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Abstrakt 
 
Denna studie har haft som syfte att undersöka vilka syften lärare har med programmering i 

ämnet teknik, hur detta synliggörs för eleverna samt hur lärare utformar undervisning i 

programmering för att stödja elevers problemlösningsförmåga. Frågeställningarna som kommer 

att behandlas i studien är således följande: Vilka syften har lärare med programmering inom 

ämnet teknik i årskurs F–6 och hur synliggörs undervisningens syften till eleverna i samband 

med lektioner i programmering? samt Hur kan undervisning i programmering organiseras för 

att stödja elevers förmåga till problemlösning inom teknik? Studien har genomförts som en 

kvalitativ intervju- och observationsstudie där fyra lärare i årskurs 4–6 deltagit. I resultatet 

framkommer att syftet med programmering i teknikämnet är att ge eleverna ett kritiskt tänkande 

över alla de programmeringstekniska val som finns i elevernas vardag. Studien visar att det kan 

vara problematiskt att nå kursplanens mål med att styra föremål med programmering. Det 

framkommer även att det är viktigt att ge eleverna problemlösningsstrategier, en 

verklighetsanknytning samt att ha en tydlig progression i programmeringsundervisningen för 

att kunna hantera programmeringsproblemen på rätt sätt och för att stödja elevernas 

problemlösning inom teknik. 

 

 

Sökord: programmering, teknikundervisning, intervjustudie, observationsstudie 
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1. Inledning 

I takt med att samhället utvecklas måste även skolan utvecklas för att kunna förse samhället 

med individer som besitter de kunskaper som eftertraktas i samhället. Just nu befinner vi oss i 

ett alltmer digitaliserat samhälle där många saker vi stöter på styrs av någon slags processor för 

att göra vår vardag enklare. Internetstiftelsen i Sverige (Internetstiftelsen i Sverige [IIS], 2017) 

har genomfört undersökningar för att kartlägga svenska folkets internetvanor. 

Undersökningarna visar att mellan 2013 och 2017 har internetanvändningen hos tvååringar ökat 

med 34 %, vilket betyder att 79 % av alla tvååringar i dag använder internet och 49 % använder 

internet dagligen. 
 

Denna drastiska ökning av internetanvändning och digitala medier är en effekt av det 

digitaliserade samhället, vilket i sin tur innebär att skolan behöver följa med i digitaliseringen. 

År 2017 reviderades således läroplanen för att möjliggöra elevers utveckling av digital 

kompetens. Följande anges om skolans uppdrag i läroplanen: 

 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för 

att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de 

mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället 

behöver. Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort 

informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt (Skolverket, 2017d, s. 

9). 

 

Skolans uppdrag reflekterar behovet av att främja elevernas kunskaper om digitala verktyg för 

att förbereda dem för samhället (Skolverket, 2017d). Kursplanen i teknik (Skolverket, 2017c) 

är en av de kursplaner som påverkades av revideringen och som fick ett tydligare inslag av 

digitalisering. Ämnet teknik relateras dock ofta till mekanik där den röda tråden till den 

abstrakta programmeringsvärlden kan vara diffus. Faktum är att samhället i dag är ett alltmer 

robotintegrerat samhälle där själva konstruktionen, robotens funktion, är ett resultat av att 

människan programmerat roboten rätt för att kunna utföra arbetet så effektivt och precist som 

möjligt (Segolsson, 2006, s. 14). Dock falnar intresset för tekniska utbildningar i Sverige, vilket 

skapar ett problem då det inte finns tillräckligt med kompetenta tekniker för att utveckla den 

ökande robotintegreringen som behövs för att tillgodose våra behov. Ett sätt att angripa detta 

samhällsproblem är att redan i grundskolan intressera elever för teknik och IT-frågor 

(Segolsson, 2006, s. 14). 

 

Denna revidering av kursplanen i teknik ligger således som grund för denna studie som är 

inriktad på programmering i skolans tidiga år, från förskolan till årskurs sex, och mer specifikt 

ämnar ta reda på vilket syfte lärare beskriver att programmering i teknik har samt hur det kan 

stödja elevernas problemlösningsförmåga. Då kursplanerna reviderades år 2017 är det en brist 

på forskning om hur lärare undervisar om programmering i teknikämnet efter revideringens 

tillträde i läroplanen. Det finns dock forskning som belyser hur lärare har arbetat med 

programmering innan revideringen och vad eleverna får ut av att programmera. Studien 

kommer därför använda forskning utförd innan kursplansrevideringen för att tillsammans med 

kvalitativa forskningsmetoder i nutid kunna besvara studiens frågeställningar. 
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2. Bakgrund 

Följande avsnitt kommer redogöra hur programmering kom att bli en del i skolan och hur det 

har implementerats i kursplanerna samt vad det innebär för skolorna. Avsnittet kommer även 

förklara de centrala begrepp som är viktiga för att kunna få en nödvändig förkunskap om 

begrepp relaterade till digitaliseringen av skolan. Slutligen kommer forskningsbakgrunden 

redogöra för tidigare forskning för att belysa vad eleverna lär sig vid programmering, vilka 

förmågor de utvecklar samt vilka framgångsfaktorer som observerats vid forskning om 

programmering i skolan. 

Datorn och digitaliseringen i dåtid 

Enligt Diaz (2012, s. 59–60) har datorn ungefär femtio års historia i Sverige, men inte förrän 

1970-talet började datorer användas i skolvärlden. Enligt henne användes datorerna då 

huvudsakligen på gymnasieskolor i ämnet datorkunskap där eleverna fick lära sig om datorer 

och programmering. Hon beskriver också att vid denna tid fokuserade skolan inte på att skapa 

en framgångsrik datoranvändare utan enbart på att skapa framgångsrika programmerare. Det 

ansågs alltså inte nödvändigt att ha tillgång till en dator för att lära sig om datorn. I och med 

detta var undervisningen oftast enbart teoretisk. 

 

Åkerfeldt, Kjällander och Selander (2018, s. 21) beskriver hur begreppet digitalisering i skolans 

värld har haft varierande betydelse baserat på var samhället befunnit sig i den tekniska 

utvecklingen. I början på 1980-talet användes datorer huvudsakligen som minnesenheter, 

ordbehandlare och kalkylatorer. Användningen av dessa var det som definierade begreppet 

digitalisering och digital kompetens under detta årtionde, det vill säga att användarna nu kunde 

skriva, räkna och spara information på en dator. De beskriver även hur snabbt innebörden av 

begreppet digitalisering kan förändras då det tio år senare ändrades när internet blev mer allmänt 

tillgängligt och nya kommunikationsmöjligheter öppnades. Efter ytterligare tio år har begreppet 

vidareutvecklats då nya möjligheter att skapa information ger konsumenterna av digitala medier 

möjligheter till att bli producenter (Åkerfeldt, Kjällander och Selander, 2018, s. 21). 

Digitalisering i nutid 

Regeringskansliet gick den 9 mars 2017 ut med ett beslut om förtydliganden och förstärkningar 

i ett flertal läroplaner och kursplaner. Denna studie riktar dock in sig på grundskolans läroplaner 

där förtydligandet angående elevers digitala kompetens sammanfattningsvis innebär följande: 

• att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, 

framför allt i teknik och matematik, 

• att eleverna blir stärkta i sin källkritiska förmåga 

• att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med 

användning av digital teknik 

• att eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg 

• att eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster 

• att eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och 

samhälle (Regeringskansliet, 2017, stycke 6). 
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Det är dessa förstärkningar som ligger till grund för revideringen av bland annat läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Regeringskansliet, 2017). I dessa 

förstärkningar framgår tydligt att digitalisering i dagsläget bland annat innebär att elever ska 

lära sig att programmera, lösa problem och omsätta idéer med användning av digital teknik 

samt förstå hur digitala system och digitaliseringen påverkat oss och samhället. Till skillnad 

från 1970-talet då elever i gymnasieskolan utbildades till att bli duktiga programmerare är nu 

målet att elever redan från förskolan ska formas till framgångsrika användare av digital teknik 

genom att lära sig programmering. Begreppet digitala verktyg innefattar en mängd olika saker. 

Enligt Digitaliseringskommissionen (SOU 2013:31, 2013) ingår verktyg såsom datorer, 

surfplattor, projektorer, digitalkameror och interaktiva tavlor. Begreppet robot tillkommer även 

i kursplanen för ämnet teknik (Skolverket, 2017c). 

Teknik och programmering 

Grimvall (2013, s. 9) beskriver att frågan om vad som är teknik är en fråga med många svar. 

Han ger två svar, som är följande: 

 

• Teknik handlar om sådant som är konstruerat av människan. 

• Teknik handlar om konstruktioner som tillfredsställer mänskliga behov (Grimvall, 

2013, s. 9). 

 

Teknik innefattar alltså alla föremål som är konstruerade av människan, såsom glas, maskiner, 

datorer eller komplexa system. Det kan även vara föremål som är vitala för vår överlevnad 

såsom bostäder eller tillvägagångssätt, exempelvis att tillaga mat. Det kan också gälla föremål 

som inte är vitala för vår överlevnad men som ändå räknas som grundläggande behov, till 

exempel tvål eller ett nytt tillägg såsom internet. Målet med den tekniska utvecklingen är 

således att tillfredsställa mänskliga behov och att underlätta vardagen för mänskligheten 

(Grimvall, 2013, s. 9–10). 

Koppling till skolans styrdokument 

Att skapa instruktioner som ska utföras av någon/något genom att följa en logisk process utgör 

själva kärnan i begreppet programmering (mer om detta i avsnitt 2.3). Dessa instruktioner kan 

skapas på ett flertal olika sätt vilket Skolverket (2017d) skriver fram i läroplanen för 

grundskolan och i det tillhörande kommentarmaterialet till kursplanen i teknik och matematik 

(Skolverket, 2017a, 2017b). 

 

I den reviderade kursplanen för teknik fastslås i förmågemålen och det centrala innehållet att 

teknikundervisningen ska beröra: 

teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till 

lösningar, konstruktion och utprövning och att eleven ska kunna identifiera och analysera 

tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, identifiera problem och behov 

som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (Skolverket, 2017d, s. 284–

285). 

Detta är en central del som genomsyrar hela teknikämnet, men där det går att urskilja de 

grundläggande byggstenarna i programmering och det datalogiska tänkandet, det vill säga att 

eleven ska lösa problem genom logiskt resonemang och användandet av tekniska lösningar. 

I de fall där programmering omnämns mer specifikt i kursplanen beskrivs att eleverna i årskurs 

ett till tre ska ges möjlighet att styra föremål med hjälp av programmering och i årskurs fyra till 
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sex tas detta ett steg längre genom att eleverna ska kunna styra egna konstruktioner eller andra 

föremål med hjälp av programmering (Skolverket, 2017c). Det är också det enda exemplet där 

det uttryckligen står i kursplanen att eleverna ska programmera. Det fastslås dock inte hur de 

ska gå tillväga eller huruvida de ska använda sig av textbaserad eller visuell programmering. 

Det står inte heller om den egna konstruktionen ska vara en fysisk konstruktion eller en digital. 

I kommentarmaterialet för kursplanen i teknik blir det dock tydligare hur eleverna ska 

programmera. Där beskrivs att eleverna i årskurs ett till tre ska styra föremålen med hjälp av 

visuella programmeringsmiljöer (Skolverket, 2017b). Progressionen till årskurs sex utgörs av 

ett tillägg som beskriver att eleverna ska styra digitala eller fysiska konstruktioner med hjälp av 

programmering. Återigen utelämnas tillvägagångssättet till skillnad från den information som 

berör årskurs ett till tre där det tydligt står att tillvägagångssättet ska vara visuella 

programmeringsmiljöer. 

Den textbaserade formen av programmering lyfts enbart i kursplanen i matematik där det 

beskrivs mer utförligt hur eleverna ska programmera och varför (Skolverket, 2017a). I syftet 

anges exempelvis att eleverna ska ges möjligheter att utveckla kunskaper i att programmera. 

För att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar, tolka 

och presentera data ”hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas 

som grund för programmering” (Skolverket, 2017d, s. 57). Det står även att eleverna i årskurs 

fyra till sex ska lära sig hur algoritmer skapas och används vid programmering och då genom 

användande av visuella programmeringsmiljöer (Skolverket, 2017d, s. 57). I 

kommentarmaterialet till kursplanen i matematik finns ett helt avsnitt dedikerat till 

programmering i vilken den textbaserade programmeringen nämns redan från årskurs ett till 

tre: 

Genom innehållet symbolers användning vid stegvisa instruktioner möter eleverna även 

de symboler som utgör en del av det programmeringsspråk som eleverna senare kan möta. 

Här kan eleverna till exempel inledningsvis få möjlighet att själva komma överens om 

vilka symboler som behövs för att beteckna ett antal upprepningar. Symbolhantering har 

en stor betydelse för förståelse av programmering och programmeringsspråk (Skolverket, 

2017a, s. 17). 

I årskurs fyra till sex återkommer skapandet av algoritmer och då i syfte att eleverna ska ges 

möjlighet att beräkna medelvärde eller sortera tal i storleksordning. Att eleverna ska fortsätta 

arbetet med textbaserad programmering återkommer dock inte kommentarmaterialet till 

kursplanen i matematik för årskurs fyra till sex där det endast anges att eleverna ska arbeta i 

visuella programmeringsmiljöer (Skolverket, 2017a). 

Logiskt och datalogiskt tänkande 

Det logiska tänkandet innebär att kunna se sammanhang i världen och utveckla och testa 

hypoteser, till exempel förmågan att dra slutsatsen att om man har två likadana lerklumpar och 

drar ut den ena till en avlång klump kan man dra slutsatsen att båda fortfarande innehåller lika 

mycket lera och fortfarande väger lika mycket (Piaget, 2013, s. 66–69). Denna form av tänkande 

är av speciell vikt vid programmering då en dator baseras på logik; den gör endast exakt det 

den blivit tillsagd att göra. Det är således viktigt att kunna resonera logiskt för att ta reda på vad 

ett program kommer göra, varför det gör som det gör och vad som behöver göras för att få 

programmet att fungera på ett korrekt sätt (Mannila, 2017, s. 81). 

 

Wing (2006, s. 1) uttrycker att det inte finns någon gemensam definition på begreppet 

datalogiskt tänkande men definierar begreppet som problemlösning, hon fortsätter att beskriva 
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att det datalogiska tänkandet skiljer sig mot det logiska tänkandet då grundläggande koncept 

från datorvärlden används som grund för att lösa problem. Det är alltså nödvändigtvis inte en 

dator involverad, men koncept från datorvärlden används för att lösa problem. 

 

En annan definition på begreppet som är väl etablerad i England är definitionen från Barefoot 

Computing (Computational Thinking, 2014) som konstruerat en modell för datalogiskt 

tänkande i grundskolan. Denna modell innefattar sex koncept och fem tillvägagångssätt: 

 

• Koncept: logiskt tänkande, algoritmer, nedbrytning i mindre delar, mönsterigenkänning, 

abstraktion och utvärdering. 

• Tillvägagångssätt: Utforskande, skapande, felsökning, uthållighet och samarbete. 

Det dessa definitioner har gemensamt är att de utgår från samma sorts tänkande vid lösningen 

av ett problem som liknar det som används vid programmering. 

Forskningsbakgrund 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning att redogöras för att se hur programmering har 

kombinerats med teknikundervisning samt de observerade effekterna av textbaserad och visuell 

programmering i skolan. För en vidare förklaring av begrepp som nämns i följande avsnitt 

såsom programmering, textbaserad programmering, visuell programmering och algoritmer, se 

Bilaga 1. 

Textbaserad programmering utmanar vana elever 

Mladenovic, Boljat, och Žanko (2017, s. 2–5) beskriver att den textbaserade programmeringen 

är abstrakt men att den kan användas i låg- och mellanstadiet. De förtydligar dock att den lämpar 

sig bättre för de elever som redan är kunniga inom programmering. Författarna menar att detta 

är på grund av att elever i de lägre åldrarna och nybörjare i programmering har lättare att förstå 

konkreta koncept i stället för den abstrakta naturen i den textbaserade programmeringen. 

Eleverna bör således börja med att lära sig de konkreta grunderna i programmering med hjälp 

av konkreta byggstenar (block) i den visuella programmeringsmiljön. Detta för att skapa en bra 

förförståelse om programmering innan de angriper den textbaserade programmeringen 

(Mladenović, Boljat, och Žanko, 2017, s. 15). Problematiken för elever som precis börjat 

programmera och som får börja i en textbaserad miljö är att de fokuserar för mycket på syntax, 

det vill säga hur de ska skriva för att det ska bli rätt och på att komma ihåg alla de olika fraser 

som ska användas vid programmeringen. Segolsson (2006, s. 15) har observerat samma 

problematik, att vid textbaserad programmeringsundervisning ligger fokus på att lära ut 

specifika kommandon (syntax) och hur koden ska struktureras. Fokuset hamnar således på att 

lära ut ett specifikt programmeringsspråk i stället för att lära sig programmering som 

arbetsmetod och det tankesätt som utgör grunden i programmering. Därför lämpar sig den 

textbaserade programmeringsmiljön till de elever som har lärt sig grunderna och behärskar den 

visuella programmeringsmiljön för att sedan kunna utveckla programmeringskunskaperna 

ytterligare genom att utforska den abstrakta textbaserade programmeringen (Mladenović, 

Boljat, och Žanko, 2017, s. 3–4). 

 

Mladenovic, Boljat, och Žankos (2017, s. 8–9) studie visar även att de elever som är 

framgångsrika i en textbaserad programmeringsmiljö visar större problemlösningsförmåga 

jämfört med de elever som programmerar i en visuell miljö. Den visuella 

programmeringsmiljön lämpar sig bättre för elever med låg problemlösningsförmåga 
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(Mladenović, Boljat, och Žanko, 2017, s. 15). En slutsats som kan göras utifrån resultaten i 

deras studie är att den textbaserade programmeringsmiljön inte bör användas för att introducera 

programmering för eleverna, utan den kan i stället användas som ett verktyg för de elever som 

behärskar den visuella miljön och som behöver en större utmaning för att vidareutvecklas i sin 

förmåga att programmera. Okitas studie (2014, s. 15) visar även att elever som börjat sin 

programmeringsinlärning med att enbart programmera i textbaserade miljöer har lätt att ta till 

sig de visuella programmeringsspråken och lösa problem med visuell programmering. Hon 

menar att detta beror på att eleverna utmanas genom att ständigt ställas inför okända situationer 

och där de inte kan förlita sig på sina tidigare erfarenheter för att lösa programmeringstekniska 

problem (Okita, 2014, s. 15). 

Visuell programmering underlättar för nybörjare 

Mladenovic, Boljat, och Žanko (2017, s. 2–4) menar att många av de visuella 

programmeringsspråken har grundats i just den problematik som den textbaserade 

programmeringen har, det vill säga att eleverna stannar vid och fokuserar för mycket på att lära 

sig och använda sig av syntax. I stället för att eleven fokuserar på att lösa det problem som 

uppgiften syftar till flyttas problemet till hur eleven ska skriva programmet som ska lösa 

problemet. De fortsätter att förklara att genom att programmera i en visuell miljö där eleverna 

inte behöver fokusera på syntax kan eleverna lägga fokus på att programmera de nödvändiga 

algoritmerna för att lösa ett problem i stället för att bli låsta av ett begränsat ordförråd. Detta 

innebär att den visuella miljön kan vara mer lämplig för nybörjare och programmerare i ung 

ålder (Mladenović, Boljat, och Žanko, 2017, s. 2). På samma sätt uttrycker Segolsson (2006, s. 

85–87) att den visuella programmeringsmiljön erbjuder oerfarna programmerare en bättre 

plattform till att utveckla sin problemlösning genom att låta eleverna fokusera på hur ett 

programmeringstekniskt problem skall lösas i stället för hur de måste skriva koden. Dock menar 

Okita (2014, s. 15) att elever som enbart programmerat i en visuell programmeringsmiljö för 

att sedan programmera i en textbaserad programmeringsmiljö har svårt att omsätta 

programmeringskunskaperna i okända problem vid textbaserad programmering. Detta menar 

hon är en effekt av att eleverna drar nytta av vardagliga erfarenheter vid visuell programmering 

för att kunna lösa ett programmeringstekniskt koncept i stället för att lära sig de vitala delarna 

av programmering. Detta då eleverna kan resonera på ett intuitivt sätt i stället för ett 

vetenskapligt sätt (Okita, 2014, s. 15). 

 

Kalelioğlus studie (2015, s. 204) visar att problemlösningsförmågan hos elever som 

programmerat i den visuella programmeringsmiljön Code.org inte utvecklades. Denna 

observation återkommer även i en annan studie av samma forskare där eleverna använde sig av 

en annan visuell programmeringsmiljö (Kalelioğlu och Gülbahar, 2014). Dock bör det hållas i 

åtanke att resultaten i båda studierna kan vara missvisande då båda utfördes under en kort period 

och med ett fåtal elever i stället för att observera effekterna över ett större tidsspann. Däremot 

kunde Kalelioğlu (2015, s. 207) se att eleverna visade en förbättring i sina matematiska och 

geometriska kunskaper samt lärde sig programmeringens olika byggstenar och att hantera 

algoritmer omedvetet genom att spela och använda sig av visuell programmering. 

Programmering av konstruktionsmaterial i skolan och i teknikundervisningen 

Segolssons studie Programmeringens intentionala objekt: Nio elevers uppfattningar av 

programmering (2006, s. 5) är en studie som fokuserar på hur arbetet med programmerbart 

konstruktionsmaterial genom att kombinera tekniska komponenter med ett datorstött lärande 

kan ge eleverna en bild av teknik som ett fenomen i samhället. Samtidigt fungerar det som en 
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introduktion till datorarbete inom skola. Okita (2014, s. 3) beskriver även hur programmerbart 

konstruktionsmaterial erbjuder eleverna en lärmiljö som expanderar utforskningsmöjligheterna 

genom att eleverna kan få konstruktionen att utföra saker utan att behöva interagera med den 

fysiskt. 

 

Det Segolsson (2006, s. 11) kunde observera i studien var att genom att eleverna får 

programmera en egenkonstruerad legorobots handlingar i en visuell programmeringsmiljö, för 

att sedan få se koden exekveras av deras egen fysiska konstruktion, ges eleverna en direkt 

återkoppling på hur deras kod fungerar i den verkliga världen. Samtidigt som eleverna får arbeta 

med problemlösning i den virtuella miljön får de arbeta med problemlösning i den fysiska 

miljön. Detta då de även måste konstruera sin legorobot för att få konstruktionen och 

programmet att samarbeta. Dessutom gav denna kombination av konstruktion och 

programmering en viss ökning av elevers positiva attityd till teknikundervisningen och teknik 

i allmänhet (Segolsson, 2006, s. 19). På samma sätt beskriver Sullivan och Heffernan (2016, s. 

14) hur programmerbart konstruktionsmaterial erbjuder eleverna ytterligare möjligheter till 

lärande genom att ge direkt feedback och genom att ge eleverna två medier för feedback, den 

fysiska av roboten och den digitala från datorn. Sullivan och Heffernan (2016, s. 14) menar att 

detta stimulerar kognitiva aktiviteter såsom att reflektera, diskutera, analysera och upprepade 

problemlösningscykler. 

 

Segolssons studie (2006, s. 27–28) påvisar även skillnaden mellan programmering med 

konstruktionsmaterial och enbart virtuell programmering. I studien fick två kontrollgrupper lösa 

samma slags programmeringsproblem, med skillnaden att en grupp hade programmerbart 

konstruktionsmaterial. Resultatet visar att tillgång till programmerbart konstruktionsmaterial 

uppmuntrade till en större grad av logiskt tänkande, egen kreativitet och motivation till skillnad 

från de elever som fick programmera utan konstruktionsmaterial. Okita (2014, s. 3) beskriver 

att det programmerbara konstruktionsmaterialet tillåter eleverna att omsätta sina idéer i kod för 

att sedan kunna observera roboten exekvera instruktionen och genom det kunna reflektera över 

handlingen konstruktionen utför. 

 

Kilbrinks avhandling Legorobotar i skolan (2008, s. 5) handlar även om relationen mellan 

programmering och att konstruera robotar, men i formen av Lego. Studiens syfte är att analysera 

och beskriva grundskoleelevers olika uppfattningar av vad de lär sig vid arbete med 

programmerbart konstruktionsmaterial och hur de arbetar och löser problemen som uppstår när 

de konstruerar och programmerar robotarna. Ett exempel ur hennes studie på hur en elev 

använder sig av ett reflektivt tänkande för att lösa ett problem utspelar sig i en intervju mellan 

Kilbrink och en elev: 

 

Intervjuaren: Här håller du på och sätter dit en bild och tar bort, sen sätter du dit den igen, 

kan du beskriva hur du tänker här? 

 

Peter: Ja, jag funderade på vart jag skulle sätta den. Jag försökte komma ihåg var jag 

skulle sätta den och till slut kom jag fram till hur jag tror att det är. 

 

Intervjuaren: ”Komma ihåg” säger du, kan du utveckla det? 

 

Peter: Ja, för […] det ser ut som i vilket program som helst med tid i, och vart du lägger 

tidsbestämmelserna där (Kilbrink, 2008, s. 60). 
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Skulle inte lösningen fungera kan eleven gå igenom processen igen tills en fungerande lösning 

formulerats och lär sig således genom att bygga kunskap på tidigare erfarenheter. Kilbrink 

menar att samtidigt som eleverna visar hur olika problemlösningsstrategier tillämpas vid 

programmering av legorobotarna använder sig eleverna även av sina sociala färdigheter vid 

programmering då eleverna diskuterar, kommunicerar lösningar, idéer och ber varandra om 

hjälp vid programmeringen. Likt Segolssons studie visar Kilbrinks studie (2008, s. 48) att när 

eleverna får se en egen konstruktion de byggt röra på sig genom att exekvera ett program de 

själva programmerat får programmeringen en tydligare verklighetsanknytning. Det ger även 

eleverna en tydlig sammankoppling mellan fysik, teknik och digital teknik. Skillnaden mellan 

de två studierna är att Kilbrink (2008, s 47–50) har observerat att eleverna reflekterar över hur 

arbetet med robotprogrammering kan ge dem kunskaper som kan användas i andra ämnen, 

såsom hur kugghjulsväxlar har en matematisk koppling. 

 

Segolsson (2006, s. 78–79) observerade att vid programmering av konstruktionsmaterial tränas 

elevernas systematiska tänkande. Tänkandet tränas genom att de delar upp problemen i mindre 

beståndsdelar för att angripa delarna en i taget för att till slut kunna lösa huvudproblemet. 

Studier om programmering av konstruktionsmaterial såsom Lego har således påvisat att elever 

använder sig av olika problemlösningsstrategier när konstruktion och programmering 

kombineras. 

 

Toh, Causo, Tzuo, Chen och Yeos (2016, s. 148–151) systematiska översiktsarbete handlar om 

hur användningen av robotar i skolan påverkar elevernas utveckling av specifika förmågor 

såsom problemlösning, sociala förmågor och hur de kan ta till sig koncept i de 

naturvetenskapliga ämnena med hjälp av robotar. Deras arbete visar att genom arbete med 

programmerbara Legorobotar kunde eleverna utveckla sina sociala färdigheter genom att 

diskutera, lösa problem och kombinera deras färdigheter med klasskamraterna för att konstruera 

och programmera Legoroboten (Toh et al. 2016, s. 151). De beskriver även att 

problemlösningsförmågan hos yngre elever förbättrades av programmeringen av robotar i 

skolan samt att tekniska- och konstruktionskoncept blev lättare att förstå med hjälp av 

konstruktion och programmering av robotarna (Toh et al. 2016, s. 151–152). 

Framgångsfaktorer för programmering i skolan 

Fessakis, Gouli och Mavroudi (2013, s. 1, 96) studie visar att de elever som tycker att 

programmering är roligt har större möjligheter till att utveckla sina matematiska förmågor, 

problemlösningsförmågor och sociala färdigheter. På samma sätt har det visats att elever som 

är intresserade av programmering och fick delta i en undervisning som byggde på 

kombinationen av konstruktion och programmering aktivt involverades i problemlösning 

samtidigt som deras datalogiska tänkande utvecklades (Bers et al. 2014, s. 12). 

 

För att få elever att tycka om programmering bör arbetet med programmeringsundervisningen 

dock vara anpassat efter både eleverna och lärarna, det vill säga att det ska finnas tillgång till 

lärresurser och kursplanerna ska vara tydligt utformade. Lärarna måste därför få tillgång till 

professionell utbildning för att lära sig om programmering och hur de ska undervisa i ämnet 

(Fessakis Fessakis, Gouli och Mavroudi, 2013, s. 10). 
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3. Teoretiskt perspektiv 

Följande avsnitt kommer gå igenom pragmatismen som teori samt olika begrepp kopplade till 

pragmatismen som kommer utgöra en grund vid denna studies genomförande. Dessa begrepp 

är: närliggande och övergripande syften, principle of continuity, det reflektiva tänkandet, 

kritiskt tänkande och verklighetsanknytning. 

Pragmatismen 

I detta avsnitt beskrivs pragmatismen utifrån John Deweys synsätt då vissa olikheter finns 

mellan olika förespråkare för pragmatismen och deras synsätt. Inom pragmatismen ses kunskap 

som erfarenheter under utveckling. Det vi lär oss bygger på tidigare kunskap som vi utvecklar 

till att skapa ny kunskap och denna process försiggår genom hela livet (Hartman, Roth, och 

Rönnström, 2003, s. 36–37). Kunskap skapas dock inte enbart genom erfarenheter, utan även 

genom koppling mellan direkta och reflekterade erfarenheter. Direkta erfarenheter är sådana 

som sker innan erfarenheterna intellektualiseras, det vill säga i ett sammanhang och kopplas till 

tidigare erfarenheter för att på så sätt kunna skapa en förståelse för ett visst fenomen (Rönnström 

m.fl., 2003, s. 37–38). 

 

John Dewey byggde sina teorier om lärande exempelvis på begrepp som principle of continuity, 

inquiry och det reflektiva tänkandet (Dewey och Sjödén, 1999, s. 189; Dewey, 1938, s. 12; 

Dewey, 1911, s. 2). Dessa begrepp kommer utgöra ett ramverk och används i denna studie för 

att synliggöra lärares arbete och barns lärande om programmering inom teknikundervisningen. 

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av dessa begrepp samt andra begrepp som är 

centrala för pragmatismen såsom närliggande och övergripande syfte, kritiskt tänkande och 

verklighetsanknytning. 

Verklighetsanknytning, principle of continuity, det reflektiva tänkandet och kritiskt 
tänkande 

Deweys (2004, s.15) pedagogik bygger bland annat på verklighetsanknytning och hur individen 

utvecklas genom ett samspel med sin omvärld, genom att lära sig förstå sammanhang och 

benämna denna omvärld. Han beskriver även hur människan ska leva som hon lär och reflektera 

över sina handlingar (Dewey, 2004, s. 17). Teori och praktik bör således inte behandlas som 

varandras motsats utan i stället som varandras förutsättning (Dewey, 2004, s. 17). De kunskaper 

individen förvärvar från teori och praktik används sedan som erfarenheter för att lösa problem 

relaterade till de kunskaperna eller vid behov omforma erfarenheterna för att lösa problemet. 

Denna process kallar Dewey (1938) för principle of continuity och han använder begreppet för 

att beskriva hur människor löser problem genom att ta tidigare erfarenheter, forma om dem och 

anpassa dem till olika syften och nya problem för att kunna hitta en lösning på problemet. De 

tidigare kunskaperna och erfarenheterna utvecklas under denna process och individen skapar 

ny kunskap (Dewey, 1938). Principle of continuity ligger därför som grund för progression då 

eleverna konstant skapar ny kunskap baserat på tidigare erfarenheter som eleverna besitter för 

att på så sätt skapa en ny idé. Fungerar inte den nya idén tar eleven erfarenheten från den och 

skapar en ny (Dewey, 1938, s. 13). 

 

Dewey (1911, s. 73–77) beskriver även hur problem uppstår och hur en lösning bearbetas fram. 

Denna process beskriver han som det reflektiva tänkandet som Dewey delar in i fem distinkta 

steg: 
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1. The occurrence of a difficulty 

2. Definition of the difficulty 

3. Occurrence of a suggested explanation or possible solution 

4. The rational elaboration of an idea 

5. Corroboration of an idea and formation of a concluding belief (Dewey, 1911, s. 73–77). 

Denna process kan översättas och tolkas som: hur ett problem som skall lösas uppkommer, det 

som skall lösas identifieras och formuleras, en möjlig förklaring eller lösning tas fram, idén 

utformas och bearbetas för att slutligen prövas praktiskt. 

 

Genom att skapa ny kunskap och nya erfarenheter via reflektivt tänkande, principle of continuity 

och verklighetsanknuten undervisning kan eleverna utveckla ett kritiskt tänkande. Dewey 

(1999) förklarar vikten av att ha ett individuellt kritiskt tänkande då det är hos varje individ som 

nya föreställningar uppstår. Det är alltså genom att tänka på vad vi gör och konsekvenserna som 

följd av våra handlingar som vår kunskap om omvärlden utökas (Dewey, 1999, s. 347). 

Organiserande syften 

Johansson och Wickman (2011, s. 1) beskriver organiserande syften med hjälp av att dela in 

det i två syften, övergripande och närliggande syften. De beskriver att det övergripande syftet 

är läroplanen eller lärarens syfte med undervisning och det närliggande syftet är mer elevnära 

och är tänkt att fungera som ett mål i sikte (Johansson och Wickman, 2011, s. 1). Mål i sikte 

innebär att eleverna kan se målet med aktiviteten och på så sätt delta med sina egna erfarenheter 

och språk för att ta sig vidare i aktiviteten. De närliggande syftena är således väsentliga för 

elevernas lärandeprogression (Johansson och Wickman, 2011, s. 1). De förklarar även att de 

närliggande syftena måste relateras till det övergripande syftet för att eleverna ska kunna ta till 

sig syftet med undervisningen. Det är därför lärarens roll att kontinuerligt tydliggöra syftena 

för eleverna. Detta genom att noggrant observera hur det närliggande och övergripande syftet 

ges kontinuitet i klassrummet (Johansson och Wickman, 2011, s. 2–3). 

Pragmatismen som utgångspunkt för studien 

Denna studie ämnar undersöka lärarnas övergripande och närliggande syfte med 

programmering i teknik och hur de synliggör dessa för eleverna, dels i början av lektionerna 

och dels hur det övergripande syftet med programmering presenterats. Studien lägger även 

fokus på att undersöka hur lärare utformar sin undervisning i teknik för att stödja elevers 

problemlösningsförmåga. Vid genomförandet av studien fungerade ovanstående begrepp som 

en utgångspunkt för att studera lärares arbete med programmering i teknikundervisningen. 

Detta då de beskriver ett övergripande koncept för problemlösning vilket är grunden i 

programmering. 

4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få kunskap om varför och hur lärare för årskurserna F–6 undervisar i 

programmering. Studiens frågeställningar är därmed följande: 

 

• Vilka syften har lärare med programmering inom ämnet teknik i årskurs F–6 och hur 

synliggörs undervisningens syften till eleverna i samband med lektioner i 

programmering? 
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• Hur kan undervisning i programmering utformas för att stödja elevers förmåga till 

problemlösning inom teknik? 

5. Metod 

I detta avsnitt presenteras val av metod, urval, vilka forskningsetiska överväganden som gjorts, 

begreppen reliabilitet, validitet och objektivitet samt hur genomförande och analys av 

insamlade data utförts. 

Val av metod 

För att undersöka och besvara studiens frågeställningar har två kvalitativa metoder använts: 

intervju och observation. Valet har sin grund i vad frågeställningen ämnar ta reda på. Då studien 

har för avsikt att undersöka hur lärare arbetar med programmering och deras syften med 

programmeringen inom teknik, och inte att jämföra hur ofta ett fenomen förekommer eller 

sambanden mellan fenomenen, lämpar sig således kvalitativa studier bättre än kvantitativa 

(Widerberg, 2002, s. 15). 

Intervju 

Fördelen med kvalitativa intervjuer är att de tillåter intervjuaren att få en inblick i hur en person 

uppfattar eller känner över en företeelse, samtidigt som intervjuaren har möjlighet att ställa 

följdfrågor för att ytterligare få en inblick i den intervjuades tankar. Denna fördjupning går till 

exempel inte att nå genom enkäter som har fasta frågor och genomförs enskilt (Kihlström, 

2007a, s. 47–48). Vid intervju är det således viktigt att inte styra intervjun eller ställa ledande 

frågor för att inte göra intervjun till ett försök att verifiera eller falsifiera egna föreställningar 

(Kihlström, 2007a, s. 48). 

 

Vid planeringen av intervjuerna är det viktigt att få fram ett klart syfte av vad som ska 

undersökas och vilken information som är viktig för att kunna få fram frågor relevanta för 

studiens syfte, samt för att undvika att ställa irrelevanta följdfrågor. Det är även viktigt att 

forskaren skriver ned vilken förförståelse hen besitter för att på så sätt tydliggöra vilka 

förkunskaper som kan påverka intervjun. Denna information används sedan för att försöka 

bortse från den egna förförståelsen under intervjun (Kihlström, 2007a, s. 48). 

Observation 

Observation som redskap kan ses som att se med nya ögon på något redan bekant (Kihlström, 

2007b, s. 31). Observationerna kommer därför fungera som ett komplement till intervjuerna där 

frågeställningarna och intervjuguiden kommer ligga som grund för observationerna. 

Observationerna kommer därigenom bli strukturerade. Genom det blir den insamlade 

informationen mer tillförlitlig, då det är lärarnas syfte med programmering och hur det 

synliggörs för eleverna som observeras i stället för allt som sker i klassrummet (Kylén, 2004, 

s. 98). Observationerna kommer att dokumenteras genom så kallade löpande protokoll, vilket 

innebär att anteckningar förs om det som händer precis när det sker (Kihlström, 2007b, s. 31). 

 

Det är även viktigt att som observatör vara medveten om hur egna intressen, förutfattade 

meningar och värderingar om vad som är bra eller dåligt bidrar till vad som uppfattas och 

observeras. Därför bör observeraren ställa sig frågor som ”Vad påverkar mitt seende?” och ” 
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Vad reflekterar jag över när jag observerar?” innan och under observationen (Kihlström, 2007b, 

s. 34). 

 

Reliabilitet, validitet och objektivitet 

Följande avsnitt kommer gå igenom begreppen reliabilitet, validitet, objektivitet och på vilket 

sätt de är viktiga vid kvalitativa studier. 

Reliabilitet 

Med reliabilitet menas att de mätningar som utförts ska ge samma resultat oavsett vem som 

utför dem, och resultatet ska även vara detsamma oavsett hur många gånger mätningarna utförs 

(Karlsson, 2007, s. 251). Faktorer som kan ge en variation i forskningsresultatet bör därför 

elimineras eller ha en icke avgörande roll i mätningarna (Karlsson, 2007, s. 251). Problematiken 

med kvalitativa metoder är att det är svårt att få hög reliabilitet då det som undersöks är 

människor i ett specifikt sammanhang och resultatet går således inte att replikera. Därför måste 

den insamlade informationen i stället göras så trovärdig som möjligt, till exempel genom att 

anteckna hur frågorna och följdfrågorna har ställts och hur respondenten svarat (Trost, 2010, s. 

131–135). På grund av problematiken med reliabilitet i kvalitativa metoder utfördes de 

replikerbara faktorerna så lika som möjligt. Dessa faktorer var till exempel plats, 

störningsmoment, placering i klassrum och placering vid intervjuerna. Samma 

inspelningsmedia användes under alla studier och intervjuprotokollet och 

observationsprotokollet lästes och fylldes alltid i med hjälp av dator. 

Validitet 

Validitet kan kortfattat definieras som relevans av insamlade data, alltså att de data som 

insamlats är relevanta till det givna forskningsproblemet. Begreppet innefattar dock även hur 

det redogörs för samband och hur dessa kan säkerställas (Karlsson, 2007, s. 249–250). Larsen 

(2009, s. 41) beskriver att det därför är viktigt att det är frågor relaterade till frågeställningarna 

som ställs och att det som är menat att undersökas är det som undersöks. Därför utfördes studien 

endast hos lärare som programmerade i sin undervisning med syften anknutna till läroplanen i 

ämnet teknik. Intervjufrågorna och observationsschemat utformades även med studiens syfte, 

frågeställningar och teoretiska ramverk som grund för att på så sätt säkra att studien undersöker 

det som ämnas undersökas. 

Objektivitet 

Med objektivitet menas att innehållet är sakligt, opartiskt och utan egna åsikter eller 

föreställningar (Eriksson Barajas, Forsberg, och Wengström, 2013, s. 51). Som beskrivs i 

föregående kapitel om intervju och observation kommer egna föreställningar, värderingar om 

vad som är rätt eller fel och förkunskaper att påverka både intervju och observation. Det är 

således viktigt att anteckna dessa inför både observation och intervju, både för att själv vara 

medveten om dem och även för att göra läsaren medveten om dem. Genom att ha sammanställt 

egna föreställningar och värderingar blir det således lättare att undvika dessa vid utförandet av 

observationerna och intervjuerna (Kihlström, 2007a, s. 34; Kihlström, 2007b, s.48). Detta togs 

hänsyn till genom att enligt Kihlströms uppmaningar antecknades egna föreställningar och 

värderingar innan intervjuerna och observationerna genomfördes och studien granskades. Detta 

för att alla informanter skulle ha samma förutsättningar och för att resultatet skulle bli objektivt. 
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Urval 

Urvalet till observationen var fyra lektionstillfällen med elever från årskurs 4–6 som 

programmerade med syften kopplade till läroplanen i teknik samt intervjuer med de ansvariga 

lärarna för de observerade lektionerna. Samtliga lärare hade olika geografisk position i 

mellersta Sverige. Dessa lärare var tänkta att hittas primärt via sociala medier där en text med 

kort information om studien och dess syfte lades ut. Detta innebar att urvalet var tänkt att ske 

genom självselektion då lärarna i de olika sociala medierna själva kunde bestämma om de ville 

delta i undersökningen eller inte (Larsen, 2009, s. 77). 

 

Utfallet från sociala medier blev dock enbart två lärare som anmälde sitt intresse att delta i 

studien. E-post skickades därför ut personligen till lärare som programmerade i mellanstadiet. 

Dessa e-postadresser hittades via tips från andra lärare via sociala medier, olika skolors 

webbplatser och genom att kontakta personer som varit eller är ansvariga för 

kompetensutveckling inom programmering i skolan. De två andra lärarna som visade intresse 

att delta i studien var privata kontakter vilket kan medföra att studiens reliabilitet och validitet 

påverkas då den som intervjuas och observeras kan försöka påverka studiens resultat på ett 

sådant sätt som passar forskaren (Larsen, 2009, s. 81). På grund av tidsramarna för utförande 

av studien och svalt intresse att delta fanns det inget annat val än att genomföra studien trots att 

intervjuaren var bekant med två av lärarna. 

Etiska överväganden 

Då de valda metoderna är beroende av andra människors medverkan är det viktigt att ta hänsyn 

till individskyddskravet vilket är till för att skydda individerna som medverkar i studien mot 

obehörig insyn i deras livsförhållanden. Det syftar även till att medverkande inte ska utsättas 

för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet, 2007, s. 12). I 

en tidigare upplaga av Vetenskapsrådet (2002, s. 5) om forskningsetiska principer refererar de 

till individskyddskravet som studien använt sig av och som är uppdelat i fyra huvudkrav vilka 

är: 

 

• informationskravet, 

• samtyckeskravet, 

• konfidentialitetskravet samt 

• nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera deltagare i studien om syftet med 

studien och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De ska även informeras om att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Informationskravet uppfylldes genom att berörda personer 

kontaktades i förväg med en förklaring av vad studien ämnar undersöka. Observationen 

hanterades på samma sätt då läraren fick information om vad som skulle observeras och hur 

observationen skulle utföras, se informationsbrevet i Bilaga 2. 

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren måste inneha deltagarnas samtycke om att delta i 

studien. Detta krav uppfylldes genom att deltagarna fick lämna muntligt samtycke som spelades 

in efter att de blivit informerade om vad studien innebar. De informerades även om deras 

möjlighet att avbryta sin medverkan omedelbart om de önskade samt möjligheten till att få 

materialet raderat om de inte ville medverka i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9–11). 
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Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om identifierbara personer ska lagras och 

avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående. 

Konfidentialitetskravet uppfylls genom att inga namn på medverkande pedagoger eller skolor 

sparas utan de tilldelades endast en siffra baserat på turordningen de medverkade i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12–13). 

 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter och data endast får användas i 

forskningsändamål och inte utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

Kravet uppfylldes genom att insamlad information enbart nyttjades till studien och genom att 

informationen inte har delgetts till oberörd part utifrån. 

Genomförande 

Till lärarna som medverkade i studien skickades ett informationsbrev se Bilaga 2 innehållande 

information om vad intervjun skulle innebära och vad som skulle observeras samt information 

om de etiska forskningskraven och information om dataskyddsförordningen GDPR. Lärarna 

fick inte ta del av intervjufrågorna innan intervjun, samtliga fick ta del av vad som skulle 

observeras innan observationen utfördes. Ett informationsbrev (Bilaga 5) till elevernas 

vårdnadshavare bifogades även till berörda lärare som vidarebefordrade det till 

vårdnadshavarna på valfritt sätt. I vårdnadshavarnas informationsbrev fanns det en ruta som 

vårdnadshavarna fick kryssa i med samtycke om att eleven fick delta i studien. I 

informationsbrevet tydliggjordes att data som direkt berörde eleven enbart skulle samlas in ifall 

en dialog mellan lärare och elev skulle uppstå som var till hjälp för att undersöka studiens syfte 

och frågeställningar. I annat fall låg fokus främst på lärarens arbete i klassrummet. 

 

Under intervjuerna spelades samtalen in efter rekommendation från Kihlström (2007a, s. 49–

51) som beskriver att det då är lätt att verifiera och kontrollera informationen samt för att 

samtalet ska ske utan störningsmoment så som att bli distraherad av att forskaren sitter och för 

anteckningar eller att forskaren inte hinner anteckna och måste ställa samma frågor gång på 

gång för att få med all information. Samtalen varade mellan 35–60 minuter för att minimera 

trötthet. Intervjuerna spelades in med hjälp av en telefon och dess inbyggda 

inspelningsfunktion. Telefonen lades mellan intervjuaren och läraren för att ljudnivån på 

samtliga parter skulle bli likvärdig. Intervjun utfördes med intervjufrågorna (Bilaga 3) som stöd 

för att hålla intervjun relevant till det studien ämnar undersöka. Dessa frågor utformades med 

studiens frågeställning och teoretiska ramverk som grund för att säkerställa att det som studien 

ämnade undersöka skulle undersökas (Larsen, 2008, s. 41). Frågorna i Bilaga 3 ställdes till 

samtliga respondenter men med följdfrågor baserat på varje enskild individs svar på frågorna. 

Tanken bakom detta var att kunna säkerställa att alla intervjuade fick besvara de viktigaste 

kärnfrågorna i intervjuerna för att få ut relevant information till frågeställningarna. Det 

medförde även att intervjuerna fick en röd tråd men med möjligheten till fördjupning baserad 

på individens egen kompetens och undervisning (Kylén, 2004, 97–99). Frågorna ställdes inte i 

kronologisk ordning utan ställdes i den ordning som lämpade sig för just den intervjun som 

utfördes för att få ett naturligt flöde. Några av frågorna hoppades över i de fall där läraren redan 

svarat på frågan vid ett tidigare tillfälle i intervjun. Lärarna som intervjuades fick välja en plats 

som de kände var lämpliga för intervjun och där störningsmomenten var så få som möjligt. Tre 

av intervjuerna tog mellan 35–45 minuter och en intervju 60 minuter. 

 

Observationsschemat (Bilaga 4) fylldes löpande i under observationen med 

minnesanteckningar, stödord och förkortningar med hjälp av en dator. Observationsschemat 

utformades med studiens frågeställning och teoretiska ramverk som utgångspunkt. Detta för att 
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lättare kunna observera det studien ämnar undersöka (Larsen, 2008, s. 93–94). Vid lektionens 

slut lästes anteckningarna igenom och fylldes på med tilläggsinformation i de fall detta 

behövdes. Dessa dokument låg som grund för analysen och samtliga observationsprotokoll var 

på 3–4 sidor. Lektionerna som observerades var runt 60 minuter långa och där samtliga 

lektioner handlade om programmering och hade en anknytning till läroplanen i teknik. 

Observationerna var menade att vara icke-deltagande observationer där forskaren bara skulle 

vara åskådare och inte interagera med dem som observerades. Detta för att inte påverka 

beteendet på dem som undersöktes (Larsen, 2008, s. 90). Då två av informanterna var bekanta 

med forskaren blev dock dessa observationer passivt deltagande då samtal kom att uppstå 

mellan informant och forskare under observationernas utförande (Larsen, 2008, s. 90). 

6. Analys 

Intervjuerna transkriberades till en början väldigt detaljerat, men vid de senare intervjuerna 

transkriberades enbart relevant information för studiens frågeställningar och information som 

var ny och/eller intressanta diskussioner som kan leda till framtida forskning. Detta på grund 

av studiens tidsram och tiden det tar att transkribera. Larsen (2008, s. 59) beskriver att vid 

analys av data måste insamlad data förenklas och sammanfattas för att minska den stora 

informationsmängd som insamlats. Analysen handlar således till att börja med om att förenkla 

materialet och göra en datareduktion (Larsen, 2008, s. 59). En datareduktion och förenkling av 

enbart inspelat material blir problematiskt då forskaren i så fall måste klippa ut relevant 

information till separata ljudklipp och sedan försöka hantera dessa på ett strukturerat sätt. 

Insamlade data transkriberades således för att kunna få ut relevant information. 

Transkriberade data från intervjuerna och observationerna har behandlats baserat på hur Larsen 

(2008, s. 101–102) beskriver en innehållsanalys. Hon beskriver att syftet med innehållsanalysen 

är att identifiera mönster, samband och gemensamma drag eller skillnader (Larsen, 2008, s. 

101). Insamlade data kondenserades således ned till olika teman som var relevanta till 

frågeställningarna genom att först koda materialet i nyckelord som sedan lades samman till ett 

antal teman. De teman som framkom och som kunde knytas till studiens första frågeställning 

var: problemlösning, kritiskt tänkande och styra föremål med programmering. Det sistnämnda 

temat, styra föremål med programmering besvarar även första frågeställningens andra del, 

nämligen hur syftet med lektionen synliggörs för eleverna. De teman som framkom till studiens 

andra frågeställning var: verklighetsanknytning, verktyg, progression samt utmanade frågor. 

Dessa olika teman analyserades fram genom att söka samband mellan observationerna och 

intervjusvaren. Därefter strukturerades relevant data till samtliga teman för respektive 

frågeställning. För att skilja på vilka lärare som sa vad och under vilken observation som något 

observerades tilldelades lärarna en siffra baserad på i vilken ordning lärarna observerades och 

intervjuades. Efter att svaren delats in i de olika temana kunde likheter och skillnader i 

informanternas svar utskiljas. Utifrån dessa upptäckta likheter och skillnader analyserades 

materialet igen. Vid denna analys av studiens data kunde materialet lättare jämföras med de 

teoretiska perspektiven studien har som utgångspunkt. Ett exempel är ur Tabell 1 där insamlade 

data kan relateras till det pragmatiska perspektivet: organiserande syften. I insamlade data från 

observationerna synliggörs det övergripande syftet då läraren beskriver varför eleverna ska 

programmera (Övergripande syfte). Sedan säger läraren att hen har betonat den allmänbildande 

biten för att tydliggöra för eleverna vad i deras omgivning som är programmerat och vilka 

programmeringstekniska val som finns bakom varje programmerat ting. Data från 

observationerna visar även hur läraren på ett tydligt sätt vid lektionens början förklarar vad 

eleverna ska göra under lektionen för att ge dem ett mål i sikte med lektionen, i det här fallet 

att programmera efter instruktioner (Närliggande syfte). Genom att eleverna får börja med att 
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programmera efter instruktioner kan de till slut nå målet eller syftet: att styra föremål genom 

att programmera, på så sätt skapar läraren kontinuitet mellan övergripande och närliggande 

syften. Baserat på insamlade data och med hjälp av att tydligt ställa upp all relevant data under 

olika teman kunde materialet därför på ett lätt sätt kategoriseras under studiens frågeställningar 

och olika teoretiska perspektiv. 

I Tabell 1 anges ett exempel utifrån temat styra föremål med programmering som identifierades 

för frågeställningen ”Vilka syften har lärare med programmering inom ämnet teknik i årskurs 

F–6 och hur synliggörs undervisningens syften för eleverna i samband med lektioner i 

programmering?” Analysprocessen utfördes med hjälp av tabeller innehållandes tema och 

relevant data från samtliga intervjuer och observationer. Relevant data matades sedan in under 

relevant tema för att därefter kunna sammanfattas och matchas med ett av de teoretiska 

perspektiven studien har som utgångspunkt. 

I Tabell 1 och 2 synliggörs endast ett tema per tabell, dessa är: styra föremål med 

programmering och verklighetsanknytning. Tabellerna synliggör även hur relevant data har 

analyserats och strukturerats i tabellerna. Detta för att synliggöra hur analysprocessen utförts 

och att det är insamlade data från observationerna och intervjuerna som utgör grunder för 

samtliga funna teman. 

Tabell 1. Temat styra föremål med programmering och exempel på citat ur insamlade data utifrån 
frågeställningen: ”Vilka syften har lärare med programmering inom ämnet teknik i årskurs F–6 och hur synliggörs 

undervisningens syften till eleverna i samband med lektioner i programmering?” 

Tema Styra föremål med programmering 

Citat från intervju relaterat till temat ”Ja dels så har man ju visat dem de här skrivelserna 

och tilläggen. Och sen så har jag ju tryckt på det här 

med den här allmänbildande biten som vi varit inne 

på.” 

Data från observation relaterat till temat 

 

Powerpoint-presentation som läses högt med 

eleverna med förklaringar till texten. 

Vad – Vi ska jobba med Sphero och programmera 

efter instruktioner (Närliggande syfte). 

Varför? – För att vi ska lära oss att styra föremål 

med hjälp av programmering. Vi ska förstå att vi styr 

över vad roboten gör och förstå hur instruktioner 

hänger ihop för att driva roboten (Övergripande 

syfte). 

Hur? Använda mattor och programmera Sphero att 

åka på olika sätt. 

Sammanfattning av data Synliggör övergripande och närliggande syften i 

början av lektionen. 

Teoretiskt perspektiv Organiserande syften 

I Tabell 2 anges temat Verklighetsanknytning som identifierades för frågeställningen ”Hur kan 

undervisning i programmering utformas för att stödja elevers förmåga till problemlösning inom 

teknik?” 

Tabell 2. Temat Verklighetsanknytning och exempel på citat utifrån insamlade data utifrån frågeställningen ”Hur 

kan undervisning i programmering utformas för att stödja elevers förmåga till problemlösning inom teknik?” 
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Tema Verklighetsanknytning 

Citat från intervju relaterat till temat ”Och sen så har jag ju tryckt på det är med den här 

allmänbildande biten som vi varit inne på, jag brukar 

ju ta de här exemplen med kylskåpet och 

diskmaskinen och så, så man får en uppfattning om 

vad det är för något.” 

Data från observation relaterat till temat Läraren förklarar att programmering är en ny del av 

läroplanen och varför genom att förklara hur 

programmering omger oss med verklighetsbaserade 

exempel tillsammans med eleverna. 

Sammanfattning av data Lärarna ger eleverna en verklighetsanknytning till 

vardagliga objekt. 

Teoretiskt perspektiv Verklighetsanknytning 

7. Resultat 

Följande avsnitt redovisar resultatet av både observationerna och intervjuerna utifrån de olika 

teman som presenterats i analysen. Identifierade teman har använts som underrubriker till 

respektive frågeställning för att på ett tydligt sätt redovisa resultaten. Lärarna har som tidigare 

beskrivits delats in med hjälp av siffror baserat på ordningen de deltog i studien. Den första 

läraren kommer således kallas Lärare 1, den andra Lärare 2 et cetera. 

Vilka syften har lärare med programmering inom ämnet teknik i årskurs F–6 
och hur synliggörs undervisningens syften till eleverna i samband med 
lektioner i programmering? 

Nedan beskrivs resultatet för den första frågeställningen med hjälp av de teman som hittats i 

innehållsanalysen av insamlade data från intervjuerna och observationerna. 

Kritiskt tänkande 

Alla lärare beskrev under intervjuerna att ett av syftena med att programmera inom ämnet teknik 

är att utveckla elevernas kritiska tänkande gällande programmering och programmerade saker. 

Lärare 1 förklarar detta genom att använda sig av elevernas erfarenheter av den sociala 

plattformen Snapchat och förklarar: 

 
Att programmera gör dig lite mer medveten om att det finns ett programmeringstekniskt val 

bakom många saker. […] det är ett val vilken information som sparas om dig och det är en 

möjlighet att ta det du skickar på Snapchat och radera det efter tio sekunder, men det är ett val 
någon har gjort och du kan inte veta det. Så skickar du en bild på Snapchat [….] så raderas den 

om tio sekunder OM någon programmerat det så hela vägen (Lärare 1). 

 

Lärare 4 beskriver att det kritiska tänkandet även är viktigt för att eleverna ska ha en förståelse 

för varför saker kan sluta fungera och vad problematiken består av genom att: 

 
Förtydliga att saker och ting är programmerade […] varför funkar inte den här apparaten? Jo för 

att det är en maskin som är programmerad. […] Att man förstår att det här är någonting mer än 
att den här kassaapparaten inte fungerar (Lärare 4). 

 

Lärarna beskriver att ett övergripande syfte med programmeringen är att ge eleverna ett kritiskt 

tänkande gällande användningen av programmerade saker. För att nå det övergripande syftet 

diskuterar Lärare 1 med eleverna om alla de programmeringstekniska val som finns i elevernas 

vardag, därigenom skapas kontinuitet (Deweys principle of continuity) mellan det närliggande 
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och övergripande syftet. Läraren lyfter till exempel att om röstningen till riksdagen skulle ske 

digitalt förlitar vi oss på att personen som programmerat röstningsprogrammet har gjort det på 

så vis att ingen information kan läcka ut och att röstningen är helt anonym. Detta i stället för att 

vi kan vara helt säkra på att ingen har sett vad vi röstat på när vi fyller i vår fysiska lapp bakom 

skydd och fysiskt förseglar kuvertet och ser att det läggs ned i röstlådan utan att öppnas eller 

märkas. Lärare 4 tydliggör det här för eleverna på ett likartat sätt men med fokus på att eleverna 

ska förstå att olika apparater är programmerade och genom det ge eleverna ett kritiskt tänkande 

till att programmeringen kan vara en felande faktor. 

Problemlösning 

Samtliga lärare beskriver även att ett övergripande syfte med programmering inom teknikämnet 

är att ge eleverna problemlösningsstrategier. Lärare 1 och 3 beskriver hur eleverna lär sig att 

dela upp problemen i mindre delar och lösa dem i rätt ordning: 

 
Dela upp problemet i lagom stora bitar, lös dom en och en och i den nivån de behöver lösas […] 

men också strukturen och noggrannheten (Lärare 1). 
 

Programmeringen är ju ett sätt att lära eleverna att bryta ner ett problem i små delar och att lära 

eleverna att hitta mönster (Lärare 3). 

 

Lärare 3 och 4 förklarar att det hjälper eleverna att följa instruktioner och även att det lär 

eleverna att fortsätta försöka lösa problem tills det blir rätt. 
 

I alla fall det här med att följa instruktioner och att läsa. Man kan öva tanken en hel del också, att 

öva sig på att lösa problem framför allt den här tankebiten... Kanske att tänka på det här sättet 
som man gör när man programmerar. Att fortsätta försöka tills det blir rätt (Lärare 2). 

 
Det lär dom instruktioner och problemlösning, det är inte bara och göra, du måste ta fram en 
lösning och utföra den i rätt ordning (Lärare 4). 

 

De närliggande syftena som framkommer i analysen är att dela upp problemet i mindre delar 

och att följa instruktioner vilket skapar en kontinuitet med det övergripande syftet 

problemlösning. I lärarnas uttalanden kunde det urskiljas en gemensam 

problemlösningsstrategi, lärarna erbjöd eleverna att systematiskt strukturera upp problem i 

mindre delar för att hantera dem en och en i rätt ordning. Lärare 4 som arbetat med 

programmering innan läroplansrevideringen beskriver även hur en observerad effekt av 

programmeringen var att eleverna blev framgångsrika problemlösare. I samtliga observationer 

kunde det övergripande syftet att träna elevernas problemlösningsförmåga analyseras fram. Det 

skiljer sig dock i hur lärarna arbetar med detta övergripande syfte i klassrummet för att skapa 

kontinuitet mellan det närliggande och övergripande syftet. Eleverna till Lärare 1 och 3 arbetar 

med att dela upp problemen i mindre delar för att sedan lösa dem i turordning medan eleverna 

till Lärare 2 och 4 får jobba med att följa färdiga instruktioner. 

Styra föremål med programmering 

Följande tema ämnar besvara frågeställningens andra del, det vill säga hur lärarna synliggör 

undervisningens syfte att styra föremål med programmering för eleverna i samband med 

lektioner i programmering. Samtliga lärare förklarade i intervjuerna att de antingen 

kontinuerligt går igenom läroplanen med sina elever eller att de har gått igenom läroplanen med 

sina elever och då även till de nya revideringarna av läroplanen. Lärarna beskrev att deras syfte 
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med programmering i skolan självklart var kopplat till kursplanens syften inom teknikämnet. 

Detta då innehållet i läroplanen är det övergripande syftet lärarna har att förhålla sig till från 

Skolverket. 

 

Lärare 3 förklarar att hen talar om kursplanen relativt ofta, dels för att tydliggöra det 

övergripande syftet med programmering och varför programmering blivit en del av kursplanen, 

dels även för att ge eleverna en uppfattning om hur betygen sätts inför elevernas första betyg. 

 
Vi pratar ganska mycket om kursplanen, speciellt med sexorna, för att det inte ska vara någon 

överraskning när man får sitt första betyg, man ska ha någon slags uppfattning om vart man ligger 
(Lärare 3). 

 

Lärare 4 förenklar dessa övergripande syften från kursplanen genom att tydliggöra dem med 

hjälp av en Powerpointpresentation där hen formar om kursplanens mål på ett sådant sätt att det 

blir lättare för eleverna att förstå. Genom att göra detta ger hen eleverna ett mål i sikte vilket 

innebär att eleverna kan se målet med aktiviteten och på så sätt möjligheter att delta med sina 

egna erfarenheter. 

 

Den Powerpoint som Lärare 4 använde sig av lyfte följande punkter: 

 

• Vad – Vi ska jobba med Sphero och programmera efter instruktioner. 

• Varför? – För att vi ska lära oss att styra föremål med hjälp av programmering. Vi ska 

förstå att vi styr över vad roboten gör och förstå hur instruktioner hänger ihop för att 

driva roboten. 

• Hur? Använda mattor och programmera Sphero att åka på olika sätt. 

Genom att eleverna får börja med att programmera efter instruktioner kan de till slut nå målet 

att styra egna konstruktioner genom att programmera dem, på så sätt skapar läraren kontinuitet 

mellan det närliggande syftet att följa instruktioner med det övergripande syftet att lära sig styra 

föremål med programmering (Deweys Principle of continuity). Läraren förklarar att hen brukar 

göra så här och sedan knyta samman till det som eleverna gjort under lektionen i slutet av 

lektionen för att ge eleverna tillfälle för metakognitiva reflektioner om hur lektionen gick. Dock 

förklarar hen att: 
 

Jag tar det inte varje lektion, jag tar det lite då och då. […] Det tar ganska mycket tid (Lärare 4). 

 

Alla lärare beskriver att det är viktigt att prata om kursplanen och dess nya tillägg med eleverna 

för att de ska förstå syftet med programmeringen och att det inte är någonting ”de bara gör” 

utan något som faktiskt är bestämt och varför det är bestämt. Dock beskriver tre av fyra lärare 

att det inte finns tid att prata om kursplanen varje lektion och att eleverna skulle tröttna på att 

få det upprepat hela tiden och att det tar för mycket tid. 

Hur kan undervisning i programmering utformas för att stödja elevers förmåga 
till problemlösning inom teknik? 

Nedan beskrivs resultatet för den andra frågeställningen med hjälp av de teman som hittats i 

innehållsanalysen av insamlade data från intervjuerna och observationerna. 
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Verklighetsanknytning 

Ett återkommande tema i alla intervjuer och i tre av fyra observationer var att ge 

programmeringen en verklighetsanknytning. Lärarna beskriver i intervjuerna att detta är av vikt 

för att tydliggöra för eleverna hur nära de är programmeringen i sin vardag och för att de ska 

förstå att ”programmering inte är någon svart magi utan det är faktiskt någonting som alla kan 

lära sig” (Lärare 3). Lärare 4 beskriver även (kortfattad sammanfattning av citatet) att: 

 
Förtydliga att saker och ting är programmerade […] varför funkar inte den här apparaten? Jo för 
att det är en maskin som är programmerad. […] Att man förstår att det här är någonting mer än 

att den här kassaapparaten inte fungerar (Lärare 4). 

 

Denna verklighetsanknytning blev även synlig under utförda observationer genom att de gav 

vardagliga exempel på saker och ting som är programmerade såsom tvättmaskiner, trafikljus, 

mobiltelefoner och så vidare. I ett av fallen när Lärare 1 observerades jämfördes även 

minnesfunktionen hos datorer med hur vi människor kommer ihåg saker. Denna jämförelse av 

hur datorer tänker med hur människor tänker beskrev även Lärare 3 och 4 att de använde sig av 

i klassrummet för att förtydliga hur en dator hanterar instruktioner och därigenom hur eleverna 

kan tänka när de programmerar. 

 

Att ge programmeringen en verklighetsanknytning verkar, enligt lärarna, således vara viktigt 

för att eleverna ska förstå hur programmering fungerar och hur den skapade koden tas emot av 

datorn. Denna kunskap blir således vital för att kunna lösa problem i programmering i 

teknikämnet. Eleverna måste veta hur instruktionerna behandlas i datorn och hur de kommer 

exekveras för att kunna ge datorn tydliga instruktioner i rätt ordningsföljd. 

Verktyg 

Samtliga lärare gav under de tekniklektioner som observerades eleverna olika verktyg för att 

kunna lösa eventuella problem som kunde uppkomma i deras fortsatta arbete med 

programmering. Dessa verktyg blir essentiella delar i elevernas problemlösningsförmåga som 

de frekvent kan använda sig av när de programmerar. Att ge eleverna dessa verktyg underlättar 

således lärarens framtida undervisning genom att ge eleverna verktyg till att hitta svar på 

problem själva i stället för att behöva förlita sig på läraren. Det blir alltså lärarens uppgift som 

pedagog att ge eleverna de verktyg de behöver för att känna att de kan pröva själva och våga 

testa sig fram i programmeringen genom att använda sig av den verktygslåda de har blivit 

tilldelade. Dessa verktyg presenterades på olika sätt, vissa mer direkt och andra mer diskret via 

diskussion med elever enskilt. 

 

Lärare 1 visade eleverna referensmanualer för syntax och olika webbplatser där eleverna har 

möjlighet att söka på olika problem för att hitta en lösning till problemet eller en lösning som 

kan modifieras för att få fram det som behövs för att lösa framtida uppgifter. Problemet som 

skulle lösas under Lärare 1:s lektion var huvudsakligen att lära sig syntax i stället för att lösa 

ett specifikt programmeringstekniskt problem. Eleverna hade sedan tidigare programmerat med 

visuell programmering och hade således grundläggande programmeringskunskaper men skulle 

nu utöka sin programmeringsrepertoar med textbaserad programmering. Denna programmering 

skedde med hjälp av Micro:bits som fysisk media dit eleverna kunde föra över sin kod och se 

den exekveras i verkliga världen. Syftet med att ge eleverna dessa verktyg förklarade läraren 

som att eleverna kommer behöva dessa webbplatser när de ska börja med riktiga 

programmeringsprojekt där eleverna ska lösa svårare problem. Eleverna fick därmed verktygen 
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för att de ska kunna hitta lösningar utan att behöva vänta på att läraren ska komma och hjälpa 

dem. 

 

Lärare 2 och 3 visade eleverna i helklass hur de skulle börja lösa problemet för att kunna lösa 

resten eller visade lösningar på tavlan för eleverna för att på så sätt förklara vad de olika blocken 

i den visuella programmeringsmiljön gjorde. Detta för att eleverna sedan skulle veta vilka block 

som kunde användas och hur de skulle sammanfoga dessa för att kunna lösa framtida problem. 

Lärare 4 programmerade robotar i klassrummet som skulle navigera i ett koordinatsystem och 

hade lagt ut instruktioner om vart i koordinatsystemet roboten skulle röra sig och om den skulle 

byta färg eller låta. Fastnade eleverna visade läraren eleverna exakt hur de skulle göra genom 

att lösa ett par problem tillsammans med dem. Efter att läraren gjort detta fick eleverna klara 

sig själva med de verktyg som läraren visat dem. 

Progression 

Tre av fyra lärare beskrev under intervjuerna vikten av någon slags progression vid 

programmering inom teknikämnet. Att förstå de grundläggande koncepten i programmering 

innan eleverna går vidare till nästa del i programmeringen beskrevs som viktigt för elevernas 

förmåga att lösa de problem som uppkommer vid programmering. 

 

Lärare 1 förklarar att det viktiga egentligen är att lära sig programmeringens grundprinciper, 

men att hur eleverna lär sig dessa på bästa sätt är upp till eleverna. Läraren förklarar dock att 

gå från block till text kan vara ett sätt. 

 
”Att sen gå från block till text, det är ju ingen omöjlig grej, det är ju ändå grundprinciperna att 

lära sig villkorssatser, loopar och så vidare som man behöver lära sig.” (Lärare 1). 

 

På samma sätt förklarar Lärare 3 att det viktigaste eleverna ska lära sig är de grundläggande 

programmeringskoncepten och genom att programmera i visuell programmering kan eleverna 

få en verktygslåda med de grundläggande programmeringskoncepten. 
 

Man kan klara sig på enbart blockprogrammering i tekniken. Men progression från block till text 
är nog lättast, ja. Förstår man programmeringskoncepten från det grafiska är det lättare och 

omsätta det till kod då man har en verktygslåda (Lärare 3). 

 

Lärare 4 beskrev en progression som börjar i att lära eleverna analog programmering för att 

sedan leda dem in på den visuella programmeringen. Detta av samma anledningar som 

föregående lärare, nämligen att eleverna ska förstå de olika delarna hela vägen. 
 

”Först analogt med lite smileysar, pilar och så och sen kommer man till att man ska programmera 
mig, sen till en film och då har man en jättebra ingång till att börja med Code.org. […] detta för 

att de ska förstå de olika delarna hela vägen.” (Lärare 4). 

 

Lärare 1 och 3 som båda har stor förkunskap av programmering beskrev dock att de upplevde 

det som möjligt att börja med textbaserad programmering utan förkunskaper i den visuella 

programmeringen så länge eleven kan stava och skriva. 
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Utmanande frågor 

För att hjälpa eleverna vid problemlösningen i programmeringen ställde lärarna utmanande 

frågor till eleverna under tekniklektionerna. Detta observerades främst vid lektioner hos Lärare 

2, 3 och 4. Dessa frågor kunde se ut som följande: 

 

• Okej, hur gör vi då? 

• Vad händer då? 

• Hur ska ni göra det? 

• Vilket håll ska den åka åt? 

• Hur långt? 

Lärare 2 gav även eleverna ett eller flera enklare problem men där lösningen på samtliga enkla 

problem ledde till svaret på det svåra problemet. Ett exempel är när eleverna som 

programmerade i den visuella programmeringsmiljön Code.org med hjälp av 

blockprogrammering skulle programmera en karaktär att gå i en bana men eleverna hade en 

begränsning på antalet block som de kunde använda. Lösningen var att använda loopar i 

varandra för att upprepa koden flera gånger i stället för att lägga ut en hel rad med block som 

gjorde samma sak. För att få eleverna att komma till insikten att de var tvungna att lägga en 

loop i en loop ställde läraren frågor såsom: 

• Okej, men vart ska han gå i mål? 

• Och hur ska han komma dit om du bara kan använda fem block? Det är ju jättelångt. 

• Just precis, du kan använda loopar för att upprepa, men om vi vill göra samma loop flera 

gånger hur kan vi göra då? 

8. Diskussion 

Detta avsnitt är uppdelat i en metoddiskussion och en resultatdiskussion. Metoddiskussionen 

kommer redogöra för studiens validitet och reliabilitet med studiens metodavsnitt som grund 

för att belysa styrkor och begränsningar i den kvalitativa insamlingen av data. 

Resultatdiskussionens syfte är att diskutera resultatet i förhållande till studiens bakgrund för att 

på så sätt kunna besvara frågeställningen som studien ämnar undersöka. 

Metoddiskussion 

Frågeställningarna studien ämnade undersöka var följande: 

• Vilka syften har lärare med programmering inom ämnet teknik i årskurs F–6 och hur 

synliggörs undervisningens syften till eleverna i samband med lektioner i 

programmering? 

• Hur kan undervisning i programmering utformas för att stödja elevers förmåga till 

problemlösning inom teknik? 

Studien var således menad att undersöka ämnet programmering i årskurserna F–6, dock var det 

bara lärare som undervisade i årskurserna 4–6 som var intresserade och medverkade i studien. 

Detta anses däremot inte vara ett problem eftersom ämnet programmering precis introducerats 

i skolan och alla elever därmed börjar med samma förutsättningar och på en grundnivå oavsett 

vilken klass de går i. De äldre eleverna har dock ett språkligt försprång, men då tre av fyra lärare 
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programmerade med hjälp av visuell programmering, vilket är vad som står i de lägre åldrarnas 

kursplan, anses resultatet vara representativt för de lägre åldrarna. 

En hög validitet i en studie innebär att studien undersöker det studien syftar till att undersöka 

(Larsen, 2009, s. 71). Således har enbart lärare som programmerar i sin undervisning med syften 

anknutna till läroplanen i ämnet teknik intervjuats och observerats i denna studie. För att 

undersöka frågeställningarna bedömdes de två kvalitativa metoderna intervju och observation 

vara mest lämpliga då studien har för avsikt att undersöka hur lärare arbetar med 

programmering och vilket syfte de har med undervisning i programmering, inte att jämföra hur 

ofta ett fenomen förekommer eller sambanden mellan fenomen (Widerberg, 2002, s. 15). Larsen 

(2009, s. 26–27) beskriver att fördelen med intervju är att forskaren har möjlighet att ställa 

följdfrågor vid oklarheter och att gå in på djupet när det anses nödvändigt. Detta ger bättre 

möjligheter till en helhetsförståelse av ett svar samtidigt som missförstånd kan redas ut och 

förklaringar kan ges, vilket stärker studiens validitet. Kompletteras intervjuerna med en 

observation av informanterna kan det bidra till att svaren blir enklare att tolka (Ibid, s. 27). 

Kombinationen av intervju och observation i denna studie kan därför stärka studiens validitet. 

Validiteten har ytterligare stärkts av att intervjufrågorna och observationsschemat samt 

analysen av insamlade data haft sin utgångspunkt i studiens frågeställningar och det teoretiska 

ramverket som studien baseras på. 

 

Intervjufrågorna i studien är utformade med hjälp av studiens frågeställningar och i de fall där 

de uttryckligen inte är utformade för att få ett svar relaterat till frågeställningarna har utrymme 

för följdfrågor lämnats, till exempel vid första frågan ”Varför programmerar ni i klassrummet? 

Denna fråga lämnade utrymme till att ställa följdfrågor om lärarnas syfte med programmering 

och hur de kopplar undervisningen till kursplanen. Dessa följdfrågor ställdes till samtliga 

medverkande. Eftersom följdfrågorna var vitala för studiens undersökning och de ställdes till 

samtliga medverkande bör frågorna varit utskrivna frågor i intervjuguiden från början. Det 

upptäcktes även att det fanns frågor som inte gav relevanta data i någon intervju, dessa var: 

 

• Lär sig eleverna av att göra fel? Motiverar det dem att tänka ut och testa nya lösningar 

i programmeringen eller kan det i stället vara hämmande för deras arbete? 

 

• Bidrar elevernas programmeringskunskaper vid problemlösning i teknik? Och vice 

versa bidrar elevernas problemlösningsförmågor i teknik vid programmering? 
 

Dessa frågor hade således kunnat uteslutas ur studien, omformulerats eller kompletterats med 

följdfrågor för att få relevanta data. 

 

Larsen (2009, s. 27–28) beskriver vidare att nackdelarna med intervjuer är att människor som 

intervjuas inte alltid är sanningsenliga då svaren ges till en människa som sitter mittemot dig i 

stället för att anonymt kryssa i ett formulär, som vid en enkätstudie. Detta kallas för 

intervjueffekten, vilket innebär att intervjuaren eller metoden i sig kan påverka resultatet då det 

kan hända att informanten svarar det de tror att intervjuaren vill höra. Informanten kan ge svar 

exempelvis för att göra ett gott intryck eller för att dölja brist på kunskap eller för att försöka 

ge det svar som hen tror är allmänt accepterat. Vid observationer kan beteendet hos de som 

observeras ändras på liknande sätt om de vet att de blir observerade (Ibid, s. 28). För att 

motverka intervjueffekten och få så genuina svar som möjligt fick deltagarna inte ta del av 

intervjufrågorna innan intervjuerna, endast studiens syfte och övergripande information om vad 

som skulle undersökas. På samma sätt hanterades observationerna då läraren endast fick veta 
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syftet innan studien. Observationerna var även menade att vara icke-deltagande observationer 

där forskaren bara skulle vara åskådare och inte interagera med dem som observeras för att inte 

påverka deltagarnas beteende (Larsen, 2008, s. 90). Då två av informanterna var bekanta med 

forskaren blev dock observationerna passivt deltagande då samtal kom att uppstå mellan 

informant och forskare under observationernas utförande (Larsen, 2008, s. 90). Detta kan 

således ha påverkat studiens validitet negativt. En annan avgörande faktor är antalet lärare som 

medverkat i studien, eftersom ett större antal medverkande informanter stärker studiens validitet 

då det finns mer data att använda sig av. I denna studie begränsades datainsamlingen av den 

korta tidsram som fanns.  

 
Som beskrivet i tidigare kapitel är reliabilitet hos kvalitativa studier problematiskt (Trost, 2010, 

s. 131–135). Detta då det görs många personliga tolkningar vid observationer som andra 

forskare kanske skulle tolka på ett annat sätt (Larsen, 2009, s. 81). Likaså påverkas intervjuerna 

av personliga faktorer såsom att informanten kan bli påverkad av intervjuaren eller att svaren 

eventuellt hade sett annorlunda ut en annan dag (Ibid, 2009, s. 81). Dock går det enligt Larsen 

(2009, s. 81) att säkerställa hög reliabilitet i kvalitativa studier genom att hantera insamlade 

data på ett noggrant sätt och beskriva tillvägagångssättet. Den noggranna granskningen av 

materialet säkrar även studiens objektivitet då forskaren kan gå igenom insamlad data för att 

säkerställa att informationen är fri från egna åsikter och föreställningar (Eriksson Barajas, 

Forsberg, och Wengström, 2013, s. 51). 

 

Generaliserbarhet vid kvalitativa studier är problematiskt då generaliserbarhet är hur studiens 

resultat kan appliceras på individer som inte medverkat eller ingått i studien (Fejes och 

Thornberg, 2015, s. 270). För att resultatet i studien ska gå att generalisera måste således 

urvalsgruppen som undersöks vara representativ för populationen. Med detta menas att för en 

god generaliserbarhet bör resultatet från de kvalitativa studier som utförs ha samma utfall om 

en liknande studie utförs med en annan urvalsgrupp som i det här fallet blir lärare inom för- och 

grundskolan (Eriksson Barajas, Forsberg, och Wengström, 2013, s. 100).  

 

Detta blir således svårt att uppfylla då intervju och observation baseras på individers 

uppfattningar och handlingar vilka sällan är identiska. En selektering av deltagare har skett med 

hjälp av en specifik urvalsgrupp som var tekniklärare i grundskolan. Insamlade data har även 

presenterats på ett så opartiskt sätt som möjligt för att ge läsaren möjlighet att skapa sin egen 

uppfattning om studiens generaliserbarhet. 

Resultatdiskussion 

Följande avsnitt kommer diskutera resultatet utifrån studiens teoretiska perspektiv och vilka 

kopplingar det finns till läroplanen samt vilka likheter och skillnader som har noterats utifrån 

tidigare forskning. Resultatdiskussionen delas upp i två delar där vardera delen diskuterar en av 

studien frågeställningar. Den första delen kommer således vara baserad på studiens första 

frågeställning ”Vilka syften har lärare med programmering inom ämnet teknik i årskurs F–6 

och hur synliggörs undervisningens syften till eleverna i samband med lektioner i 

programmering?” Den andra delen kommer att diskutera resultatet utifrån studiens andra 

frågeställning ”Hur kan undervisning i programmering organiseras för att stödja elevers 

förmåga till problemlösning inom teknik?” 
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Vilka syften har lärare med programmering inom ämnet teknik i årskurs F–6 och hur 
synliggörs undervisningens syften till eleverna i samband med lektioner i 
programmering? 

I det centrala innehållet och syftet i kursplanen för ämnet teknik (2017d) i årskurserna 4–6 står 

det att eleverna ska styra egna konstruktioner med hjälp av teknik samt lära sig identifiera 

behov, undersöka, ge förslag till lösningar, konstruera och utpröva. Samtliga lärare beskrev att 

de hämtade sitt syfte från kursplanen i teknik då den är det övergripande mål som eleverna ska 

nå. De övergripande och närliggande syften som framkom i studien kan sammanfattas till dessa 

tre underrubriker: Kritiskt tänkande, problemlösning och att styra föremål med programmering. 

Nedan beskrivs dessa syften och hur lärarna arbetade för att synliggöra dessa för eleverna. 

 
Kritiskt tänkande 

 

Ett av de övergripande syftena som framkom i resultatet var att ge eleverna ett kritiskt 

tänkande. Dewey (1999) förklarar vikten av att ha ett individuellt kritiskt tänkande då det är 

hos varje individ som nya föreställningar uppstår. Det är alltså genom att tänka på vad vi gör 

och konsekvenserna som följd av våra handlingar som vår kunskap om omvärlden utökas 

(Dewey, 1999, s. 347). Dewey skriver att: 

 

”Tänkandet utgår däremot som vi sett från tvivel och ovisshet. Det kännetecknar en 

undersökande, jagande och sökande intellektuell hållning, inte överlägsen skicklighet 

och behärskning. Genom tänkandets kritiska process kontrolleras och utökas den sanna 

kunskapen, och våra uppfattningar om sakernas tillstånd rekonstrueras.” (Dewey, 1999, 

s. 347). 

 

Skolverket (2011d, s. 9) beskriver också vikten av att eleverna ska utveckla ett kritiskt tänkande 

till digital teknik för att kunna se möjligheter, risker och för att kunna värdera information. Det 

närliggande syftet som analyserades fram var således att skapa diskussioner med eleverna om 

alla de programmeringstekniska val som finns i deras vardag för att på så sätt ge dem möjlighet 

till att utveckla ett kritiskt tänkande. 

 

Samtliga observationer synliggjorde hur lärarna undervisade för att ge eleverna ett kritiskt 

tänkande till programmerade ting i deras vardag. Det framgår inte i denna studie hur 

medverkande lärare fortsatte sin undervisning, således går det inte att säga att lärarnas sätt att 

undervisa är framgångsrikt, men det är viktigt att eleverna får ett kritiskt tänkande genom sin 

utbildning. 

 
Problemlösning 

 

Det andra övergripande syftet som framkom i resultatet var att ge eleverna 

problemlösningsstrategier. Detta syfte står även med i läroplanen där det står att eleverna ska 

kunna använda digitala verktyg och medier för bland annat problemlösning (Skolverket, 2011d, 

s. 13). Det närliggande syftet som analyserades fram var att lära eleverna att dela upp problemen 

i mindre delar och att följa instruktioner. Segolsson (2006, s. 78–79) menar att tänkandet tränas 

genom att eleverna delar upp problemen i mindre delar för att angripa delarna en i taget för att 

till slut kunna lösa huvudproblemet.  

 

Alla lärare i studien arbetade med olika slags problemlösningsstrategier men huvudsakligen 

med att dela upp problem i mindre delar för att lösa dom en och en.  



26 

 

 
Styra föremål med programmering 

 

Det var endast Lärare 4 som arbetade med det övergripande syftet att styra föremål med 

programmering, dock uttryckte Lärare 3 att målet var att eleverna slutligen skulle få konstruera 

en klocka som de skulle få programmera. I kursplanen står det att eleverna ska: ”styra egna 

konstruktioner eller andra föremål med programmering” (Skolverket, 2017c). 

 

Tidigare forskning som Kilbrink (2008, s 47–50), Segolsson (2006, s. 78–79), 

Toh, Causo, Tzuo, Chen och Yeos (2016, s. 148–151) utfört visar att programmera med 

konstruktionsmaterial är ett framgångsrikt koncept för att få eleverna att utveckla 

problemlösningsstrategier och för att lära sig programmera. Det närliggande syftet som 

analyserades fram utifrån den lektion som Lärare 4 utförde var att följa instruktioner för att ge 

eleverna möjlighet att kunna styra föremålet i undervisningen. Om eleverna kunde följa 

instruktionerna så kunde de till slut få roboten att röra på sig. Genom att Lärare 4 tydliggjorde 

det närliggande syftet att följa instruktioner och det övergripande syftet att lära sig styra föremål 

med programmering erbjöds eleverna att skapa mening med programmering (Johansson och 

Wickman, 2011, s. 2–3). 

 

Lärare 4 valde att börja lektionen med att koppla läroplanen till dagens problem att styra föremål 

med hjälp av programmering med hjälp av en Powerpointpresentation. I denna redogjordes vad 

eleverna skulle göra, varför de skulle göra det och hur de skulle göra det för att på ett tydligt 

sätt koppla samman det övergripande syftet med det närliggande syftet. 

 

Något som var intressant var att Lärare 4 beskrev att programmeringen kunde vara ett sätt att 

ge elever fler ingångar till kunskap i andra ämnen och att hen hade det som ett underliggande 

syfte i sin undervisning. Något som bör tilläggas är att Lärare 4 också var den enda som 

programmerade med en slags robot som rörde sig i fysiska världen, vilket kan vara anledningen 

till varför hen såg dessa möjligheter. Uppgifterna eleverna fick var att få roboten att röra sig i 

ett koordinatsystem av till exempel en Sverigekarta. Läraren jämförde då hur den uppgiften 

kunde relateras med koordinatsystem i kartböcker i geografi och att det på det sättet kunde 

erbjuda elever som inte förstod koordinatsystem med hjälp av kartböcker en möjlighet att förstå 

det genom att få roboten att röra sig i koordinatsystemet. 

Hur kan undervisning i programmering utformas för att stödja elevers förmåga till 
problemlösning inom teknik? 

Skolverket förklarar att tekniken handlar om att lösa problem, tillfredsställa behov eller uppfylla 

önskningar (Skolverket, 2017b). Målet med teknik är således att tillfredsställa mänskliga behov 

och att underlätta vardagen för mänskligheten (Grimvall, 2013, s. 9–10). Finns det någon 

process vi kan förenkla eller göra effektivare med hjälp av teknik eller programmering så har 

vi tillfredsställt ett behov och underlättat vardagen för människan. De observerade problemen 

som eleverna skulle lösa var i ett fall att lära sig syntax (Lärare 1). I de andra fallen var det att 

skriva enklare program för att utföra enklare instruktioner så som att styra en karaktär genom 

en labyrint (Lärare 2), visa ett meddelande på en skärm (Lärare 3) eller att få en robot att rolla 

från A till B (Lärare 4). Något som bör hållas i åtanke är att eftersom programmering är ett nytt 

tillägg i kursplanen betyder det att eleverna förmodligen möter programmering för första 

gången i undervisningen oavsett årskurs. Undervisningen i framtiden kommer därför med 

största sannolikhet att skilja sig mot hur undervisningen utformas idag. 
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Verklighetsanknytning 

 

Tidigare forskning som bland annat Okita (2014, s. 3), Segolsson (2006, s. 11), Kilbrink (2008, 

s. 48) och Toh, Causo, Tzuo, Chen och Yeos (2016, s. 148–151) utfört visar att genom 

programmering av konstruktionsmaterial får eleverna en verklighetsanknytning till 

programmering. Segolsson (2006, s. 11) menar att eleverna får denna verklighetsanknytning 

genom att se sin kod exekveras i verkligheten. På så vis får de en direkt, konkret återkoppling 

på hur koden fungerar och som ett resultat av det kan de förstå programmeringskoncepten 

lättare. Kilbrink (2008, s. 47–50) menar också att det utvecklar elevernas 

problemlösningsförmåga och reflektiva tänkande. Forskningen som Toh, Causo, Tzuo, Chen 

och Yeo (2016, s. 148–151), Okita (2014, s. 3) och Sullivan och Heffernan (2016, s. 14) har 

utfört beskriver även samma sak; programmering med programmerbart konstruktionsmaterial 

är en framgångsrik metod för lärande. 

 

Ingen av de medverkande lärarna programmerade konstruktionsmaterial. Lärare 3 uttryckte att 

hen var på väg dit med eleverna men att de var tvungna att gå igenom grunderna först. Lärare 

1 och Lärare 2 programmerade dock en enkortsdator som kunde utföra elevernas kod i 

verkligheten genom att visa olika saker på en skärm. Lärare 4 programmerade en robot som 

utförde elevernas kod genom att röra på sig, blinka eller byta färg. Den lärare som inte hade 

kommit till att programmera fysisk media var Lärare 2 men precis som tidigare lärare uttryckte 

hen att det var nödvändigt att ge eleverna de nödvändiga grundkunskaperna i programmering 

innan de kunde komma dit. 

 

Dewey (2004, s. 15) beskriver även att det är viktigt att få en verklighetsanknytning i sin 

utbildning för att ”individen utvecklas genom ett samspel med sin omvärld, lär sig benämna 

denna omvärld, lär sig sociala regler, lär sig förstå sociala regler” (Dewey, 2004, s. 15). De 

medverkande lärarna beskriver att det är viktigt att ge eleverna en förståelse om allt som är 

programmerat i samhället för att på så sätt få eleverna att förstå sammanhangen mellan 

programmerare, programmerad vara och konsument. Detta för att eleverna ska kunna kritiskt 

förhålla sig till programmerade enheter i deras vardag, förstå vilka konsekvenser deras 

handlingar kan få om den som programmerat inte programmerat rätt eller haft dåliga avsikter 

som att stjäla/läcka information eller förskingra pengar. Detta för att elevernas kunskap om 

omvärlden skall utökas (Dewey, 1999, s. 347). 

 
Verktyg 

 

Den tidigare forskning som Mladenovic, Boljat, och Žanko (2017, s. 2–4) utfört beskriver att 

många av de visuella programmeringsspråken har grundats i just den problematik som den 

textbaserade programmeringen har, det vill säga att eleverna stannar vid och fokuserar för 

mycket på att lära sig att använda sig av syntax. Segolsson (2006, s. 15) beskriver även samma 

problematik med textbaserad programmering, att elevernas fokus hamnar på att lära hur koden 

struktureras i stället för att lära sig programmering som arbetsmetod och tankesättet som utgör 

grunden i programmering. Denna problematik med textbaserad programmering observerades 

hos Lärare 1 som precis börjat med textbaserad programmering från att tidigare ha 

programmerat visuellt. Stora delar av den lektionen gick ut på att ge eleverna verktyg såsom 

listor med olika kodexempel och för att leta efter felskrivningar i koden istället för att lösa ett 

programmeringstekniskt problem. 

 

De andra tre lärarna som programmerade grafiskt med blockprogrammering kunde i stället 

fokusera på lösa olika programmeringsproblem som att få en gubbe att ta sig igenom en bana 
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eller få en robot att åka i ett koordinatsystem. Samtliga lärare förklarade dock vikten av att 

utforma undervisningen på så sätt att eleverna får de nödvändiga programmeringsverktygen för 

att kunna få en bra progression i sitt lärande. Detta visar även Kalelioğlus (2015, s. 207) studie 

om visuell programmering, som menar att den visuella programmeringen är ett bra sätt för 

nybörjare att lära sig om de grundläggande programmeringsprinciperna. Detta 

uppmärksammades även hos Lärare 1 som beskrev att eleverna sedan tidigare 

blockprogrammerat för att lära sig de grundläggande programmeringsprinciperna innan de 

började med textbaserad programmering. Detta tillåter eleverna att fokusera direkt på problemet 

och hur det ska lösas i stället för att ta reda på vilken syntax de måste skriva. Intressant är också 

Okitas forskning (2014, s. 15) som visar att progressionen från den visuella 

programmeringsmiljön till den textbaserade inte har varit framgångsrik att lära eleverna de 

grundläggande programmeringsprinciperna. Detta då eleverna för lätt kan resonera på ett 

intuitivt sätt i stället för ett programmeringstekniskt sätt. Dock bör det hållas i åtanke att Okitas 

studie endast genomfördes under en kort period, på en liten klass och med ett fåtal olika tester. 

 
Utmanade frågor 

 

För att utmana elevernas metakognitiva tänkande och driva problemlösningsprocessen framåt 

hos eleverna ställer samtliga lärare i studien utmanande frågor så som: 

 

• Okej, hur gör vi då? 

• Vad händer då? 

• Hur ska ni göra det? 

• Vilket håll ska den åka åt? 

• Hur långt? 

Dessa utmanande frågor kan även synas i Kilbrinks studie där hon ställer frågor till eleverna så 

som: 

• kan du beskriva hur du tänker här? 

• ”Komma ihåg” säger du, kan du utveckla det? 

(Kilbrink, 2008, s. 60) 

 

Genom att ställa dessa utmanande frågor reflekterar eleverna över de programmeringstekniska 

val de har gjort eller måste göra för att på så sätt hitta lösningen på ett programmeringsproblem 

(Kilbrink, 2008, s. 60). Dessa frågor kan således ses som ett sätt att utmana elevernas reflektiva 

tänkande (Dewey, 1911, s. 73–77) genom att eleverna måste se tillbaka på vad de har gjort och 

reflektera över deras tidigare erfarenheter för att kunna se lösningen. Genom att ställa frågor 

som ”Vad händer då” måste eleverna reflektera över en liknande situation för att kunna skapa 

en förståelse om vad som kommer att hända. 

 

En reflektion som uppkom under analysen var att dessa frågor också kan vara ett sätt för läraren 

att hjälpa eleven dela upp problemen i mindre delar, att gå tillbaka och reflektera över en del av 

koden istället för hela problemet på en och samma gång. Om eleven sedan lär sig detta arbetssätt 

och ställer sig själv dessa frågor så har eleven befäst en problemlösningsstrategi. 
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Progression 

 

Att programmera med egna konstruktioner har som beskrivet varit framgångsrikt (Toh, Causo, 

Tzuo, Chen och Yeo, 2016, s. 148–151) och är även inkluderat det centrala innehållet i teknik 

för mellanstadiet. Lärarna beskriver att för att komma till att kunna arbeta med att programmera 

egna konstruktioner måste de arbeta progressivt med innehållet i kursplanen för F–3 som grund 

för att ge eleverna de verktyg och förkunskaper som är nödvändiga för att till slut kunna styra 

egna konstruktioner. 

 

Samtliga lärare arbetade med det som Dewey (1911, s. 73–77) beskriver som det reflektiva 

tänkandet på olika sätt. Lärare 1 och 3 arbetar med att dela upp problemen i mindre delar för 

att sedan lösa dem i turordning medan eleverna till Lärare 2 och 4 får jobba med att följa färdiga 

instruktioner. Problemen identifierades i två av fallen i helklass och i de övriga två 

identifierades problemen av eleverna. Sedan formulerade eleverna en möjlig lösning som de 

bearbetar antingen ensamma eller tillsammans med klassen för att slutligen prövas praktiskt. I 

klassrummet hos Lärare 2 blev det särskilt tydligt hur denna process började om från början när 

eleverna gjorde fel. Detta då eleverna fick arbeta individuellt med att lösa valfria problem och 

då valde problem som var över deras kunskapsnivå. Ibland resulterade det i irritation, men oftast 

lyckades eleverna slutligen lösa problemen. Genom att eleverna delar upp problemen i mindre 

delar sker det en progression i deras programmerande genom att de bearbetar fram en lösning 

som beprövas, om denna lösning inte fungerar kan eleverna använda erfarenheterna från 

misslyckandet för att progressera i sin problemlösning. 

9. Problematiskt med programmering i dagsläget 

Något som upplevdes som problematiskt under observationerna var hur lång vägen var för att 

nå läroplanens centrala innehåll om att ”styra egna konstruktioner eller andra föremål med 

programmering” (Skolverket, 2017c). Lärare 1 och 3 programmerade båda med hjälp av Micro 

bits som fungerar som en liten enkortsdator och har ett flertal olika funktioner, men ingen 

funktion för att röra på sig. Eleverna bör således använda Micro Biten som en central hjärna i 

en egen konstruktion. För att komma dit behöver eleverna ha nödvändig förkunskap och en 

verktygslåda med programmeringsfunktioner för att kunna styra den egna konstruktionen. Att 

få denna nödvändiga förkunskap är en lång process för att nå en liten del av kursplanen i teknik. 

Lärarna bör således integrera flera delar och kunskapskrav från teknikämnet i sin 

programmering, detta för att skapa tillräckligt med tid för programmeringsundervisningen för 

att ha möjlighet till att uppfylla de programmeringsinriktade delarna i kursplanen. Nästan alla 

delar av teknikämnets centrala delar och syfte har observerats vid lärarnas lektioner av 

programmering. Detta får till följd att i stället för att programmering skulle vara en liten del av 

teknikämnets undervisning kan komplexiteten i programmeringen göra att den genomsyrar hela 

teknikundervisningen i stället för en liten del. Samma problematik återfinns hos Lärare 4 som 

programmerar med en färdig robot och inte elevernas egna konstruktioner. Det medför att 

läraren måste byta programmeringssätt om det inte går att använda den roboten i en egen 

konstruktion. Ovanstående utgår dock från att lärarna inte programmerar med programmerbart 

konstruktionsmaterial såsom Legorobotar i Kilbrink, Segolssons, Toh, Causo, Tzuo, Chen och 

Yeos studier (2008, 2006, 2016) där eleverna får bygga olika konstruktioner som är ämnade att 

programmeras. Att välja vilket material som eleverna ska programmera med i skolan blir 

således problematiskt då det finns flera saker att ta hänsyn till, men huvudsakligen vilken 

förkunskap eleverna har. När studien skrevs var programmering ett nytt tillägg i skolans 

läroplan vilket betydde att inga elever hade tidigare programmeringskunskap. Detta medförde 

att det var aktuellt att börja med programmering som var ämnad att eleverna skulle lära sig i 
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tidigare årskurser för att bygga en nödvändig kunskap. Materialet lärare använde sig av under 

studiens utförande kan således vara inaktuellt i framtiden när elever som programmerat sedan 

förskoleklass kommer upp i mellanstadiet.  

10. Sammanfattning 

I denna studie framkommer att samtliga medverkande lärare beskriver att det huvudsakliga 

syftet med programmering är att ge eleverna en förståelse om hur programmering fungerar, vad 

det är, hur mycket i vår vardag som är programmerat och hur det påverkar människan. Detta 

syfte synliggörs genom diskussioner med eleverna och sammankopplas till deras vardag för att 

ge dem en verklighetsanknytning till programmering samt för att ge dem möjligheter till ett 

kritiskt tänkande då allt som är programmerat är ett val någon har gjort. Det framkommer även 

hos en av lärarna att syftet med programmering är att ge elever fler ingångar till kunskap via 

programmering då hen ser programmering som en möjlig ämnesinteraktion mellan teknik och 

ett flertal andra skolämnen. 

 

Hur denna undervisning i programmering utformas är olika från lärare till lärare då alla 

medverkande i studien programmerade på olika sätt. Det alla har gemensamt är dock synsättet 

att eleverna måste få en grund med grundläggande programmeringskoncept och verktyg för att 

kunna angripa större problemlösningar inom programmering i teknik. 

11. Vidare forskning 

Då läroplanen reviderades med inkluderingen av programmering som ett obligatoriskt moment 

i skolan samma år som studien utfördes finns det inte mycket forskning inom området efter 

kursplansrevideringen. Det finns därför ett stort behov av forskning om undervisning som 

bedrivs utifrån den reviderade kursplanen. Några möjliga teman för vidare forskning som kom 

upp under intervjuerna och observationerna i denna studie var: programmering ur ett 

genusperspektiv, programmering och språk samt elever som resurs för varandras lärande. 

Dessa teman beskrivs nedan under varsin rubrik. 

Programmering ur ett genusperspektiv 

Under en av intervjuerna kom begreppet genus upp och då genom lärarens reflektion att pojkar 

och flickor programmerar olika. Följande är ett citat från intervjun med den läraren. 

 
Mycket är det så här att många tjejer, inte alla, men många fokuserar på att det ska bli lite roligt 

och snyggt och dom producerar ganska bra kod. Men deras fokus ligger ofta på att det ska vara 

lite roligt och lite snyggt och lägger gärna till saker efteråt. Många killar tenderar att rusa rakt 

igenom och så länge det fungerar hyfsat bra så är de nöjda med det, det duger liksom och så gör 

de något annat, få det att pipa och blinka eller någonting sånt där. Inte för att det ska vara snyggt, 

bara för att det ska vara häftigt (Lärare 3). 

 

Frågan här är huruvida det finns skillnader i hur flickor och pojkar programmerar. Vidare om 

så är fallet, vilken effekt får det när eleverna gått klart i skolan och eventuellt blir 

programmerare? Skriver kvinnliga programmerare annorlunda kod än vad manliga 

programmerare gör? Det skulle även också vara intressant att se vad det gör för elevernas 

lärande, är den ena metoden bättre än den andra? Att rusa igenom koden för att se allt häftigt, 

eller att ta sin tid för att få det snyggt och roligt? 
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Programmering och språk 

Under flera av intervjuerna beskrev lärarna att de upplever att det finns en koppling mellan 

elevers språkförmåga och programmering. Det som lärarna beskrev var att: 

 

• elever som var skickliga skrivare hade lättare för att producera en skriftlig kod, 

• elever som var skickliga läsare och kunde följa en instruktion hade lättare för 

programmering samt 

• framgångsrika programmerare lärde sig att dekonstruera problem och instruktioner i 

språk för att hantera dem systematiskt. 

Elever som resurs för varandras lärande 

Under samtliga observationer observerades det att när eleverna fastnade eller såg att en 

klasskamrat fastnade i programmeringen hjälpte de varandra, antingen när läraren inte hade tid 

eller då de vände sig till varandra på eget bevåg för hjälp innan de frågade läraren. 

 

Att sitta och programmera kan möjligtvis ses som en individuell process, men observationerna 

visade att eleverna blev en resurs för varandras lärande och att medan de tränade 

programmering tränade de även sin kommunikativa förmåga genom att försöka bryta ned 

problem och förklara dem för sina klasskamrater. Det skulle således vara intressant med 

framtida forskning som undersöker detta fenomen om hur eleverna kommunicerar 

programmering och hur de kan vara en resurs för varandras lärande inom programmering. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Centrala begrepp 

 
I denna bilaga kommer innebörden av de centrala begrepp som är kopplade till programmering 

och digitalisering förklaras då de kan tolkas på olika sätt. De begrepp som kommer att förklaras 

i bilagan är: programmering, digitala verktyg samt eventuella begrepp relaterade till dessa tre 

huvudbegrepp. 

 

Programmering 

 

Mannila (2017, s. 129-130) förklarar vilka grundläggande byggstenar som finns i ett program. 

Dessa byggstenar är: instruktioner, sekvenser och exekvering. Enligt henne är instruktionerna 

vad programmet ska göra eller vad något ska utföra (= exekvera) och sekvenserna beskriver i 

vilken ordning instruktionerna ska exekveras. Programmering är således skapandet av 

instruktioner i en bestämd ordning för som något ska utföras. 

 

Ett enkelt exempel som illustrerar Mannilas beskrivning av ett hur ett datorprogram är uppbyggt 

skulle kunna vara att skriva en instruktion för att koka te: 

 

1. Koka vatten. 

2. Lägg en tepåse i en kopp 

3. Häll vattnet i koppen. 

Utförs sedan denna instruktion har utövaren tekniskt sett blivit programmerad av instruktionens 

författare. 

 

I denna studie syftar programmering i skolan inte enbart på programmering av datorer utan även 

på skapandet av logiska instruktioner som ska utföras av något eller någon. Dessa instruktioner 

kan skapas på olika sätt och denna studie kommer fokusera på textbaserad och visuell 

programmering. 

 

Textbaserad programmering 

 

Blom Skavnes och Melin (2017, s. 42) beskriver hur den textbaserade programmeringen, även 

kallad den skrivna programmeringen, bygger på användandet av ett så kallat 

programmeringsspråk. De jämför även hur likt de talade språken vi använder oss av så finns 

det också olika språk som används vid programmering och som innehåller egna strukturer. 

Vardagligt kan det liknas med vår språkliga grammatik. Till skillnad från oss människor, som 

kan vara förlåtande med grammatiska fel, är datorer väldigt oförlåtande och 

programmeringsspråket måste vara väldigt precist. De förklarar även att de olika 

programmeringsspråken skiljer sig även från varandra genom att vissa enbart lämpar sig för 

specifika uppgifter eller program. Dock är det lättare att lära sig fler programmeringsspråk om 

man redan har lärt sig ett då den grundläggande strukturen ser likadan ut (Blom Skavnes och 

Melin, 2017, s. 42). 

 

Ett enkelt program skrivet i ett textbaserat programmeringsspråk skulle kunna se ut på följande 

sätt: 

print ("Hello World") 

 



 

 

Exemplet ovan är skrivet i programmeringsspråket LUA för dess enkla syntax och utför en 

instruktion som skriver ut Hello World på skärmen (Lua.org, 2017). Skulle instruktionen för att 

koka te i kap 2.3 översättas till programmeringsspråket LUA skulle det se ut ungefär på följande 

sätt: 

 

function BoilWater () 

end 

function PutTeaBagInWater () 

end 

function PourWaterInTheCup () 

end 

 

Visuell programmering 

 

Manilla (2017, s. 71-75) förklarar att den visuella programmeringen, även kallad 

blockprogrammering, är oftast lättare att förstå än den textbaserade programmeringen då den 

inte inbegriper någon grammatik utan endast att ”block” läggs i rätt ordning. Likt den 

textbaserade programmeringen finns det dock olika ”språk” i den visuella programmeringen. 

Dock är det bara utseendet och blockens funktion som skiljer sig åt, de grundläggande 

principerna och idéerna är samma oavsett språk (Mannila, 2017, s. 71-75). 

 

Ett exempel på program gjort i det visuella programmeringsspråket Scratch (Massachusetts 

Institute of Technology [MIT] Media Lab, 2009). illustreras i Figur 1. 

 

 

 
 

 

Figur 1. Skärmdump av ett eget enkelt program skapat i scratch med tre instruktioner 
som utförs i given ordning från början till slut när mellanslagstangenten trycks ner. 

 
 

Programmet i Figur 1 skulle få det programmerbara objektet på skärmen att röra sig 40 steg och 

vända sig 90 grader varje gång användaren trycker på mellanslagstangenten (MIT Media Lab, 

2009). 

 

Programmet för att koka te i föregående avsnitt skulle se ut på liknande sätt men i block istället, 

exempelvis: 

 

 

 

 

 

Notera att exemplet bygger på ett fiktivt blockprogrammeringsspråk men principen för 

blockprogrammering är densamma, dvs. varje block innehåller en instruktion och programmet 

har en tydlig ordningsföljd. 

 

 

 

 

 

 

Koka vatten Sätt en tepåse i en 

kopp 
Häll vattnet i 

koppen 



 

 

Algoritmer 

 

Vid programmering används olika algoritmer som kortfattat är de instruktioner program är 

byggda av. En algoritm är vad som kan kallas för en steg-för-steg-beskrivning som alltid 

fungerar om man följer den (Åkerfeldt, Kjällander och Selander, 2018,  s. 46). 

 

Ett eget vardagligt exempel som illustrerar begreppet algoritm är ett recept. I ett recept för till 

exempel kladdkaka, står det hur mycket av varje ingrediens som ska användas, hur stor formen 

ska vara, hur varm ugnen ska vara, hur dessa ingredienser ska behandlas och vilken ordning de 

ska blandas ihop. Alltså en steg-för-stegbeskrivning som alltid fungerar om den följs exakt, 

oavsett vem som utför den. 

Ett eget skrivet exempel på en algoritm är i ett fiktivt spel som ska ge användaren ett poäng 

varje gång spelaren klickar på ett äpple. Då behövs en algoritm som berättar att för varje klick 

ska poängen bli plus ett. Detta skulle kunna programmeras i LUA (Lua.org, 2017) så här: 

 

 

 

Local points = 0 

function getPoints () 

if clickOnApple then 

points = points + 1 

else 

points = points 

end 

end 

 

Även om en robot som ska programmeras för att endast gå ett antal steg så ligger det en algoritm 

som grund för att räkna ut när och hur långt roboten ska gå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 informationsbrev 

 

Till dig som är lärare i teknik i grundskolan- 

Information om undersökning gällande programmering i teknik 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Den nya revideringen av kursplanen i teknik ligger som grund för denna studie som är 

inriktad på programmering i skolans tidigare år, från förskolan till årskurs sex, och mer 

specifikt ämnar ta reda på vilka syften lärare beskriver med programmering inom teknikämnet 

samt hur lärare arbetar med programmering för att stödja elevers förmåga till problemlösning 

inom teknik. 

 

Intresset för studien har även sin grund i den brist på forskning som finns om programmering 

i teknikämnet, varvid ämnesvalet känns relevant och motiverat. 

 

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan 

och be att få insamlat material förstört. Intervjuerna kommer att genomföras på din arbetsplats 

eller en annan avskild plats som du väljer. Intervjuerna beräknas ta 30–45 minuter och 

kommer att spelas in med hjälp av ljudupptagning. Observationerna önskas utföras under en 

tekniklektion med inslag av programmering. Observationerna kommer att dokumenteras med 

hjälp av anteckningar i ett observationsprotokoll. Det som kommer observeras är hur du 

arbetar för att synliggöra syftena med lektionen samt hur du som lärare arbetar med 

programmering för att stödja elevernas problemlösningsförmåga samt hur själva 

programmeringen går till. 

 

Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med 

forskningsprojektet. Som deltagare i undersökningen har du enligt dataskyddsförordningen 

(GDPR) rätt att få information om hur dina personuppgifter kommer behandlas. Insamlat 

materialet från intervjun och observationen kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt 

och det kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga 

enskilda personer eller skolor kommer att kunna identifieras i examensarbetet. Allt material 

insamlat under intervjun och observationen kommer att förvaras på en extern hårddisk 

förvarad på ett säkert ställe och under 256bitars AES kryptering och raderas efter att 

examensarbetet har godkänts. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 

vid Högskolan Dalarna. 

 

Behöriga lärare som arbetar med programmering i ämnet teknik kommer att tillfrågas om 

deltagande i denna studie. Om du är lärare i teknik och som har arbetat eller arbetar med 

    

    

    
    

  



 

 

programmering i din undervisning i årkurs F-6 och vill delta i denna studie kontakta mig då 

via e-post eller telefon. 

 

Jag heter Jonathan Kemi och går på Högskolan Dalarna och läser på distans till 

grundskolelärare med inriktning mot de naturorienterande ämnena. I utbildningen ingår att 

göra ett examensarbete vilket är anledning till att denna intervju- och observationsstudie 

kommer att göras. Jag är tidigare utbildad till programmerare och har tre års 

arbetslivserfarenhet inom området vilket tillsammans med kursplanernas revidering är hur 

intresset för att utföra studien kom till. Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående 

ansvariga. 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor 
 

Hur länge har du arbetat som tekniklärare? 

Vad har du för utbildning i teknik? Har du gått någon fortbildningskurs i teknik? 

Vad har du för tidigare erfarenheter av programmering? 

Hur länge har du programmerat? 

Hur uppkom ditt intresse av programmering? Hur började du? 

Kan du ge några exempel på hur du arbetar med programmering inom teknikämnet? 

 

• Varför programmerar ni i klassrummet? Hur utformar du din undervisning i 

programmering i teknikämnet? (Enligt kursplan, och syfte med programmeringen) 

• Vilken form av programmering tycker du lämpar sig bäst i skolan? Varför? Är det 

olika i olika årskurser? (Grafisk/Text) (möjlig följdfråga om progression eller om det bara 

är ett av sätten som är lämpligt för grundskolan) 

• Vilken nytta anser du att programmering har för elevernas lärande? I teknik, generellt 

sett, i andra ämnen? Samt vilken nytta har kunskaper i programmering för eleverna 

i deras vardag? För deras framtida möjlighet att verka i samhället? 

• Hur arbetar du för att tydliggöra syftet med lektioner i programmering för 

eleverna? (Följdfrågor för detaljer) 

• Hur ofta pratar du med eleverna om kursplanen och syftet med programmering utifrån 

den? 

• Anser du att elever har nytta av / använder sig av tidigare erfarenheter vid 

programmering? 

• I så fall, Hur? Vilka tidigare erfarenheter anser du ger eleverna mest stöd vid 

problemlösning i samband med programmering? 

• Lär sig eleverna av att göra fel? Motiverar det dem att tänka ut och prova nya 

lösningar i programmeringen eller kan det istället vara hämmande för deras arbete? 

• Hur arbetar du i klassrummet för att stödja elevers problemlösningsförmåga i teknik 

och i programmeringen? Vilka material? Utformandet av undervisningsmomentet? 

• Bidrar elevernas programmeringskunskaper vid problemlösning i teknik? Och vise 

versa bidrar elevernas problemlösningsförmågor i teknik vid programmering? 
 

(Om läraren arbetat med programmerbart konstruktionsmaterial och/eller robotar) 

• Hjälper det eleverna att förstå tekniska och programmerings koncept att 

programmera saker i den fysiska miljön (Istället för att se resultatet på en skärm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 – Observationsschema 
 

På vilka sätt 

synliggör/tydliggör läraren 

syftet med lektionen? 

 

 

 

Hur arbetar läraren under 

lektionen för att hjälpa 

eleverna att lösa problemet 

och för att hjälpa eleverna när 

de ”fastnar” i 

programmeringen. 

 

 

 

Hur programmerar eleverna? 

 

 

 

Programmerar eleverna efter 

instruktioner / färdiga 

uppgifter eller är det fri 

programmering? 

Hur uppstår problemet som 

skall lösas, hur identifieras 

detta problem och dess 

lösningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5 – Informationsbrev vårdnadshavare 
 

 
Förfrågan om att ditt barn får delta i en undersökning gällande programmering i teknik 

 

Undersökningen är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till 

grundskollärare vid högskolan Dalarna. Undersökningen ämnar ta reda på vilka syften lärare 

beskriver med programmering inom teknikämnet samt hur lärare arbetar med programmering 

för att stödja elevers förmåga till problemlösning inom teknik. Intresset för undersökningen 

har sin grund i den nyligen reviderade kursplanen som introducerar programmering i 

grundskolan och den avsaknad av forskning som finns angående programmering inom ämnet 

teknik. 
Som metod för att kunna undersöka studiens frågeställningar kommer intervju och 

klassrumsobservation att användas. Fyra tekniklärare och deras klasser kommer att ingå i 

studien där läraren kommer att intervjuas. En tekniklektion där läraren och eleverna arbetar 

med programmering kommer även att observeras. Det huvudsakliga fokuset vid observationen 

kommer att ligga på hur läraren arbetar. Elever kan komma att observeras om det uppstår en 

interaktion mellan lärare och elev där samtalet som utspelas kan kopplas till mina 

frågeställningar. 

Observationen kommer inte att spelas in vare sig med bild eller ljud utan kommer endast 

dokumenteras genom skriftliga anteckningar. Insamlat material i studien kommer att hanteras 

och behandlas konfidentiellt och det kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att 

kunna ta del av det. Inga enskilda personer eller skolor kommer att kunna identifieras i 

examensarbetet. Inga namn eller personuppgifter på någon elev kommer att sparas på något 

sätt. Redovisning av resultatet kommer att ske i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

När examensarbetet är godkänt kommer all inhämtad data att förstöras. 

Deltagandet är helt frivilligt och eleven kan när som helst avbryta sin medverkan utan 

närmare motivering. 

Ansvariga för undersökningen är Jonathan Kemi (student) och Lena Skoglund (handledare). 

Om du har frågor om undersökningen är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Studerande Handledare: 

Jonathan Kemi Lena Skoglund 

073–0710144 023-77 80 68 

v15jonke@du.se lsk@du.se 

 

JA     NEJ 

Jag tillåter att mitt/mina barn deltar i undersökningen 

 

 

Vårdnadshavares underskrift: ____________________________ 
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