
mycket av fokuset på lek, design och skapande. En av lärarna sa i samband med elevernas                
första möte med appen Scratch jr att “man lär sig bäst genom att pröva sig fram”, detta efter                  
att eleverna sett en kort instruktionsvideo i appen. Sedan fick eleverna individuellt skapa             
scener helt fritt utan någon tanke på vad de egentligen gjorde. Fokus hos många elever låg på                 
designen snarare än programmering. En annan lärare sa även hon att eleverna fick testa appen               
fritt när de använde den för första gången. Syftet var att skapa en nyfikenhet hos eleverna och                 
hon rekommenderade att introducera appen på det sättet. Gemensamt för dessa fem            
observationer var att lärarna inte arbetat med programmering så länge, de var själva i              
teststadiet. Det fanns inte heller några tydliga bestämmelser på skolan utan det var upp till               
varje lärare att lägga upp sin undervisning. I en av skolorna var det dessutom en lärare som                 
hade fått i uppdrag att introducera programmeringsundervisning i samtliga klasser i           
årskurserna 1-3 och blev på det viset helt ensam i utvecklingsarbetet. Tanken var att hon               
skulle introducera och lärarna sedan skulle fortsätta på egen hand, men läraren var inte              
övertygad själv om tillvägagångssättet. I de två lektionerna jag nämnde ovan fanns en samsyn              
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på skolan och de hade diskuterat programmeringsundervisning i kollegiet samt fått viss            
fortbildning av ikt personal på skolan. 
 
En annan sak som skiljer de två strukturerade lektionerna mot de friare var att eleverna i de                 
mer strukturerade lektionerna arbetade i par, medan de i de övriga fem var uppdelade i               
grupper om 3-4 eller arbetade enskilt. En av lärarna som använde sig av parprogrammering              
uttryckte att det optimala för att få till ett bra samarbete var att låta eleverna arbeta i par. Hon                   
menade att när de testat arbeta i grupp blev elever till mycket större del inaktiva. De flesta                 
lärare valde att dela in eleverna i könshomogena grupper eller par. Utom under en lektion, där                
paren var könsblandade.  

3.2 Program och begrepp 

3.2.1 Analog programmering 
Analog programmering, programmering utan digitala verktyg eller fysiska robotar användes i           
två av klasserna som observerats. I den ena klassen var de i uppstarten av              
programmeringsundervisningen och detta var deras fjärde lektion. De har under dessa           
lektioner bara arbetat med analog programmering. Den andra klassen som hade inslag av             
analog programmering hade hållit på längre och hade både programmerat fysiska robotar och             
använt sidan code.org för digital programmering.  
 
Samtliga lärare ansåg att det var viktigt att börja med analog programmering för att skapa en                
förförståelse på ett konkret sätt. En av lärarna berättade att hon hoppat över det analoga och                
direkt börjat med digital programmering vilket visade att eleverna hade svårt att riktigt förstå              
vad programmering var för något. Hon valde då att backa och arbeta med analog              
programmering innan de gick vidare inom det digitala. Hon upplevde att det hade stor              
betydelse för elevernas förståelse att hon gjorde på det sättet.  
 
I båda de lektioner som de använde analog programmering gjorde eleverna en dans. I klassen               
som bara arbetat med analoga uppgifter var eleverna uppdelade i grupper om 3-4 elever. De               
fick danskort hämtade från webbsidan Gratis i skolan. Grupperna skulle bestämma vad korten             
symboliserar för rörelser och sedan lägga korten i den ordningen som rörelserna skulle             
utföras. I den andra klassen utfördes en dans i helklass utifrån pilar på activeboarden.              
Activboard är en interaktiv whiteboard tavla. Först fick eleverna göra dansen som de trodde              
den skulle vara, de fick alltså själva bestämma stegen till pilarna. Efteråt diskuterade de i               
klassen varför alla gjorde olika trots att de använde samma pilar. Läraren kopplade ihop det               
med att det är viktigt att vi pratar samma språk och att vi menar samma saker som var ett av                    
målen med lektionen. Sedan bestämde de tillsammans vad pilarna betydde och det blev en              
bra och synkad dans.  
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I samtalen med lärarna berättade de om tidigare analoga övningar som de gjort. De hade               
arbetat med olika sorteringsövningar, mönster, felsökning i olika sammanhang och att           
programmera varandra.  

3.2.2 Programmeringsspel 
Boxisland användes under en utav lektionerna. Boxisland är ett programmeringsspel som kan            
laddas ner i appstore eller playbutiken. Eleverna hade gratisvarianten som var begränsad till             
ett visst antal nivåer. Spelet har inbjudande grafik och går ut på att styra en låda i olika banor,                   
det blir som ett äventyr och belöning i form av poäng och stjärnor utdelas vid klarade nivåer.                 
Lådan styrs med pilar.  

3.2.3 Fysiska robotar 
I fyra av sju observationer användes beebots eller bluebots som är fysiska robotar som styrs               
med pilknappar. Dessa två är väldigt lika varandra och fungerar i princip på samma sätt. Med                
hjälp av pilknapparna matas en kod in och sedan används knappen GO för att starta roboten,                
då rör sig roboten utifrån den programmerade koden. Skillnaden mellan de två robotarna             
förutom utseendet är att beeboten är begränsad till 40 kommandon medan blueboten kan             
kodas med oändligt många kommandon. Blueboten kan även styras via en app, medan             
beeboten endast kan styras genom de fysiska pilknapparna på ryggen.  
Robotarna går 15 cm per knapptryckning och under mina observationer noterade jag att             
mattor med rutor 15x15 cm var väldigt populära att använda sig av till robotarna. Jag fick se                 
olika varianter på mattor, de flesta var tillverkade av lärarna själva med hjälp av stort papper                
eller transparent vaxduk, en skola hade också tejpat med maskeringstejp direkt på golvet och              
en del mattor var inköpta. De flesta mattor som användes tränade kunskaper i andra ämnen               
eller områden. På bilderna nedan finns de mattor jag stötte på under mina observationer. 
 
Bild 1.  

 
En köpt matta med motiv av en skattkarta. Här fick eleverna lära sig koordinatsystemet              
genom en skattjakt. De skulle programmera roboten och ta ledtrådar, på en ledtråd kunde det               
stå “gå till A3 där väntar nästa ledtråd”.  
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Bild 2. 

 
Här hade de lagt ut analoga klockor under en transparent duk, här fick eleverna dra kort                
med uppmaningar som exempelvis “programmera roboten att gå till klockan som visar 
 halv 2”. 
 
Bild 3.  

 
Under den här mattan fanns bilder från sagan Rödluvan, uppgiften var att programmera              

roboten att gå på bilderna i kronologisk ordning. 
 
Bild 4. 

 
Här var en matta gjord på stort papper, eleverna skulle välja en planet de ville gå till och                  
styra roboten dit.  
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Bild 5. 

 
En färdigköpt matta med en Sverigekarta. Här skulle eleverna välja en stad de ville gå till                
och programmera roboten dit.  
 
Bild 6:  

 
Här var en matta med talen 0-36. Den övningen som eleverna gjorde gick ut på att slå två                  
eller tre tärningar och addera prickarna och sedan styra roboten till summan.  
 
Bild 7. 

 
Under den här mattan låg det geometriska former. Eleverna fick i uppdrag att till exempel               
styra roboten till den gröna rektangeln och på vägen passera den röda cirkeln.  
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Bild 8.  

 
Här hade de tejpat direkt på golvet med vanlig maskeringstejp, den användes inte under              
observationen utan fanns i det rummet som vi befann oss i. En enkel lösning där rutorna går                 
att fylla med olika innehåll. 
 
På en lektion användes även en tallinje som var fasttejpad på golvet. Eleverna fick uppdrag               
om att gå bredvid tallinjen fram till siffran 7, snurra ett halvt varv, gå vidare till siffran 3 och                   
sedan snurra ett helt varv och ta sig tillbaka till start. Under en annan lektion fick eleverna                 
bygga egna banor med träklossar som robotarna sedan skulle köra i.  
 
Under de två lektionerna, vilka jag nämnt tidigare som mer strukturerade skulle eleverna först              
fundera ut hur roboten skulle gå och sedan lägga koden med pilkort eller skriva ner koden                
innan den programmerades på roboten. På dessa lektioner hade lärarna också tydliga            
genomgångar kring pilarnas betydelse. Det visade sig ha stor betydelse senare när robotarna             
skulle styras. På de lektioner där genomgång saknades och de inte gick igenom pilarnas              
betydelse hade eleverna svårt med “svängpilen”. De ville få det till att roboten tog ett kliv åt                 
sida fast den bara ändrade riktning. Det var också svårt för dem själva att upptäcka missen då                 
de inte såg koden framför sig utan hade bara tryckt in den på pilarna. Under en lektion fick                  
eleverna också fota sin kod och skicka den till Classlab. Bilderna hamnade på activeboarden              
och eleverna fick visa upp sina koder för sina kompisar. 
 
Bee-bots och blue-bots är enligt lärarna bra verktyg att använda sig av i             
programmeringsundervisningen och det är bara fantasin som sätter gränser vad gäller att göra             
mattor och banor. Det går att variera svårighetsgraden med hjälp av olika uppdrag. Dessa              
robotar kan enligt lärarna användas redan från förskoleklass. Ingen av lärarna hade testat             
appen som finns till bluebots.  
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3.2.4 Blockprogrammering 
I två av observationerna fick jag se blockprogrammering i appen Scratch jr. På en lektion               
skulle eleverna skapa scener till mattesagor som de skrivit manus till tidigare. De hade testat               
Scratch jr någon enstaka gång innan. Eleverna fick lägga in bakgrund och olika djur (sprites               
kallat i programmet) som passade till deras mattesaga. Många fastnade som jag skrev tidigare              
i designen och hade fokuset där. När de var klara fick de arbeta med ett färdigt uppdrag som                  
hette En spöklik skog. Uppdragen är i grunden från Scratch jr:s hemsida, men Linda Mannila               
har översatt dem till svenska och finns att hämta på hennes blogg (Mannila, 2016).  
 
På den andra lektionen där Scratch jr användes var det klassens första lektion med              
programmet. De fick se en kort instruktionsvideo i programmet med snabbt händelseförlopp.            
Sedan fick de testa programmet på egen hand. Eleverna skapade bakgrunder och            
programmerade sprites som hoppade/flög runt utan någon direkt tanke över vad de gjorde.  

3.2.5 Begrepp 
Under mina observationer försökte jag lyssna efter olika begrepp som användes under            
lektionerna. Följande programmeringspegrepp användes under de olika lektionerna.  
 
Programmera - Ordet användes på alla lektioner när det pratades om vad de skulle göra. Det                
var ingen som direkt gick igenom vad ordet betydde med eleverna. Kanske hade de gjort det                
vid ett tidigare tillfälle. En elev frågade mig om jag gillade programmering och svarade själv               
innan jag hann göra det “Det gör jag!”. Jag frågade vad det bästa med programmering var                
och då sa han “Man får styra saker, man bestämmer vad den ska göra”. 
 
Kod - Lärarna som använde sig av fysiska robotar pratade mycket om kod, att robotarna               
programmeras med kod. Att det är vi människor som styr med hjälp av den kod vi skriver. En                  
lärare sa “Robotarna har inga hjärnor som vi människor och kan inte tänka själva, de gör                
precis som vi säger åt dem att göra”.  
 
Felsöka - Lärarna använde ordet felsöka när de ville att eleverna skulle hitta fel i sin kod.                 
Detta användes av de två lärare som bett eleverna skriva ner eller lägga sin kod med fysiska                 
pilar innan de matade in koden på roboten. Ingen nämnde begreppet buggar i sammanhanget.  
 
Blockprogrammering - begreppet blockprogrammering användes i de två lektioner där          
Scratch jr användes. Ena läraren frågade eleverna om de kom ihåg vad begreppet betyder och               
en elev svarade “Man använder olika pilar som talar om vad figurerna ska göra”. Läraren               
kompletterade med att det är block som används för att styra det som händer. 
Den andra läraren pratade inget om innebörden av begreppet blockprogrammering.  
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Loopar - Däremot tog den läraren som inte gick in på betydelsen av blockprogrammering upp               
begreppet loopar och berättade att det handlade om upprepning. Att istället för att lägga flera               
block av samma sak kan man använda sig av en loop och på så sätt upprepa blocket.  
Samma lärare hade även en lektion med bluebots där hon hade laminerade symboler för              
loopar som de kunde använda när de lade kod med fysiska pilar.  
 
Scener - Samma lärare som pratade om loopar, nämnde också begreppet Scener. Hon             
berättade för eleverna att när de skapar i Scratch jr så skapar de scener där de väljer bakgrund                  
och lägger till figurer.  

3.3 Elevernas inställning och samarbete  
Eleverna visade en positiv inställning till programmeringsundervisningen. Jag skulle vilja          
påstå att alla var engagerade och motiverade. De tyckte att programmeringen var rolig och det               
var flera elever som också uttryckte att de gillade att programmera. En av eleverna sa, 
“citat 
Lärarna i samtliga skolor som jag besökte menade att alla elever är väldigt engagerade,              
koncentrerade och nyfikna under programmeringslektionerna. Eleverna vilka jag upplevde         
som mest motiverade var de som hade fått tydliga uppdrag eller uppgifter som var lagom               
svåra. Blev uppdragen för lätta eller svåra tappade de fokus och började leka istället för att                
göra uppgiften, samma sak om de var snabbt färdiga och saknade nya uppgifter.             
Motivationen och engagemanget i de mer fria uppgifterna var också bra, eleverna var             
koncentrerade i sitt skapande.  

3.3.1 Samarbete 
Under mina observationer fick jag se lärare som valde att dela in eleverna i grupper om 3-4                 
elever, i par eller där eleverna arbetade enskilt. Oavsett hur de valde att arbeta så uppstod viss                 
interaktion mellan eleverna.  
 
Eleverna som arbetade enskilt arbetade med Scratch jr och hela tiden hördes konversationer             
kring deras skapande. Eleverna var nyfikna på sina klasskamraters scener och frågade och             
berättade om hur de hade gått till väga. Vissa elever valde att göra i princip likadant fast på                  
två olika ipads. Det uppstod alltså spontan interaktion på elevernas egna villkor.  
 
På de lektioner där eleverna var uppdelade i grupper om 3-4 elever upplevde jag samarbetet               
som svårast. Flera av grupperna behövde stöttning av läraren kring samarbetet, det blev en              
tydlig inaktivitet hos vissa elever. I många grupper blev det också turtagande istället för              
samarbete och interaktion mellan eleverna.  
 
När eleverna istället fick arbeta i par fungerade samarbetet som bäst. Eleverna diskuterade,             
resonerade och kom gemensamt fram till lösningar. Det var de två lärare som arbetat längst               
med programmering som delade upp eleverna i par och båda lärarna uttryckte att             
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parprogrammering den uppdelning som de fann mest gynnsam. En av de två lärarna uttryckte              
att “det optimala är att arbeta två och två, i grupper med fler än två elever uppstår ofta                  
passivitet”. 
 
Alla utom en lärare försökte dela upp eleverna i så könshomogena grupper som möjligt. En               
lärare delade upp i par där de arbetade pojke och flicka. Det var svårt att se om det var någon                    
skillnad på samarbetet beroende på om de var uppdelade efter kön eller inte. Det som visade                
den största skillnaden var antalet elever som arbetade tillsammans.  

3.3.1 Skillnader utifrån kön eller social bakgrund 
Detta har inte utgjort en punkt för observation utan detta har snarare varit en fråga till lärarna.                 
De flesta lärare har inte lagt märke till några skillnader utifrån kön eller social bakgrund. En                
lärare sa att flickorna lägger större fokus på designen än pojkarna i arbetet med scratch. Hon                
menade att flickorna gärna gjorde fina bakgrunder, la stor vikt vid kläder och att ge spritsen                
namn medan pojkarna fokuserade mer på rörelser och det som hände på scenerna.  
 
En lärare nämnde att hon upplevde att tjejerna hade lättare för programmering och klarade av               
det mycket bättre än pojkarna. 

3.4 Upplevda svårigheter 
De svårigheter som jag stötte på under mina observationer var dels att            
programmeringsundervisningen i de flesta fall saknade tydliga mål. Vad skulle eleverna lära            
sig och åstadkomma under lektionen? Lärarna var väldigt osäkra kring vilka kunskaper de             
ville att eleverna får med sig med hjälp av programmering. En annan svårighet som jag sett                
under mina observationer var att innehållet i lektionerna många gånger frångick           
programmering och fokuset hamnade på skapande, kreativitet och lek. En annan svårighet var             
att lärarna knappt hade några genomgångar, eleverna fick testa sig fram under de flesta              
lektionerna. Det skapade svårigheter för eleverna, de förstod bland annat inte att svänga pilen              
bara vred roboten utan eleverna trodde att den skulle ta ett steg åt sidan. Många elever                
uttryckte också att roboten gått fel trots att de tryckt in rätt kod. Sådana oklarheter hade                
kunnat redas ut i förväg. 
 
Lärarnas upplevda svårigheter varierade, en lärare hade än så länge inte stött på några              
svårigheter, en lärare menade att det tekniska ofta kunde innebära svårigheter, att ipadsen inte              
fungerar som de ska. I gruppsamtalet jag hade med tre lärare diskuterade de huruvida lärare               
själva ofta är det största hindret. Att de är rädda för att testa och prova på. De sa också att                    
man inte behöver kunna allt för att börja, det krävs lite förförståelse men sen är det bara att                  
testa sig fram tillsammans med eleverna. Det finns en stor chans att eleverna kan vara bättre                
än oss lärare och då är det bra att erkänna det, låt då eleverna lära varandra. En lärare tog                   
också upp ledningen på skolan som en svårighet. Att de har lämnat över ansvaret till enskilda                
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lärare utan att ha någon direkt plan för implementeringen av programmering i undervisningen             
till hösten.  

 
3.4.1 Tips till lärare från lärare 
Under samtalen samlade jag också in lite tips från lärare till de lärare som nu till hösten ska                  
börja med programmering. De flesta är väldigt eniga om att det handlar om att våga och att                 
börja enkelt.  

● Våga! 
● Se det inte så allvarligt, gör det lekfullt.  
● Börja enkelt, det finns mycket färdigskapat material och appar som kan användas. 
● Lär tillsammans med eleverna, låt eleverna lära varandra och ta hjälp av eleverna. 
● Gå kurser som finns tillgängliga tex. på kursportalen, skolverket, medioteket. 
● Ta hjälp av dina kollegor, använd kollegialt lärande.  

 

3.5 Sammanfattning av resultat  
Resultatet visade att det finns många olika sätt att använda sig av programmering i              
undervisningen. Det är återkommande koncept och program men egentligen är det bara            
fantasin som sätter gränser vad gäller upplägg och ämnesintegrering. Eleverna upplever           
programmeringsundervisningen som rolig och intressant. Utifrån mina observationer ökar         
motivationen och engagemanget hos eleverna om lektionen är väl planerad och strukturerad            
på ett sådant sätt att eleverna är väl medvetna om målen, samt att det finns en introducerande                 
genomgång och tydliga uppgifter som är lagom svåra. Det är också av vikt att ha               
extrauppgifter tillgängliga som kan fortsätta att utmana de elever som blir klara snabbt. I              
samtal med lärarna menar de att en bra arbetsgång för programmeringsundervisning är att             
först programmera analogt, sedan använda fysiska robotar eller appar där de kan styra             
karaktärer med pilar, för att sedan gå över till blockprogrammering. Utifrån mina            
observationer och samtal med lärare är det optimala att eleverna arbetar i par, är det fler än                 
två elever i en grupp uppstår ofta passivitet.  
 
 
 
 

4. Diskussion 
I det här avsnittet kommer resultatet av studien i förhållande till de två forskningsfrågor som               
studien bygger på att diskuteras och även den metod som använts. I avsnittet diskuteras också               
studiens reliabilitet och validitet och avslutas med slutsatser.  
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4.1 Resultatdiskussion 
De två frågor jag ställde inför denna studie var: 

● Hur arbetar lärare med programmering i åk F-3?  
● När kan olika program och begrepp introduceras och hur kan progressionen se ut? 

 
I studien har resultatet visat att många koncept och program som används är återkommande              
och alla intervjuade lärare har en liknande tanke vad gäller progression. De menar att det är                
bra att börja med analog programmering, för att sedan gå över till att använda sig av fysiska                 
robotar eller appar och därefter blockprogrammering, för att i nästa steg gå vidare till att               
skriva kod. Även Mannila (2017) beskriver detta som en lämplig progression. Jag har själv              
programmerat med den årskurs 2 som jag undervisar och jag har också lagt upp              
progressionen på liknande sätt. Det analoga programmerandet, alltså utan digitala verktyg,           
utvecklar en förförståelse hos eleverna, vilket underlättar när de sedan ska programmera            
fysiska robotar, blockprogrammera eller skriva kod. Det finns massor av färdiga           
lektionsupplägg som handlar om analog programmering där eleverna dels får lära sig vad             
programmering är, hur programmering går till och varför de ska programmera. I bilaga 4 har               
jag gjort en liten förteckning över länkar, läromedel och litteratur som kan vara av relevans               
när lärare ska använda programmering i sin undervisning. 
 
Analog programmering och programmering med hjälp av fysiska robotar eller appar går att             
börja med tidigt. Jag har sett förskolor som använder sig av bee-bots, så det är absolut möjligt                 
att introducera programmering så tidigt som i förskoleklass. Jag hade tyvärr ingen möjlighet             
att observera någon förskoleklass, men de lektioner jag observerade i åk 1 fungerade väldigt              
bra. De två lektioner jag upplevde som mer strukturerade och där eleverna var som mest               
delaktiga och motiverade var två klasser i årskurs 1. Hur kommer det sig då att dessa två                 
lektioner var så strukturerade? De två lärarna som undervisade dessa klasser hade använt sig              
av programmering i undervisningen längre, de hade också en tydlig styrning från skolan, de              
var inte ensamma i arbetet med att implementera programmering i undervisningen. Lärarna            
hade också ett tydligt upplägg på sina lektioner med en genomgång, där också lektionens mål               
framfördes samt att de hade tydliga uppgifter som var på en nivå som utmanade eleverna. En                
annan sak som kan ha bidragit är att eleverna arbetade i par under dessa två lektioner. Zhong,                 
et al.(2016) skriver att parprogrammering gynnar kunskapsutvecklingen vad gäller de          
förmågor som ligger under datalogiskt tänkande. I den studien visade det också att par som               
var uppdelade efter kön var de som samarbetade bäst och tjejerna blev produktivare än              
killarna. I de observationer jag gjorde upplevde jag att de par som fungerade bäst var               
antingen de med bara tjejer eller de som var mixade. Pojkarna turades gärna om och arbetade                
en och en istället för att resonera och diskutera med varandra. Kandlhofer & Steinbauer              
(2015) menar att programmering har visat sig ha en positiv inverkan på samarbete och sociala               
färdigheter. Detta syntes tydligt under mina observationer och mina erfarenheter säger           
detsamma. Eleverna interagerade med varandra oavsett om de skulle arbeta enskilt, i par eller              
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i grupp. De gick runt och tittade på varandras arbeten, ställde frågor, berättade och visade               
gärna vad de åstadkommit. De sociala samspelet föll sig naturligt både inom paren/grupperna             
men också mellan paren och grupperna. Lärarna menade att det optimala för samspelet var att               
arbeta i par och jag tycker att observationerna styrker det. Även om samspel och samarbete               
uppstod även i grupperna så blev det större passivitet hos vissa individer när de var fler än två                  
som arbetade tillsammans.  
 
Jag nämnde också att eleverna var mer motiverade i de mer strukturerade lektionerna. Där              
fick eleverna uppdrag eller uppgifter som de skulle ta sig an. Dessa uppgifter skapade              
nyfikenhet och en lust att lösa problemen. Det var av vikt att uppgifterna var på en nivå som                  
inte var för lätt men samtidigt inte heller för svår. Var uppgifterna för lätta blev de snabbt                 
uttråkade och tappade fokus, var de för svåra gav de upp. Att hitta uppgifter som är på rätt                  
nivå är väldigt viktigt, men också en utmaning för läraren. Många studier visar att eleverna               
upplever programmeringsundervisning motiverande och intressant (Kjällander, et al., 2016).         
Det märktes också väldigt tydligt under mina observationer. Även om de mer strukturerade             
lektionerna höll eleverna motiverade på att lösa uppgifter, var eleverna på samtliga lektioner             
engagerade och nyfikna. De lektioner som hade ett friare upplägg motiverade eleverna till att              
leka, testa robotarna, designa scener mm. Här är det viktigt att ha tydliga mål, vad är det vi                  
vill att eleverna ska uppnå med lektionerna? Vilka kunskaper och förmågor vill vi att de ska                
få med sig? Två utav lärarna startade till exempel upp arbetet med Scratch genom att eleverna                
fick skapa fritt. Den ena läraren uttryckte att målet var att skapa nyfikenhet hos eleverna för                
att sedan arbeta vidare med programmet och menade på att det var en viktig lektion. Det kan                 
mycket väl finnas en sanning i det som läraren säger, att det fria får eleverna att bli nyfikna på                   
programmet och programmering. Det är viktigt att det finns en medvetenhet om varför vi gör               
på det sättet och att vi sedan inte lämnar eleverna allt för ensamma i programmerandet.               
Rolandsson (2015) skriver att det är vanligt att lärare förväntar sig att eleverna ska lära sig att                 
koda på egen hand. 
 
I och med att det inte är obligatoriskt för lärare att programmera förrän till hösten, innebär det                 
att de lärare jag intervjuat till studien är lärare som själva valt att använda sig av                
programmering i sin undervisning. De finner ämnet intressant och relevant för det eleverna             
ska få med sig kunskapsmässigt. Till hösten blir det obligatoriskt vilket gör att alla måste, där                
tror jag att den stora utmaningen ligger. Att få alla undervisande lärare att våga ta klivet att                 
börja programmera. Som några lärare i intervjuerna menade så är en svårighet eller ett hinder               
en själv. Att man tror att det är mer komplicerat än vad det är. Kjällander mfl (2016),                 
Sentance & Csizmadia (2016) och Rolandsson (2015) skriver alla om att en svårighet när det               
kommer till programmering är att det är ett svårt ämne att undervisa i och att lärarna saknar                 
kompetens för det. De lärare jag observerade saknade utbildning i ämnet utan hade intresserat              
sig för programmering och själva satt sig in i ämnet. Däremot finns även utbildningar och               
kurser att gå för att som lärare få en viss förkunskap i ämnet. 
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Ingen av lärarna under mina observationer la någon direkt vikt vid begrepp. Min upplevelse              
blev att det var väldigt få programmeringsbegrepp som användes under de lektioner som             
observerades samt att de ord som användes sällan fick någon vidare förklaring. Lärarna             
verkade ta för givet att eleverna redan kunde begreppen. Det var inte heller några begrepp               
som var direkt återkommande. Vid intervjuerna var frågan om vilka begrepp som används en              
fråga som lärarna inte riktigt kunde svara på. Vilka program som användes var däremot              
lättare att svara på.  
 
Moreno-Leon, Robles & Roman-Gonzales (2016), Kjällander, et al. (2016) och Mannila           
(2017) skriver att programmering idag anses vara allmänbildning, en basfärdighet. Införandet           
av programmering i läroplanen är ett sätt att förse våra barn, de som är framtiden, med den                 
kunskapen. Elever som undervisas i programmering tränar på nyckelförmågor som logiskt           
och abstrakt tänkande, samt problemlösning. Men hur vet vi att          
programmeringsundervisningen utvecklar dessa förmågor hos eleverna? Ingen av de i studien           
medverkande lärarna dokumenterar elevernas arbeten eller kunskaper. Här anser jag att vi har             
ett område att förbättra. Det är viktigt att sätta upp tydliga mål för att underlätta               
dokumentationen av elevernas kunskaper. En lärare ansåg att det var en ledningsfråga, att det              
är upp till dem hur det ska bli med undervisningen till hösten. Den läraren var ensam i att                  
hålla i programmeringsundervisningen på skolan. Hon hade en hel arbetsdag i veckan avsatt             
för att introducera programmering i olika klasser för att lärarna sedan skulle ta över på egen                
hand. Hon menade på att det var många lärare som inte var intresserade och att det var svårt                  
att gå runt och inspirera andra.  

4.2 Metoddiskussion 
Till en början hade jag tänkt att genomföra en enkätstudie för att få en bredare bild över hur 
programmeringsundervisning kan se ut. Sedan ändrade jag mig och blev mer intresserad av 
att komma ut och se undervisningen själv och prata med lärarna som använde sig av 
programmering i undervisningen. I och med det föll valet på en observationsstudie 
kombinerat med intervjuer. Trots att jag inte var ute på så många observationer som jag hade 
önskat så fick jag en tydlig bild över hur lärare arbetar med programmering i undervisningen. 
Det jag såg stämmer även överens med det jag har läst kring hur lärare arbetar med 
programmering. De lärare som jag observerade och intervjuade var väldigt engagerade och 
ville med glädje delta i studien. Det beror nog på att de själva finner ämnet väldigt intressant.  
 
Jag anser att de valda metoderna passade min frågeställning bra. Hade jag gjort om studien 
hade jag troligtvis valt samma metoder. Däremot hade jag försökt att få fler observationer och 
intervjuer för öka reliabiliteten ytterligare. I och med att programmering inte är ett 
obligatoriskt ämne än var det svårt att hitta lärare som börjat arbeta med det. Hade studien 
genomförts efter implementeringen av den reviderade läroplanen i höst hade det kanske 
funnits fler lärare att observera. Däremot kanske engagemanget och intresset till ämnet hos 
lärarna hade sett annorlunda ut. Nu var som sagt alla väldigt engagerade och hade på eget 
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bevåg börjat använda programmering i undervisningen. Jag märkte också att det var lättare att 
hitta lärare som programmerar genom att kontakta olika rektorer i området istället för att 
fråga via sociala medier. De rektorer jag kontaktade ville gärna framhäva att de redan 
arbetade med programmering och hänvisade mig snabbt vidare till lärare på skolan för vidare 
kontakt.  
 
Om jag hade gjort om studien hade jag också varit tydligare med att det skulle finnas tid och 
utrymme för en ordentlig intervju. Nu blev det så att observationerna hamnade i fokus och de 
flesta intervjuerna genomfördes i barngrupp eller i lärarrum under rasten. Trots att 
intervjuerna inte blev som jag tänkte upplever jag att jag fått svar på de frågor som jag fann 
relevanta för studien. Jag tycker också att jag fick en bra spridning mellan årskurserna, 
däremot hade jag gärna velat besöka en programmerade förskoleklass, vilket jag tyvärr inte 
lyckades få tag i.  
 
För vidare forskning kan det vara av intresse att studera vilka kunskaper och förmågor som 
eleverna får med sig genom programmeringsundervisning, samt hur lärarna dokumenterar 
elevernas utveckling i ämnet.  
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5. Slutsater  
Jag anser att studien gett mig svar på den frågeställning som examensarbetet bygger på. Jag               
fick en tydlig bild av hur lärare arbetar med programmering som verktyg i undervisningen.              
Även om det var olika upplägg på lektionerna var många delar återkommande, som koncept,              
progression och de program som användes. Det användes begränsat med          
programmeringsbegrepp under lektionerna och vad gäller begreppen fanns ingen direkt          
entydighet kring vilka begrepp som var av vikt att eleverna skulle tillägna sig. Resultatet av               
intervjuerna och observationerna visade att det är vanligt att lägga upp progressionen på             
följande sätt: 

1. Analog programmering - I mina observationer fick jag se två lektioner där de använde              
sig av dansprogrammering. De hade också programmerat varandra och arbetat med           
mönster vid tidigare tillfällen.  

2. Appar / fysiska robotar - På en lektion användes spelet Box Island på ipads. Eleverna               
skulle med pilsymboler styra en låda till olika destinationer. Det användes också            
Bee-bots och Blue-bots som är fysiska robotar som programmerades med pilar på            
roboten.  

3. Blockprogrammering - Scratch Jr användes, eleverna skapade scener till en mattesaga           
samt skapade fritt. Några elever gjorde uppdrag som hämtats från scratchs hemsida.  

4. Skriva kod 
 
Både steg ett och två kan introduceras väldigt tidigt, redan på förskolan. Däremot går det att                
variera svårighetsgrad på upplägget och kan därmed användas till äldre elever.           
Blockprogrammering i Scratch Jr är ett verktyg som är lätt att introducera eleverna i. Det               
användes i både åk 2 och 3 under observationerna, däremot var det elever som inte               
programmerat tidigare som använde sig av appen. Hade de introducerats för programmering            
redan i förskoleklass hade programmet kunnat introduceras tidigare. Lärarna valde att börja            
blockprogrammeringen i Scratch Jr för att sedan gå över till Scratch. Ingen av lärarna hade               
kommit till att använda Scratch och inte heller till att skriva kod. Det var något som lärarna i                  
dagsläget tänkte till äldre elever men att det i framtiden kanske kunde bli aktuellt även för                
yngre elever om programmering introduceras tidigare. Även Mannila (2017) styrker den här            
progressionen.  
Något som resultaten också visade i frågan om hur lärare arbetar med programmering i åk 1-3                
var att programmeringslektioner som hade tydliga mål, ordentliga genomgångar, utmanande          
uppgifter/problem motiverade eleverna i högre grad till att lösa uppgifter och problem än fria              
och mindre strukturerade lektioner. Både litteratur och resultat från den här studien menar             
också att det optimala är att arbeta i par när eleverna ska programmera.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Observationsfrågor 
 
Hur ser upplägget ut? (mål, hur kollas det att målen uppnås) 
 
Vilka program och begrepp används? 
 
Vilken inställning visar eleverna till undervisningen? 
 
Några svårigheter? 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
Bakgrund 

1. Ålder? 
2. Hur länge har du arbetat som lärare? 
3. Vilken årskurs undervisar du i? 
4. Hur länge har du använt programmering i undervisningen och hur kommer det sig att              

du började använda programmering i undervisningen? 
5. Varför tycker du eleverna ska lära sig programmering? 

 
Undervisningen 

6. Hur har du lagt upp progressionen i ämnet? 
7. Vilka program och begrepp använder du och varför? 
8. På vilket sätt dokumenterar du elevernas kunskaper och arbete med programmering? 
9. Vilka svårigheter finns med att använda programmering i undervisningen? 
10. Vilken inställning upplever du att eleverna har till programmering? 
11. Ser du någon skillnad på eleverna utifrån kön eller social bakgrund? 
12. Vilka tips skulle du vilja ge lärare som ska börja arbeta med programmering i sin               

undervisning? 
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Bilaga 3 - Informationsbrev till föräldrar 
Hej! 
Jag heter Angelica Johansson och läser sista terminen på lärarprogrammet vid Högskolan i Gävle.              
Under den här terminen skriver jag mitt examensarbete som handlar om programmering i skolan.              
Syftet med arbetet är att samla in exempel av programmeringsundervisning som kan kopplas             
till de nya avsnitten om programmering i läroplanen. Förhoppningsvis kan arbetet vara ett             
underlag för lärare när de ska börja arbeta med programmering i årskurserna F-3.  
 
De frågeställningar som ska besvaras i arbetet är: 

● Hur arbetar lärare med programmering i åk F-3?  
● När kan olika begrepp introduceras och hur kan progressionen se ut? 

 
Jag har fått möjlighet att komma och observera programmeringsundervisning i ditt barns            
klass. Det som kommer att observeras är upplägget av undervisningen i ett helhetsperspektiv,             
enskilda elever kommer alltså inte att observeras. Inga inspelningar kommer att ske, utan jag              
kommer enbart föra anteckningar. I arbetet kommer det att användas fiktiva namn för             
skolorna, vilket gör observationerna anonyma.  
 
Om det finns några frågor får ni gärna kontakta mig på tfk13njs@student.hig.se .  
 
Med Vänliga Hälsningar 
Angelica Johansson  
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Bilaga 4 - Tips till dig som ska undervisa i programmering 
Här presenteras länkar, läromedel, litteratur mm. som kan vara av relevans för dig som ska 
undervisa i programmering.  
 
Allmänt 
Mannila, L. (2017). Att undervisa i programmering i skolan: varför, vad och hur?. (Upplaga 
1). Lund: Studentlitteratur. 

Kurs att gå hos skolverket - 
https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/om-programmering-webbkurs-
1.263574 

Här finns både analoga och digitala tips - https://www.kodboken.se/ 

Kurser - https://kurser.arstaskolan.se/  

Digitala lektioner - https://digitalalektioner.iis.se/  

Analog programmering 
Färdiga lektionsupplägg och kopieringsunderlag - Helgesson, M. & Sandberg, I. (2018). 
Robot City - Grundläggande programmering i matematik. Natur & Kultur Läromedel. 

Nilsson, B. & Nilsson, A. (2017). Programmering för alla: grunderna [uppdaterad enligt 
förändringar i läroplanen 2017]. Järfälla: Hands-On Science Text. 

Färdiga lektioner - https://gratisiskolan.se/all-products?avsandare=400/ 
 
Serie med tillhörande lärarhandledning - 
https://urskola.se/Produkter/196679-Programmera-mera-Vad-ar-maskinkod 
 
 
Appar till plattor 
Lightbot 
Coda Game 
Turtle Logic 
Robot School 
Scratch Jr 
 
Blockprogrammering 
https://scratch.mit.edu/ 
 
https://studio.code.org/ 
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