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Sammanfattning  
I Sverige publicerades ett beslut av regeringen angående digital kompetens och 

programmering som kommer att stärkas i utbildningen. Enligt Skolverket kommer 

programmering inte att bli ett nytt ämne i grundskolan utan det kommer det vara en del av 

matematik och teknik.  

Denna studie syftar till att gynna med ämnesdidaktisk kunskap om programmering 

teknikämnet. Denna förankras genom att intervjua fem lärare med behörighet i teknik för 

årskurserna 7–9 som har erfarenheter av programmering i sin teknikundervisning och de 

lärarna beskriver och reflekterar över sina perspektiv angående hur de tolkar begreppet 

programmering och hur de arbetar med programmering i teknikämnet utifrån sin egen 

undervisningspraktik. För den här studien används en kvalitativ metod genom 

semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att lärarna betonar programmering som en viktig 

färdighet för eleverna att lära sig för att lösa olika problem i sitt vardagsliv. De använder 

blockprogrammering som utgångspunkt och givetvis poängterar de att skriva kod ska vara 

nästa steg. Lärarna tillämpar olika hjälpmedel och verktyg att undervisa 

programmeringsbegrepp och datalogiskt tänkande. Undervisningen leder eleverna att utveckla 

förmågor och färdigheter i att läsa och tolka programmeringen och problemlösning. Dessa 

färdigheter redovisas genom att arbeta med dialog, samspel och reflektion i undervisningen.  

 

Nyckelord 
 Programmering, teknik i grundskola, digital kompetens, datalogiskt tänkande.  
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1. Inledning  

Nuförtiden agerar människor i den tekniska världen som de lever i och de behöver vad de 

behöver för att klara sig i den världen. En viktig del är datorkompetens så de bör kunna 

använda informationsteknologi. Datorer används för olika ändamål och inom olika områden 

bl. a. Industri, bank, vård och omsorg m.m. Skolan kan bidra till att eleverna lär sig den nya 

tekniken. I skolan lär eleverna sig om den nya tekniken för att kunna förändra den i sitt liv 

samt att digital kompetens är till för alla elever och de får likvärdig tillgång och användning 

(Regeringsbeslut I:1, 2017). Därför är digital kompetens i grunden en demokratifråga. 

Digitaliseringen förstärks i de flesta ämnen och lärare och skolledare kämpar för att vara redo. 

Den 9 mars 2017 har regeringen beslutat om förtydligande och förstärkningar i styrdokument 

bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan för 

att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens (Regeringskansliet, 

promemoria 2017/03). Syftet är att den digitala kompetensen som en färdighet gynnar 

eleverna i arbetslivet och samhället i övrigt. Dessa kan bidra till elevernas utveckling och 

stärka elevers aktiva deltagande i ett alltmer digitaliserat arbets- och samhällsliv. Därmed 

påverkar utförande av dessa ändringar rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och 

undervisningen i enskilda ämnen (Regeringskansliet, promemoria 2017/03). Från och med 

den 1 juli 2018 har ändringarna tillämpats inom kursplaner och läroplaner. Därmed 

programmering har blivit ett obligatoriskt inslag i grundskolans läroplan och i kursplaner för 

bland annat matematik och teknik.   

2. Syfte  

Syfte med denna studie är att visa hur stärkt digital kompetens som programmering kan 

införas i teknik i grundskolan åk 7–9.  

2.1 Frågeställning 

• Hur tolkar lärare begrepp programmering? 

• Hur arbetar lärare med programmeringen i teknik? 
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3. Bakgrund 

Stort informationsflöde rasar i våra omgivningar av olika slag av digitala verktyg och medier 

exempelvis Internet, datorer och smarta telefoner och många elever i svensk skola använder 

sig av dessa. Därför är det viktigt att lyfta fram digital kompetens i skolan (Skolverket, 2017).  

Det innebär att digitalisering som ett hjälpmedel kan stärka att eleverna kan klara sig i livet 

och samhället genom att ha en digital kompetens (Skolverket, 2017). Den digitala 

kompetensen använder sig av IKT-färdigheter. IKT (Informations- och 

kommunikationsteknik) är en modell av kommunikation där man använder sig av digitala 

verktyg såsom dator, Internet m.m. (Diaz, 2012). Därför betyder också IKT-färdigheter att 

man kan använda sig av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och 

utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet 

(Europeiska kommissionen, 2007:9). I ett modernt samhälle är det betydelsefullt att lära sig 

färdigheter som att använda dator. Det är en anledning till att beslut togs att programmering 

ska undervisas om i skolan. 

Regeringen publicerade debattartikeln “Programmering in på schemat i ny skolstrategi” 

september 2015 (Regeringskansliet, 2015). I denna artikel klargjordes att det inte räcker bara 

med tillgång till dator utan att eleverna får digital kompetens genom lärarnas kunnande och 

undervisning. Det står i artikeln att Skolverket är skyldig att framställa en IT- och 

digitaliseringsstrategi där programmering ska träda in i grundskolans kursplan. Syftet är att 

förklara och stötta programmering som en del i undervisningen. Artikeln anger att 

programmering inte bara gäller att skriva kod utan också problemlösning, 

problemformulering, kreativitet och logiskt tänkande bland annat på centrala kompetenser. 

Dessa förmågor skulle hjälpa till att lärandet ökar inom andra ämnen (Regeringskansliet, 

2015). 

Olof Andersson, undervisningsråd på Skolverket förklarar i Biblioteksmagasinet noll27 

“– De lärare och forskare vi har tagit hjälp av i arbetet med vårt förslag anser att det är rätt 

väg att gå. Genom att programmering görs till en del i andra ämnen i grundskolan finns den 

direkta kopplingen till användningen. Programmering blir ett pedagogiskt verktyg i ämnet. I 

teknik handlar det till exempel om att lära sig hur programmering kan användas för att styra 

system,” (Biblioteksmagasinet noll27). 

European Schoolnet (2015) förlade en rapport i oktober 2015 angående nuvarande tillstånd 

för datautbildning vid skolor i 21 länder (20 europeiska länder och Israel). Presentationen 
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visar att 16 länder samordnar kodning i läroplanen på nationell, regional eller lokal nivå. 

Undervisning om programmering blev en nödvändig del av finsk grundskola under hösten 

2016 i Finland (Hiltunen, 2016). I Danmark är programmering en del av kursplanen i fysik, 

kemi och matematik (European Schoolnet, 2015). I Sverige publicerade Skolverket en rapport 

som påpekar att digital kompetens och programmering kommer att stärkas i utbildningen 

(Skolverket, 2016). Enligt Skolverket kommer programmering inte att bli ett nytt ämne i 

grundskolan utan det kommer att vara en del av matematik och teknik.  

Utbildningsminister Gustav Fridolin fattade sitt första beslut angående digitaliseringen i 

skolan genom att be Skolverket att tillsammans med forskare framställa en samlad IT-strategi 

för skolan (Regeringskansliet, 2017/03). Därmed fick Skolverket uppdrag avseende 

digitaliseringen av skolväsendet att engagera relevanta aktörer till exempel Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) (Regeringsbeslut I:1, 2017). För att realisera det syftet 

planerar regeringen tillsammans med SKL en delmålsstrategi som ska uppnås till 2022 

(Regeringsbeslut I:1, 2017). Strategin innehåller tre fokusområden, a) digital kompetens för 

alla i skolväsendet, b) likvärdig tillgång och användning och forskning och c) uppföljning 

kring digitaliseringens möjligheter(ibid). 

Enligt Franzén (2016) är de bakomliggande orsakerna till regeringsbeslutet angående att 

framställa en ny IT-strategi för skolan flera, exempelvis nämns ofta demokrati, ekonomi och 

generell kunskapsutveckling som viktiga skäl (Europeiska kommissionen, 2007; Rolandsson, 

2015; SOU 2014:13). Med det demokratiska perspektivet tycks det att medborgare bör ha 

tillräckligt kunnande för att kunna ha verkan på kritiskt granskande för att kunna vara med i 

demokratiska beslut. ”När eleverna möter innehållet vad demokrati är och hur demokratiska 

beslut fattas samt hur individer och grupper kan påverka beslut kan de utveckla den 

förståelsen. Det kan till exempel innebära att eleverna undersöker hur individer och grupper 

kan påverka beslut genom att skapa opinion i sociala medier för sina frågor eller hur man kan 

sprida sina budskap” Skolverket (2017, s.19). Det ekonomiska perspektivet påpekar behovet 

av att kunna ha en säker plats i en framtida arbetsmarknad (ibid).  

Enligt Skolverket ska undervisningen hjälpa till att eleverna skapar kunnande om hur man kan 

finna lösning på olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik (Skolverket, Lg11, rev 

2016). ” Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar” 

(Skolverket, Lg11, rev 2016, s.278). ”Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och 

reglering, bland annat med hjälp av programmering” (Skolverket, Lg11, rev 2017, s.148). 

Sammanfattningsvis avser ändringarna enligt Regeringskansliet:  
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• 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, 2017/03, s.1) 

 
 

4. Historik  
Nuförtiden definieras teknik för att styra och reglera funktionerna i olika områden och hur 

tekniska verktyg påverkar samhället (Sjöberg, 2012). Undervisningen i teknik ska utgå från 

att syftet i kursplanen och det centrala innehållet används som byggstenar (Bjurulf, 2011). Ett 

historiskt perspektiv kan ge möjlighet att se hur tekniken sett ut under olika tidsepoker utifrån 

människors problem och behov (Bjurulf, 2011). 

Räkne-abakuser kan nämnas som av de första versionerna av en dator och programmering 

(Brookshear, 2012). I mitten av 1800-talet klargjorde Charles Babbages teorin ”Analytical 

Engine” som skulle kunna lösa beräkningsproblem med tid och minnesutrymme. Efter det 

utvecklade Ada Lovelace den teorin. Idag framställs hon troligtvis som världens första 

programmerare eftersom det kunde tolkas algoritmer från hennes noteringar för att få 

maskinen att göra speciella kommandon (ibid). Efter Babbage/Lovelace under 1800-talet 

dröjde det ända till andra världskriget då byggdes ENIAC, ”Electronic Numerical Integrator 

And Computer”, var namnet på den dator som man skulle bygga för att lösa det ökade 

behovet av att beräkna avfyrningstabeller för nya artilleripjäser (Winegrad, 1996). De första 

datorerna programmerades genom att människor själva kopplade om sladdar och knappar, en 

för varje etta eller nolla (ibid).  

Peter Du Rietz (2016) anger att de första datorerna konstruerades med reläteknik och var 

elektromekaniska. Han nämner BESK som en svensk kopia på en sådan dator som blev klar 

1953. Under 1950-talet kunde datorerna förändras till det bättre via halvledarteknik. Det inled 

mer dras nytta av datorerna genom uppfanns av transistorn 1947 (Du Rietz.P 2016). Man 

experimenterade också med olika typer av minnen och lagringsenheter som ferrit- och 

katodstråleminnen samt trumminnen (Hansson, 2017). The Computer History Museums 

webbsida (www.computerhistory.org) berättar en tidslinje av programmerings historia så här:   

http://en.wikipedia.org/wiki/ENIAC
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-1945: Konrad Zuse började arbeta med Plankalkül (Plan Calculus), det första algoritmiska 

programmeringsspråket, med målet att skapa de teoretiska förutsättningarna för lösningen av 

allmänna problem.  

-1953: IBM 701 var första storskaliga vetenskapliga dator och skapades Fortran som det mest 

populära vetenskapliga programmeringsspråket i historien och används fortfarande idag. 

-1963: ASCII ”American Standard Code för informationsutbyte” tillät maskiner från olika 

tillverkare att utbyta data. 

-1964: Thomas Kurtz och John Kemeny skapade BASIC (Beginners All-purpose Symbolic 

Instruction Code), ett lättläst programmeringsspråk för sina elever på Dartmouth College som 

inte hade någon tidigare programmeringserfarenhet. 

-1969: UNIX som operativsystemet skapades i 1969 av Kenneth Thompson och Dennis 

Ritchie.  

-70-talet: Pascal och C skapades som programmeringsspråken.   

- 80-talet:  Ms-Dos som operativsystem och C++ programmeringsspråket skapades.  

- 90-talet: Windows och Java,” Hypercard influenced the creation on the Internet protocol” 

HTTP och JavaScript. 

- 2001: Mac OS X och Windows XP som operativa systemen.  

- 2007: Scratch skapades av Lifelong Kindergarten Group vid MIT Media Lab och det är fria 

programmeringsspråket som man kan programmera sina egna interaktiva berättelser, spel och 

animationer och dela sina projekt med andra i online gemenskapen (The Computer History 

Museums, www.computerhistory.org). 

Heintz.F, Mannila.L, Nordén.L, Parnes.P och Regnell.B (2017) uttrycker i ”Introduktion till 

programmering och digital Kompetens på svenska K-9 Utbildning” att på 1990-talet i Sverige 

blev datorer lättare att använda och antalet befintliga program växte. Därför som en följd av 

denna ändring spelade digital kompetens stor roll, dvs. hur man kunde använda program, 

verktyg och datorer (ibid). Samtidigt fanns ett antal initiativ att införa datorer i skolan, till 

exempel DIG- (Datorn i Grundskolan) och DOS-projekt (Datorn och skolan) (Heintz m.fl. 

2017). Tillgången till datorer i hemmen steg också under samma tid som Home-PC reformen 

introducerades(ibid). Denna reform gjorde det möjligt för anställda att förvärva en dator från 

sin arbetsgivare (ibid). I början av 2000-talet kom initiativ som ITiS (IT i Skolan) och PIM 

http://www.computerhistory.org/
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(Praktisk IT-och Mediekompetens). De syftar till att hjälpa lärare med bra sätt att använda 

datorer i skolan (ibid). Den senaste läroplansreformen ägde rum 2011 (Lgr 11).  

5. Begrepp  

5.1 Algoritm 
I matematikundervisning möter elever ofta algoritmer som innebär uppställningar av tal 

(Nygårds. K, 2017). Algoritmen betyder instruktioner för att utföra beräkning och den är ett 

centralt begrepp inom programmering. Nygårds (2017) skriver att en dator gör som man vill, 

om man ger instruktioner som är utformade på rätt sätt. Datorn kan inte läsa mellan raderna, 

hoppa mellan instruktioner eller tolka och förstå utifrån sammanhang och det är skillnad 

mellan en dator och en människa (Nygårds. K, 2017). Ytterligare berättar hon att en dator 

behöver mycket mer precisa och exakta instruktioner än vad vi människor gör. Det finns 

många algoritmer som vi följer i våra dagar utan att vi ens tänker på det, till exempel klassens 

schema (ibid).  

5.2 Digital kompetens  
Europeiska kommissionen (2007) nämnde nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. Dessa 

nyckelkompetenser utvecklar våra kompetenser och färdigheter i samhälle och arbetsmarknad 

för att kunna delta i samhället som vi lever i och för att lyckas på arbetsmarknaden. Digital 

kompetens är en av de nyckelkompetenserna som definieras enligt följande:  

”Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i 

arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande 

IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, 

redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via 

Internet” (Europeiska kommissionen, 2007:9). Skolverket (2017) har skrivit att fyra 

huvudsakliga aspekter av digital kompetens består av att förstå digitaliseringens påverkan på 

samhället, att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier, att ha ett kritiskt och 

ansvarsfullt förhållningssätt och att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling. 

5.3 Programmering & Datalogisk tänkande 
Wing (2006) berättar att datalogiskt tänkande kan vara en metod att lösa problem, designa 

system och förstå mänskligt handlande i datoranvändning. Hon menar ytterligare att det är en 

huvudsaklig kunskap liknande att kunna läsa, räkna och skriva och anser att det är en olikhet 
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mellan just programmering och datalogiskt tänkande; att tänka datalogiskt att fundera 

datalogiskt begär abstrakta tankeled (Wing 2006).  

Mannila (2017) påstår att utifrån datalogiskt tänkande man kan bryta ner ett problem i mindre 

delar, att hitta och utnyttja mönster, att automatisera lösningar genom att utveckla algoritmer, 

och att representera och modellera information. Hon definierar även att ett program betyder 

en sekvensinstruktion som berättar vad datorn ska göra för att lösa ett problem eller utföra en 

given uppgift och dessa instruktioner skrivs i någon typ av programspråk och kallas kod 

(ibid).  

Skolverket (2017) beskriver programmeringens roll i skolan ”I programmering ingår att skriva 

kod, vilket har stora likheter med generell problemlösning. Det handlar bland annat om 

problemformulering, att välja lösning, att pröva och ompröva samt att dokumentera. Men 

programmering ska ses i ett vidare perspektiv som även omfattar kreativt skapande, styrning 

och reglering, simulering samt demokratiska dimensioner. Det här vidare perspektivet på 

programmering är en viktig utgångspunkt i undervisningen och programmering ingår därmed 

i alla aspekter av digital kompetens.” (Skolverket 2017, s.10). Definitionen av begreppet 

"datorprogrammering" eller "programmering", definierad av European Schoolnet (2015, s.7) 

är "processen att utveckla och genomföra olika uppsättningar av instruktioner för att en dator 

ska kunna utföra en viss uppgift, lösa problem och tillhandahålla mänsklig interaktivitet ". 

 Heintz, Mannila, Nygårds, Parnes & Regnell, 2015; Mannila, Dagiene, Demo, Grgurina, 

Mirolo, Rolandsson & Settle (2014) som flera forskare påstår att många lärare redan skapar 

potential till elever att utveckla dessa förmågor i den undervisning som händer idag. Heintz 

m.fl. (2015) tycker att synsätt på programmering bör förändras från att ge barn och elever 

möjlighet att bara skriva kod till att även accentuera förmågor som analytiskt och abstrakt 

tänkande samt problemlösning. Begreppet datalogiskt tänkande bör inrättas som en omgång 

allmänna kompetenser där programmering kan vara ett redskap för att träna dessa.  

6. Teori och Tidigare forskning  

6.1 Teori 
Enligt sociokulturella perspektivet (Säljö,2014) användes språkliga och materiella verktyg 

som två olika slags redskap. Säljö (2014) formulerar att sociokulturella perspektivet handlar 

om hur människor utvecklar förmågor som är kulturella till sin karaktär som att läsa, skriva, 

räkna, resonera abstrakt, lösa problem och så vidare. Detta betyder att människor använder 
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redskap eller verktyg när vi förstår vår omvärld och agerar i den. Två olika slagredskap som 

människor använder sig är språkliga och materiella (Säljö 2014). Dessutom använder lärarna 

sig av IKT (Information och Kommunikationsteknik) under undervisningen som 

film/Youtube enligt (Håkansson & Sundberg 2012). 

Undervisningen organiseras och innehåller interaktion och kommunikation mellan lärarna och 

eleverna samt att eleverna deltar och samspelar i undervisningen genom att ta upp frågor eller 

problem utifrån Vygotskij och Dysthe (2003, 1996). På detta sätt arbetar eleverna med teori 

och experiment i ett dialogiskt klassrum (Dysthe, 1996). Dysthe skriver ”Lärande har med 

relationer att göra: lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel; språk och 

kommunikation är grundläggande element i läroprocesserna; balansen mellan det individuella 

och det sociala är en avgörande aspekt på varje lärmiljö; lärande är mycket mer än det som 

sker i elevens huvud och har att göra med omgivningen i vid mening” (Dysthe, 2003, s.31). 

Enligt Deweys teori (Säljö, 2014) kan man också lära sig av misstag men det viktigaste är att 

eleverna själva upplever, testar och prövar för att få bättre förståelse och få kunskaper som 

grundar sig på deras erfarenheter. Vidare skriver Säljö (2014) att lärarens roll ibland kan 

hindra barn att upptäcka. Han menar att arbetsformer ska erbjudas så att eleverna stimuleras 

till självstyrda aktiviteter och grupparbeten där barn samarbetar och utvecklar kunskaper 

tillsammans (ibid). Ytterligare uttrycker han (2014) att läraren ska stå passiv bredvid eleverna 

och tipsa dem i de flesta fall och låta dem att vara aktiva själva och läraren ska erbjuda sysslor 

som gör att eleverna kan vara mer aktiva, fundera och ställa frågor (ibid). Läraren ska låta 

eleverna uppleva själva genom experimenten. ”Barn ska arbeta i frihet, upptäcka hur världen 

fungerar genom sina egna aktiviteter och genom att organisera sin egen kunskap” Säljö (2014, 

s.283). Elever genomför aktiviteter som t ex grupparbete. Enligt Hammar Chiriac & Hempel 

(2005) är det betydelsefullt hur lärare organiserar gruppen genom t ex gruppstorlek, 

gruppsammansättning och skapar utrymme att utföra grupparbete.  

6.2 Tidigare forskning 
Arvidsson (2016) anger i sin studie om vilket programmeringssätt som är det bästa att börja 

med grundskolelever. I den forskningen har jämförts visuell programmering med textbaserad 

programmering. Han skriver att Saito D., Washizaki H. och Fukazawa Y. (2016) undersökte 

noga vilket programmeringssätt eleverna begrep som lättast och roligast att studera. De 

använde sig av spelet Minecraft (Minecraft.net, 2017) och Computercraft 

(Computercraftedu.com, 2017). Eleverna som deltog i den forskningen var totalt 36 deltagare 
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och hade 8–15 år gamla. De delade upp i två grupper och skulle göra lika enkla 

programmeringsuppgifter, en grupp genom att använda av LUA (Lua.org, 2017) och andra 

med hjälp av visuellt gränssnitt som finns i Computercraftedu. Uppgifterna bestod av att styra 

en robot. Konsekvensen visade att gruppen som arbetade med LUA programmeringen ansåg 

att det var lättare att lära sig än andra gruppen som jobbade med den visuella 

programmeringen. Anledningen som Saito D., Washizaki H. och Fukazawa Y. (2016) tyckte 

att gränssnittet som användes i den visuella programmeringen kan vara komplicerad att förstå 

sig på. Men visuell programmerings gruppen hade högre intresse att lära sig jämfört med 

gruppen som använde sig av LUA för att lösa uppgifterna. 

En studie 2015 publicerades av Walters & Jones (2015) om hur man bör börja med 

programmering. I den studien jobbade barn att programmera med Javascript som ett 

programmeringsspråk och andra textbaserade språk. Men barnen hade svårigheter att skriva 

kod för att de behövdes mycket förkunskaper och tålamod. Men när studien tillämpas sig av 

”App inventor” (Appinventor.mit.edu, 2017) för att hjälpa eleverna att framställa med visuella 

verktyg, klarade barnen och det var lättare att skapa någonting och få feedback genom att 

använda av visuella verktyg. Walters B. & Jones V. (2015) tyckte att det var orsaker till 

vidare motivation istället för frustration. 

7. Metod 

7.1 Val av metodansats 
För den här studien används en kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer. ”Detta 

innebär att intervjuguiden som vägleder intervjuaren endast innehåller ett mindre antal frågor. 

Dessa frågor ordnas i guiden med hänsyn till de olika fenomentemana som intervju avser att 

beröra” (Fejes & Thornberg, 2009, s.126). Men likväl ges intervjupersonen möjlighet att svara 

fritt på öppna frågor (Bryman, 2013).  Målet med att tillämpa en kvalitativ metod är att 

undersöka hur lärare på olika skolor och med olika undervisningsämnen jobbar med extra 

omställningar och vilka framgångselement de kan se (ibid).  

Metodansatsen för detta examensarbete har inspirerats av en fenomenografisk, vilket innebär 

att individers tankar och reflektioner om olika fenomen beskrivs och analyseras. Fejes & 

Thornberg (2009, s.122) tycker att när en mindre mängd data samlas ihop från ett mindre 

antal individer, och ofta med hjälp av semi-strukturerade intervjuer med koncentration på att 

undersöka specifika fenomen och hur dessa uppfattas så är det fenomenografi. 

Examensarbetes kärna är att granska har informanterna bedömer sitt arbete med extra 
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omställning; både i och till viss till utanför klassrummet. Grunden för resultatet bygger på fem 

informanter, vilket är en mindre mängd och således är datainsamlingen begränsad och 

kvalitativ.  

Fejes & Thornberg (2009, s.127ff.) visar att fenomenografin som metodansats medför en 

analysmodell, och en analysmodell som användas i detta examensarbete. Betydelsefulla 

påståenden och/eller stycken (passager) från intervjuerna klipps ut för att sedan jämföras och 

delas upp. Fejes & Thornberg (2009, s.129) tycker att ” fenomenografins primära mål är att 

urskilja variation eller skillnader mellan uppfattningar, och för att kunna göra detta bör 

forskaren också leta efter likheter”. När likheter och olikheter är klar inträffar en gruppering, 

som betyder att forskaren eftersträvar att relatera olika stycken till varandra och hitta 

gemensamma korrelationer. Till slut kan materialet kategoriseras och namnges.  

7.2 Datainsamlingsmetod 
För att inte styra informanterna genom ledande frågor och för att låta informanterna få frihet 

att diskutera även ”ämnen” utanför frågorna genomfördes semi-strukturerade intervjuer. 

Bryman (2013) tycker att en semi-strukturerad intervju har en lista över olika teman eller 

kategorier som ska diskuteras. De frågorna som ställs kan komma i olika ordning, då får 

informanten stor frihet att utforma svaren utifrån sina egna reflektioner och tankar (ibid).  

Intervjuprocessen är alltså smidig. Frågorna har varit öppna frågor. Huvudområden med 

bakomliggande stödfrågor visas i intervjuguiden. En intervjuguide fanns vid alla intervjuer 

som hjälpmedel och samtliga frågor ställdes till samtliga informanter (se bilaga).  

7.3 Urval och genomförande  
För att medverka i studien ställdes kravet att läraren är legitimerad med teknikbehörighet för 

årskurserna 7–9. Dessutom var det ett krav att lärarna hade erfarenhet av programmering i 

teknikundervisningen för att forskningsfrågorna skulle kunna besvaras. Urvalet i studien kan 

ses som ett målinriktat urval vilket Bryman beskriver som att "målet med ett målstyrt urval är 

att välja ut fall/deltagare på ett strategiskt sätt så att de samplade personerna är relevanta för 

de forskningsfrågor som formulerats" (Bryman, 2013, s.392). I studien medverkande fem 

lärare varav lärare nr.1 och 2 arbetar i en kommunal skola (A) och nr. 3 och 4 arbetar i annan 

kommunal skola (B) och nr.5 arbetar i en friskola enligt tabell 1. Intervjuerna genomfördes på 

den skola som läraren arbetade på. Innan intervjuerna skickade jag intervjuguiden till deras e-

post så att de var förberedda under intervjun. Jag framförde en sammanfattning om min 
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studie, mitt mål med denna intervju ”hur programmering kan införas i teknik i grundskolan 

(årkurs 7–9)” och att regeringen beslutat om programmering i styrdokument bland annat 

läroplaner och kursplaner.  

Lärares 

nr. 

 

Givet 

namn 

Kön Skolan 
Jobba som 

lärare, år 

Programmerings 

erfarenheter i 

teknikundervisningen, år 

1 Adam Man A 25 Halv år 

2 Jakob Man A 21 4 

3 Rebecka Kvinna B 17 1 

4 Sara Kvinna B 8 4 

5 Markus Man C 18 2 

Tabell 1. Översikt över de intervjuade lärarna 

7.4 Forskningsetiska principer 
Jag påpekade att enligt sekretesslagen används intervjun och dess informationer enbart i min 

studie och de kommer att vara anonyma samt att beräknad tid för intervjun är 30 – 40 minuter, 

och kommer att spelas in digitalt. Innan intervjuerna startade, informerades de om 

forskningsetiska övervägande som Vetenskapsrådet (2011) förespråkar.  

• Informationskravet som innebär att den intervjuade personen får information om vad det är 
som han eller hon ska medverka i.  

• Konfidentialitetskravet vilket innebär att informanterna förblir anonyma genom hela studien.  

• Nyttjandekravet vilket innebär att informanterna ska ha kunskap om vilket syfteintervjun ska 
användas till.  

• Samtyckekravet som belyser att informanterna själva bestämmer om de vill medverka i 
studien eller inte. (Mako A.,2014, s.10) 
 

7.5 Bearbetning och analys 
Dahlgren & Fallsberg som Fejes & Thornberg (2009) illustrerar stegen för att analysera. 

Modellen har sju steg och stegen sammanfattas så här: 

1-att transkribera materialet för att man bekanta sig 

2-att kondensera genom att klippa ut passager eller stycken i intervjuerna 
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3-att jämföra passagerna och hitta likheter och skillnader 

4-att gruppera likheterna och skillnaderna 

5-att artikulera kategorierna som likheterna som står i fokus 

6-Att namnge kategorierna  

7-att rymma passagerna inom kategorierna (ibid).  

Metoden som användes för att analysera data är kategorisering enligt Dahlgren & Fallsberg 

som Fejes & Thornberg (2009). Intervjuerna analyseras enligt modellen ovan. Intervjuerna 

transkriberades och skrevs ner i word program och varje intervju sparades i en fil. Samtalen 

lästes igenom noga ett flertal gånger. Passager, viktiga begrepp och meningar i intervjuerna 

markerades i dator och sammanställdes för alla fem intervjuer i en ny fil i wordformat. 

Passagerna jämfördes med varandra för att hitta likheter och skillnader inom materialet. 

Likheterna och skillnaderna grupperades och bearbetades. Likheterna blev kategoriindelning 

och sedan de likheterna och lärarnas erfarenheter artikulerades. De kategorierna som 

upplevdes mest signifikanta i materialet namngavs. Alla passagerna granskades, jämfördes 

och placerades inom kategorierna. 

7.6 Metoddiskussion  
Fejes & Tornberg (2009) påpekar att en god kompetensforskning i en kvalitativ studie bör 

uppfyllas genom validitet. ”Begreppet validitet refererar till vilken utsträckning den forskning 

som genomförs och den eller de metoder som används verkligen undersöker det som avses att 

undersökas” (Fejes & Tornberg, 2009, s.218). I den studien har använts intervjuguide och 

frågorna om programmering i teknikämnet inom grundskolan. Samtliga lärarna är 

legitimerade och har erfarenheter i teknik och särskild i programmering. Därför är de 

kompetens för att svara på frågorna och diskutera om programmering. Även om de har olika 

erfarenheter om detta men de har praktiska upplevelserna för att ta upp sina åsikter och 

svårigheter som det finns i undervisningen. Dessa åsikter och svårigheter som har 

framkommit i mitt arbete är anpassade med tidigare forskning och kan vara användbar för 

andra lärare, skolledning och huvudmännen. Därmed att utföra av kvalitativ metod genom 

semistrukturerade intervjuer är validitet. Men numera finns en brist i framtidens forskningar 

och det är att antal lärare som är kompetens i programmering är begränsade eftersom 

programmering är ett nytt ämne i teknik.   
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8. Resultat     
Denna studie lägger fram fem lärares erfarenheter och beskrivningar av programmering i 

deras teknikundervisning; hur de tolkar programmering och hur de undervisar programmering 

under sina lektioner. Lärarna heter Adam, Jakob, Rebecka, Sara och Markus. Intervjuerna är 

anonymiserade och namnen är inte respondenternas riktiga namn. Avsnittet inleds med en 

presentation av studiens resultat utifrån de tre teman som framträdde ur det transkriberade 

materialet. De tre teman som framkom ur analysen av materialet var följande:  

• Programmering i grundskolan  

• Programmering i teknikundervisning 

• Organisatoriskt stöd  

8.1 Programmering i grundskolan 
Det avsnittet beskriver tre underrubriker bland annat tolkning, elevs behov och 

programmeringsspråk i grundskolan. Rubrikerna klargör hur lärarna tolkar programmering 

och vad programmering betyder, varför eleverna behöver lära sig programmering och vilket 

programmeringsspråk som passar till eleverna i årskurs 7–9. 

8.1.1 Tolkning     
Samtliga lärare tycker att programmering är att skriva kod som en mekanism som ska kunna 

säga till en dator, maskin, robot, smarttelefon eller ett verktyg vad det ska göra eller styra det 

på ett visst sätt. Att skriva koden och mekanismen kallas maskinspråk eller 

programmeringsspråk.  

Adam uttrycker att programmering betyder att man ger ett program till en dator och 

producerar en produkt. Han menar att eleverna kan se resultat av ett program och 

programmering är ett verktyg där man kan skapa en produkt eller en funktion. 

Jakob formulerar att programmering inte endast är att skriva kod utan att datalogisk tänkande 

och digital kompetens är en viktig del som eleverna måste lära sig. 

Jakob: 

Programmering betyder många olika saker. Koden är en sak att man genom en 

logisk form av koder ska man kunna någonting utförd. Men det också är datalogisk 

tänkande och digital kompetens är viktiga. Det ser ut att alla elever inte kommer bli 

kodare eller programmerare men alla kommer ju någon gång programmera en 
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tvättmaskin eller ett smart hem kanske i framtiden så att lampor som styrs med el 

på dator. Då behöver man ha lite grundläggande insikt i hur det fungerar i alla fall.  

 
En programmerare ska vara duktig på att skriva kod, datalogisk tänkande och digital 

kompetens, menar Jakob. Datalogisk tänkande och digital kompetens är viktiga eftersom alla 

behöver veta hur tekniken fungerar i olika saker i omvärlden för att klara sig i sitt liv där vi 

ser en stor utveckling inom datoriska och elektroniska utrustningar.  

8.1.2 Elevs behov                                               
Det framkommer vid intervjuerna att programmering är viktigt för att kunna rusta eleverna för 

framtiden. Adam uttrycker att eleverna höjer sina kompetenser i digitalisering genom 

programmering och samhället är byggt på att vi programmerar olika funktioner. Jakob 

förklarar om programmeringens betydelse i ett demokratiskt samhälle.  

Om man börjar med demokratiskt är det viktig att förstå de som många processer i 

samhället drar som tas över av datorer som är programmerades som sköter 

basfunktioner i samhället. Det är viktigt att medborgarna i samhället ha en 

förståelse för varför det kan bli eller vad är det som styr. Så att det är en 

demokratisk grej och sen rent faktamässigt då det kan vara här att man enkelt 

förstår som visst prata om att man programmera en tvättmaskin eller en smart 

telefon att man faktiskt kommer att undan det i framtiden ekonomiskt. (Jakob)  

Jakob beskriver anledningen till varför programmering är viktigt att kunna för elever som idag 

lever i ett demokratiskt samhälle. 

Rebecka och Markus påpekar att eleverna ska veta vad som ligger bakom programmering. 

Det betyder att vi har massor av funktioner i modernt samhället där har vi olika delar som 

används av programmering. Dessa delar ger oss information för att förstå och tolka samhällets 

uppbyggnad. Dessutom formulerar Markus att samhället kommer att bli mer och mer 

digitaliserat och programmering förklarar framtiden.   

Sara berättar om tekniska lösningar i samhället så här: 

Jag tänker att samhället idag mer och mer bygger på att programmera. Tekniska 

lösningar blir mer och mer digitala som vi har allt är ju på något sätt programmerat 

så att framtiden. (Sara)  

Sara uttrycker att programmering är en viktig kunskap för att förstå att samhället är 

byggt på programmering.   
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8.1.3 Programmeringsspråk     
De fem intervjuade lärarna har en gemensam syn på programmeringsspråk. De tycker att 

blockprogrammering är passat till eleverna i årskurs 7–9 eller tidigare. De nämner diverse 

anledningar om blockprogrammering såsom bästa, enklaste och lättaste, intresse och 

förståelse.  

Scratch som blockprogrammering är den enklaste och bästa programmering. Det 

skapar intresse och förståelse för eleverna att lära sig, tycker Adam.  

Genom att lära sig blockprogrammering kan eleverna programmera en robot och 

styra den. Det är ett bra sätt för eleverna att förstå ett programspråk utan att skriva 

kod, uttrycker Jakob. Därmed kan lärare skapa intresse och förståelse för eleverna 

om programmering och att dessa är betydelsefulla för eleverna i grundskolan.  

Rebecka förklarar att eleverna ska utvecklas genom olika programspråk särskilt att 

skriva kod i högstadiet.  

Jag jobbar med 13 till 16 åringar så klart att vi tittar du på steget här nu så kan 

man då säga blockprogrammering. När kommer du handla mer på årskurs 7 till 9 

behöver jobba mer med kodningen är jag som är riktigt språk ligger kod precis 

och det verkar vara Skolverket. Det blir undersökande sätt så 

blockprogrammeringen tror jag på sikt kommer att bli årskurs 4–6.... Eleverna för 

att börja med det så det var ju kunnat lägga upp ytterligare en nivå. Jag sitter med 

i ett antal Facebook grupper att man jobbar med hur vi delar olika tips …Jag själv 

har inte använt Pyton ännu men som jag tar upp det här och som jag tolkar. …Det 

verkar som att den erfarenhet jag får ifrån den här gruppen när man säger så då 

är ju att Pyton verkar vara för en viss hyfsat bra språket att kunna starta med 

eleverna och användbart. (Rebecka) 

Rebecka tycker att lärare ska följa Skolverkets läroplan där det står att ” I 

programmering ingår att skriva kod”. Därför ska lärarna använda högre nivå på 

programmeringsspråket istället för blockprogrammering. Dessutom ska lärarna 

samarbeta och diskuterar för att hitta ett lämpligt programmeringsspråk. Men Sara 

tycker att eleverna i början ska få förståelse om programmering. Hon analyserar över 

om kodskrivande och arbete med olika bokstäver och siffror kan riskera elevernas 

intresse och förståelse. Andra programmeringsspråk behöver utbildning men 

blockprogrammering är jättelätt att jobba från början, säger Markus.  
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8.2 Programmering i teknikundervisning  
Det momentet innehåller fem punkter; målaspekten, att kommunicera till elever, 

dokumentation, svårigheter och organisatoriskt stöd om programmering inom teknikämnet. 

Dessa moment illustrerar vad som är syftet med programmering i teknikämnet, hur lärare 

undervisar programmering i tekniklektion, hur materialet dokumenteras, vilka problem som 

finns vid arbete med programmering i teknikundervisning och vilka organisatoriska stöd har 

lärarna fått om programmering.     

8.2.1 Målaspekten 
Adam tycker att syftet med programmering i teknik är man ska veta hur fungerar tekniken i 

hela samhället precis som alla andra delar i teknik som arbetar med. Programmering är en del 

av dagens samhälle så vi behöver i teknikundervisning visa vad programmering är. 

Jakob formulerar att syftet med programmering i teknik. Problemlösning där eleverna lär sig 

lösa problem och kunna använda programmering som verktyg i andra ämnen. Dessutom ska 

de lära sig hur saker och ting är programmerade i dagens samhälle samt att förstå hur de 

fungerar.  

Rebecka förtäljer att programmering i teknik ska ses mer på som ett verktyg. Framförallt ska 

eleverna kunna lösa problem, och ska kunna utveckla och undersöka med hjälp utav den här 

delen i tekniken som programmeringen. 

Markus pekar på att syftet i kursplanen säger att eleverna på något sätt ska kunna lösa 

problem och förstår programmering som finns i tekniska system.  

Sara berättar att eleverna ska få någonting på förståelse för hur det funkar en tanke och det 

kan vara bra att kunna visa som ett block eller blockprogrammering. Eleverna ska försöka få 

en förståelse om hur tekniska system fungerar och hur programmeringen som koder används i 

tekniska system. 

8.2.2 Att kommunicera till elever     
Lärarna har olika erfarenhet i att teknikundervisning. Enligt tabell 1, har de halv, 1,2 och 4 år 

programmerings erfarenheter inom teknikundervisning. Några av dem har erfarenhet också i 

matematikundervisning.  

Adam diskuterade och fick hjälp av Jakob som var hans kollega, eftersom de arbetade på 

samma skola. Han planerade och jobbade med Alex som är en robot och planerade för vilka 
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vägar Alex skulle välja för att nå sitt mål. Till sin hjälp använde han några kortkommandon i 

form av symboler (svänga höger; svänga vänster, gå rakt fram etc.).  

Makus använder av Code.org som är enkelt. Han visar en instruktionsvideo om detta hur man 

kan göra. I den instruktionsvideon visas programmerare som berättar om tillämpning av dator 

och programmering. Han upplever att eleverna blir väldigt sugna att börja. Code.org är ett 

spel kan undervisa programmering och algoritm steg för steg. Om man gör fel under spelet, 

får man korrigera kommandon och testa igen.  

Jakob klargör hur han kommunicerar programmering i sin undervisning.      

Jag hämtar alltid mycket klipper från Youtube och använder i min undervisning. 

Dels för att väldigt mycket välja mellan men också för att eleverna är det här och 

tittar på Youtube i sin fritid så de känner igen det här. Då har jag två klipp som jag 

visar och det första videoklippet är en trafikkorsning någonstans och det är helt 

kaos…. eleverna förstår att det är kaos så börjar de prata här och då är ni som 

ansvariga i staden den här korsningen och vad skulle ni göra. Och några kommer 

in på att de ska övergångställen och så här men tillslut kommer de på att trafikljus 

skulle vara smart och så får de komma fram och rita in trafikljusen vart de ska vara 

och sen måste de rita ett litet hus bredvid där den som sköter trafikljusen sitter att 

en dator som måste göra det. …Hur kan vi göra då? Och så kommer de in på att 

sensorer i på vägarna och på många sätt det är programmeras och styras och sen 

skulle man kunna dra i förlängning lite koppling till Scratch…. Så det är reda för 

att de förstå att det finns en nytta med programmering.  

Det andra som jag visar är ett klipp ifrån Nasa när de skjuter upp en satellit och 

vem är det som kör det här nu då som finns några piloter som kör man eller hur 

kommer de upp och hur känner de av att de ska hit och dit. Och då fattar de snart 

att det faktiskt är datorer som sköter det där och de också programmerade. Jag 

tycker att det är en bra ingångspunkt och sen introducerar jag Scratch.… Det är 

absolut viktigaste är man fånga elevernas intresse att de ska bli nyfikna och det 

tycker jag de gör bra med den här korsningen. (Jakob) 

Jakob tillämpar IKT och använder sig av ett konkret exempel såsom trafikljus för att 

undervisa om programmering. Han diskuterar med eleverna om programmering för att 

eleverna ska föra fram sina åsikter således lyfter han fram elevernas intresse och nyfikenhet. 

Efter det förbereds eleverna för att lära sig Scratch som en blockprogrammering.  Dessutom 

tycker han att grupparbete är viktigt där eleverna hjälper varandra genom att prata och kolla 

till andra arbete får feedback.  
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Rebecka beskriver Geogebra, ett program, som visar olika funktioner i matematik men i 

teknikundervisningen krävs mer för att där ska eleverna kunna lösa problem genom olika 

verktyg såsom robotar. Rebecka och Sara jobbar på samma skola och försöker hitta lämpliga 

lösningar i programmeringsundervisning. Men de vet inte vad de ska göra exakt enligt 

Skolverket så att de ska använda programmeringsspråk eller göra blockprogrammering. De 

tvings att följa kommunens beslut och utnyttjar Scratch.  

Rebecka introducerar arbetet, kursplanen och kunskapskravet för eleverna i sin lektion och 

berättar historia om programmering. Hon uttrycker vad programmering är och vilka område 

används av programmering. Hon tar hjälp av Youtube, Powerpoint i undervisning. Uppgifter 

väljs som eleverna stimuleras till att fortsätta och arbeta tillsammans genom grupparbete.    

Sara använder sig av ett exempel av liv och jämför människor med datorer. Hon försöker 

undervisa hur instruktioner skrivs till eleverna. Hon använder Youtube för att formulera spel i 

Scratch och diskuterar om dessa.  Hon försöker få lektionerna mer praktiska istället för teori. 

Eleverna tillåts att pröva själva. De jobbar med Scratch och skapar nya funktioner eller 

repeterar funktionerna och kollar på vad det har hänt. Ibland gör eleverna några misstag och 

de försöker korrigera funktionerna. Sara tar upp några frågor om de funktionerna i Scratch 

och diskuterar om misstagen eleverna har gjort för att öppna diskussioner mellan lärare och 

eleverna och eleverna – eleverna och gynnar interaktioner. Efter det genomför eleverna sina 

spel, genom grupparbete, 2 eller 3 elever i varje grupp. Hon organiserar lämpliga grupperna, 

tillräckliga arbetstid och lugna miljöer. 

8.2.3 Dokumentation       
Dokumentation är en sak där lärarna använder olika digitala verktyg och appar som Showbie, 

Onenote, att ta kort eller filma och skriva i skrivbok också. I samtalet om dokumentation 

handlar det om nästan samma perspektiv. Lärarna försöker dokumentera hela processen och 

de lägger kommentarer till eleverna och får feedback av dem. De betonar att dokumentationen 

är viktig för att bedöma och hjälpa eleverna att utvecklas.  

Onenote och portfolio används av Adam i dokumentation. Genom Showbei kan eleverna ta 

kort av sina arbeten, skriva och lägga in sina kommentarer och det är bra feedback för lärare, 

uttrycker Jakob. Eleverna skapar eget konto i Scratch och de delar sina konton med Rebecka 

och hon kan följa deras processer. Markus tycker att det är enklast om eleverna filmar av sina 

aktiviteter. Sara använder sig av Showbei och Onenote för att eleverna kan skriva vad de gör 
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och de kan berätta om syftet av spelet och målet som de vill uppnå. Dessutom skriver hon 

några anteckningar på tavlan och eleverna får skriva eller ta kort av dem.  

8.2.4 Svårigheter    
Lärarna anser att det finns olika svårigheter med att arbeta med programmering i 

teknikundervisningen. De uppger att ekonomi är en svårighet. Nu har eleverna Ipad men det 

är inte effektivt och det behövs dator. Adam och Sara påstår att bristen på kunnighet, kunskap 

och kompetens i att undervisa programmering är en annan del. Dessutom betonar Sara att 

begrepp av tydliga instruktioner är svårt för vissa av eleverna för att förstår hur en robot 

funkar till exempel. Hon framhäver att tekniska fel som sker under lektionen med dator eller 

roboten är en annan del och det tar tid att hitta felsökningen och eleverna tröttnar.   

Jakob tycker att datakunskapsnivåerna mellan eleverna är en stor svårighet för att undervisa 

programmering. Rebecka pekar att en timme för teknikundervisning och programmering inte 

är tillräckligt och lektionen behöver mer tid. Markus hävdar att det finns brist i kursmaterialet 

för att lära ut och att kursplanen är otydlig. 

8.2.5 Organisatoriskt stöd 
Lärare framhåller att fortbildning om programmering är viktigt att undervisa till eleverna. Det 

är ett ganska nytt område för de lärarna som hade äldre utbildning och lärarna vet inte exakt 

vad kursplanen och läroplanen säger om programmering i teknik. Adam och Markus har lärt 

lite via Youtube. Jakob, Rebecka och Sara har erhållit en dagkurs, 3 timmar på Dalenium 

Science Center som ligger i Stenstorp. Kursen handlade om programmering men det var lite 

tid. Rebecka förväntar sig mer hjälp av kommun i samband med fortbildning även om hon 

och andra tekniklärare har skapat en grupp i Facebook där de kan diskutera om 

programmering. Sara har redan kunskap om programmering och läste C++ när hon läste på 

gymnasiet. Jakob hade varit några korta dagar på kommunen där han tagit föreläsningar om 

robotprogrammering.  

9. Diskussion  
Studien syftar till att förstärka ämnesdidaktisk kunskap om programmering i teknikämnet i 

grundskolan och att komplettera olika lärarnas perspektiv inom teknikundervisning. Studien 

resonerar kring programmering i teknikundervisning och inlärningsaspekten som påvisas, 

baserat på litteratur och intervjuer av högstadielärare som redan idag använder 

programmering i sin teknikundervisning. 
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9.1 Programmering i teknikundervisning  
Lärarna beskriver att programmering är viktigt för att kunna rusta eleverna för att delta i 

samhället och eleverna ska höja sina kompetenser i digitalisering genom programmering 

eftersom samhället är byggt utifrån att vi programmerar olika funktioner. Sjöberg (2012) 

tycker att teknik styr och reglerar funktioner och tekniska verktyg som påverkar samhället. 

Även lärarna understryker att vi idag lever i ett demokratiskt samhälle och samhället kommer 

bli mer och mer digitaliserat och programmering leder till framtiden. Skolverket (2017) 

formulerar att digitaliseringen genom att använda digital teknik förändrar människors 

möjligheter och det kan påverka samhällsutvecklingen till exempel genom att använda digital 

teknik för kommunikation och opinionsbildning.  

Syftet med programmering i teknik är, enligt lärarna, att man ska veta hur tekniken fungerar i 

hela samhället och att programmering är en del av samhället nu. Dessutom förstår eleverna 

programmering som finns i olika tekniska systemen genom att lära sig programmering som ett 

verktyg. Skolverket (2017) har skrivit att en aspekt av digital kompetens är att eleverna förstår 

digitaliseringens påverkan på samhället och att de ska kunna använda och förstå digitala 

verktyg och medier.  

Lärarna pekar på att programmering är viktigt för att lösa tekniska problem enligt kursplanen i 

teknik, Lg11, reviderad 2016 och Lg11, reviderad 2017. Ytterligare formulerar lärarna att 

eleverna ska kunna lösa, utveckla och undersöka problem. Enligt Skolverket (2017) betyder 

det att eleverna inser datalogiska tänkande som en förmåga och färdighet för att lösa problem. 

Mannila (2017) klargör att datalogiskt tänkande kan bidra till att lösa problem genom att bryta 

ner ett problem i mindre delar, att hitta och utnyttja mönster, att automatisera lösningar genom 

att utveckla algoritmer, och att representera och modellera information.  

Samtliga lärare tycker att programmering är att skriva kod så att koden som en mekanism ska 

kunna säga till en dator, maskin, robot, smarttelefon eller ett verktyg vad den/det ska göra 

eller styra på ett visst sätt. Att skriva koden och mekanismen kallas maskinspråk eller 

programmeringsspråk. Mannila (2017) tycker att programmering är en sekvensinstruktion 

som en dator kan tolka vad ska göra och språket är som kod. Skolverket (2017) anser att 

skriva kod är en del av programmering och programmering handlar om problemformulering, 

att välja lösning, att pröva och ompröva samt att dokumentera. Även European Schoolnet 

(2015, s.7) definierar programmering som en process ”att utveckla och genomföra olika 

uppsättningar av instruktioner för att en dator ska kunna utföra en viss uppgift, lösa problem 

och tillhandahålla mänsklig interaktivitet ". 
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De fyra intervjuade lärarna har en gemensam syn på programmeringsspråk. De tycker att 

blockprogrammering är anpassat till eleverna i årskurs 7–9 eller tidigare. De nämner diverse 

anledningar såsom bästa, enklaste och lättaste, intresse och förståelse. En av lärarna insisterar 

på att blockprogrammering är första steget men eleverna behöver arbeta med högre nivåer 

inom kodning. Eftersom kodningen är ett riktigt språk enligt Skolverket. Skolverket (2018, 

s.7) uttrycker att ” Eleverna i årskurs 7–9 ska möta programmering i olika 

programmeringsmiljöer ska de förutom blockprogrammering använda textbaserad 

programmering”.  

9.2 Undervisning     
Lärarna presenterar arbetet, lektionsupplägg, kursplanen och kunskapskravet för eleverna. 

Syftet i kursplan och centrala innehållet ska berättas som byggstenar i undervisningen 

(Bjurulf, 2011). De berättade historia om programmering. Historia om teknik visar hur teknik 

hjälpte till att lösa människors problem och behov (Bjurulf, 2011). Lärarna formulerar 

programmeringsbegrepp och använder sig av olika verktyg för att undervisa bland annat 

blockprogrammeringen, Robotkit, dator, Ipad och Youtube. Språk och materiel används som 

två olika slags redskap enligt sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014) och IKT tillämpas 

under lektioner enligt Håkansson & Sundberg (2012). Ytterligare förklarar lärarna om 

programmering och inom vilka områden programmering idag används enligt centralt 

innehållet (Skolverket, lgr11).   

Lärarna använder dialog, samspel och reflektion som didaktiska redskap vilket bidrar till 

konstruktiva lösningar och även att besvara de didaktiska frågorna i undervisning om 

programmering Vygotskij och Dysthe (2003, 1996) och de har dialogiska klassrum (Dysthe, 

1996).  

Lärarnas lektioner är både praktik och teori. Eleverna får pröva själva och de gör aktiviteter 

under lektionerna. Ibland gör de misstag i aktiviteterna. Enligt Deweys teori (Säljö, 2014) kan 

man också lära sig från misstag men det viktigaste är att eleverna upplever själva och testar 

och prövar för bättre förståelse och får kunskaper som grundar på sina erfarenheter. Säljö 

(2014) skriver att lärarens roll ibland påverkar lärande som lärare kan hindra barn att 

upptäcka. Han menar att arbetsformer ska erbjudas så att eleverna stimuleras till självstyrda 

aktiviteter och grupparbete där barn samarbetar och utvecklar kunskaper tillsammans. Vidare 

skriver han att läraren ska stå passiv bredvid eleverna och tipsa dem i de flesta fall och låta 

dem att vara aktiva själva och läraren ska erbjuda sysslor där eleverna kan vara mer aktiva 

och fundera och ställa frågor. Läraren ska låta eleverna uppleva själva genom experimenten. 
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”Barn ska arbeta i frihet, upptäcka hur världen fungerar genom sina egna aktiviteter och 

genom att organisera sin egen kunskap” Säljö (2014). Eleverna genomför aktiviteterna som 

grupparbete. Enligt Hammar Chiriac & Hempel (2005) är det betydelsefullt hur lärare 

organiserar gruppen som t.ex. gruppstorlek, gruppsammansättning samt tid och rum att utföra 

grupparbetet. Uppgifter bygger praktiskt lärande när eleverna kopplar ihop olika block i 

blockprogrammering och de upplever och testar själva nya funktioner och de kan använda sig 

av sina misstag för bättre lärande och att utvecklas enligt Deweys teori (Säljö, 2014). 

Grupparbetet bidrar till att eleverna får använda sina förmågor. I samarbetet diskuterar och 

stöttar de varandra (Hammar Chiriac & Hempel 2005).  

Lärarna använder sig av olika digitala verktyg och appar för att dokumentera till exempel 

Showbie, Onenote, att ta kort eller filma samt fysiska modeller liksom att skriva i skrivbok. 

Lärarna försöker dokumentera hela processen och de lägger kommentarer till eleverna och får 

feedback av dem. ” Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med 

förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska 

och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar 

konstruktions- och teknikutvecklingsarbete” (Lgr11, Reviderad 2018, s.295). 

10. Slutsats  
Studiens syfte var att undersöka hur lärarna tolkar programmering och hur de arbetar med 

programmering i teknikämnet.  

Lärare påpekar att programmering är en viktig färdighet för eleverna att lära sig i skolan. 

Utifrån mina erfarenheter inom industri gynnas man av att ha kunskap om programmering 

lösa problem eller föreslå i sina uppgifter genom att följa instruktioner, algoritmer eller 

datalogiskt tänkande. Dessa erfarenheter som praktiska upplevelser kan bidra till att eleverna 

förstår varför de ska läsa programmering. Även att dokumentera som fysisk och digital 

funktion är väldigt viktigt för att man kan använda sig själv eller andras erfarenheter och man 

kan spara tid och ekonomi i en verksamhet.  

De intervjuade lärarna har kompetens i inlärning och sin ämnesdidaktik eftersom de har långa 

år erfarenhet inom teknik och matematik. Samtliga lärarna har jobbat med 

blockprogrammering och blockprogrammeringen kan vara som utgångspunkt men eleverna 

ska även lära sig textbaserad. Men några av lärarna behöver utbildas om programmering och 

resterande behöver uppdatera sina kunskaper om programmering, programmeringsspråk samt 

olika verktyg och metoder som de kan använda i sina lektioner. Lärarna medger att deltagande 
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i fortbildningskurser om programmering kan utveckla deras kunskap. Givetvis kan de ha 

självstudier genom internet, konferenser eller böcker samt att det finns nivågrupperade 

webbkurser på Skolverkets hemsida. Som en av lärarna nämner så kan en portal exempelvis 

Facebook hjälpa tekniklärarna för att diskutera och kommunicera sina erfarenheter.  

11. Framtida forskning  
Ett förslag på fortsatta studier kan vara att undersöka programmering i teknikämnet 7–9 och 

se elevernas utveckling inom problemlösning samt diskutera de nämnda och tekniska 

förmågorna.   
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Bilaga. Intervjuguide 

Målet med denna intervju är att visar hur programmering kan införas i teknik i grundskolan 

(årkurs 7–9). Hur lärare tolkar begrepp programmering? och Hur lärare arbetar med 

programmeringen i teknik? Beräknad tid för intervju är 30 – 40 minuter, och spelas in digitalt. 

Enligt Sekretesslagen din intervju och dina informationer används enbart i min studie och du 

kommer att vara anonym.  

Sonderingsfrågor  
a. Hur länge har du tjänstgjort inom som läraryrket?  
b. I vilka ämnen har du behörighet?  
c. Hur länge har du aktivt arbetat med programmering i teknikundervisningen?  
d. Vilka årskurser undervisar du i teknik?  
 
Programmering i grundskolan (årskurs 7–9)  
a) Vad innebär programmering? (koda, datalogisk tänkande, digital kompetens, algoritmer)  

b) Varför tycker du att eleverna ska lära sig programmering i grundskolan? 
 
c)Vad tror du skulle vara bäst tillämpad för barn inom de olika programmeringsspråk/-
program som finns?  

d) Beskriv vad du tycker syftet med programmering i teknik är?  
 
e) Hur införde du programmering i din teknikundervisning?  

f) På vilket sätt dokumenterar du elevernas arbete?  

g) Vilka svårigheter finns i teknikundervisningen?  

h) Någon särskild fortbildning som du har erhållit om programmering?  
 
i) Är det något utöver det vi har pratat om som du skulle vilja tillägga?  
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