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Programmering införs i de svenska styrdokumenten mellan 1 juli 2017 och 1 juli 2018 med 

syfte att utveckla elevers digitala kompetens. Flera förmågor kan enligt forskning utvecklas 

genom arbete med programmering, som har visat sig likna de matematiska förmågorna i 

kursplanen för matematik. Frågan är hur programmering uppfattas genom de lärandes ögon.  

Syftet med studien är därför att bidra med kunskap om vilka olika uppfattningar av 

programmering som kan finnas bland elever, främst i relation till matematik. Studiens två 

frågeställningar behandlar hur programmering definieras respektive vilket lärande som det 

uppfattas kunna utveckla. Studien tar sin utgångspunkt i fenomenografin där uppfattningar 

av ett fenomen studeras. Fenomenet utgörs i den här studien av programmering. Resultatet 

jämfördes även med de förmågor och kunskaper som programmering enligt forskning anses 

utveckla. Att förmågorna och kunskaperna kan utvecklas utgör därför hjälpteorier. Totalt 

deltog nio elever i årskurs 1-4 i studien. Semistrukturerade intervjuer med eleverna, i 

kombination med en programmeringsuppgift i par, användes för att samla information.  

Studiens resultat visar på fyra kategorier bestående av uppfattningar av programmering där 

olika aspekter fokuseras. Kategorierna är att uppfatta programmering som styrning, matematik, 

arbetssätt och stegvis lösningsprocess. Flera aspekter påminner om matematik, vilket visar på att 

ett samband mellan programmering och matematik uppfattas. Elevernas visade svårigheter 

med att förklara programmeringens syfte synliggör däremot behov av att förtydliga det syftet 

för att underlätta största möjliga lärande av programmering. 
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Programming is introduced in the Swedish curriculum between July 1 2017 and July 1 2018 

to improve students’ digital competence. According to research programming can develop 

many skills, which have shown to resemble the five mathematical skills in the syllabus for 

mathematics. The question is how programming is apprehended through the learners’ eyes.  

Consequently the aim of this study is to contribute with knowledge regarding which 

different apprehensions of programming that could be found among students, foremost 

related to mathematics. The two questions deal with how programming is defined and what 

knowledge it could develop. The study is based on the phenomenography, which focuses on 

apprehensions of phenomenon, in this case programming. The results were also compared 

to the skills and knowledge that research shows programming could develop. Therefore the 

fact that those they could be developed, was used as helping theories. Nine students in 1-4 

grade participated in the study. Semi structured interviews with them, including a 

programming assignment in pairs, were used to gather material.  

The results show four categories of apprehensions of programming where different aspects 

are focused. The categories are to apprehend programming as steering, mathematics, way of 

working and process of gradual problem solving. Many aspects resemble mathematics, which shows 

that a connection between programming and mathematics is apprehended. However, that 

the students found it hard to explain the purpose of programming, reveals the need of 

clarifying that purpose to facilitate as much learning as possible through programming. 
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1. Inledning 

Om du ser dig omkring där du just nu befinner dig är sannolikheten stor att något av det du 

ser är en del av det som kallas programmering. Det gäller exempelvis robotar, recept, och 

mobiler. I den alltmer påtagliga digitaliseringen av samhället har nämligen programmeringen 

en framträdande roll. Programmering kan förklaras som att bilda ett program genom att 

skriva och sammanfoga instruktioner (Karush, 1962). Det programmet kan sedan tilldelas ett 

objekt och på så sätt berätta för det vad det ska göra (Ibid).  

Våren 2017 godkändes införandet av programmering i läroplanen, vilket främst innebar 

förändringar i kursplanen för matematik (Regeringskansliet, 2017). Syftet var att utveckla 

elevers digitala kompetens (Skolverket, 2016). Därmed är nu programmeringen även en del 

av skolans värld. Enligt forskning (till exempel Clements, 2002; Gadanidis, 2015; Papert, 

1980) kan programmering utveckla ett antal förmågor. De förmågorna har stora likheter 

med de fem matematiska förmågorna i kursplanen för matematik (Faag & Faag, 2017). Det 

innebär att programmering kan anses ha matematiska aspekter och därmed kunna ingå i 

matematikämnets kursplan.  

Programmering får i och med införandet i läroplanen större utrymme i den svenska 

matematikundervisningen än tidigare. Utbudet av forskning om programmering i relation till 

undervisning och elevers lärande är därför begränsat särskilt i Sverige, men även 

internationellt (Kjällander, Åkerfeldt, & Petersson, 2016). Därmed kan behov av och intresse 

för en studie som tar de lärandes perspektiv på programmering, finnas. Det är trots allt till 

eleverna som programmeringsundervisningen riktar sig och för deras lärandes skull som 

programmering införs i läroplanen.  

Studien behandlar därför uppfattningar av programmering utifrån ett elevperspektiv, främst i 

relation till matematik. Eftersom programmering kan beskrivas som matematisk, kan det 

nämligen vara intressant att undersöka om elever uppfattar det sambandet. Fokuseringen på 

uppfattningar, ger studien en fenomenografisk ansats. För att samla in material användes 

enskilda semistrukturerade intervjuer samt ett moment där eleverna programmerade i par. 

Nio elever i årskurs 1-4 deltog i studien, varav ett fåtal i varje klass. Trots att urvalet 

begränsades till relativt få elever, kunde därför flera klasser och skolor ingå i studien, vilket 

gjorde att studien kunde täcka ett relativt stort område. 
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Arbetet inleds med en precisering av studiens syfte och frågeställningar. Därefter ges 

information som utgör bakgrund till studien, exempelvis vilka teorier som studien grundas 

på och vad programmering är. Sedan förklaras och diskuteras studiens metod för 

materialinsamling. Efter det presenteras studiens resultat i form av olika kategorier av 

uppfattningar som synliggjordes i studien, och som därmed utgör studiens utfallsrum. 

Avslutningsvis diskuteras resultatet, delvis i relation till tidigare forskning och utifrån dess 

betydelse för skolan. I diskussionen nämns även förslag på var ytterligare forskningsbehov 

inom ämnesområdet kan finnas.  

 

1.1 Tack 

Jag vill rikta ett stort tack till de kommuner och skolor som valde att delta i studien, samt de 

lärare som avvarade tid till studien och de vårdnadshavare som godkände sitt barns 

deltagande. Särskilt tack till de elever som delade med sig av sina uppfattningar och tankar. 

Utan er hade studien inte kunnat genomföras!    
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om vilka olika uppfattningar av programmering 

som kan finnas bland elever i årskurs 1-4, främst i relation till matematik.  

 

Det syftet vill jag uppnå genom att besvara följande frågeställningar:  

o Vilka aspekter av vad programmering är urskiljer eleverna? 

o Vilka aspekter av lärande urskiljer eleverna att programmering kan skapa?  
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3. Bakgrund 

I det här avsnittet förklaras begrepp som kan relateras till programmering, anledningen till 

att programmering infördes i styrdokumenten samt vilka förändringar som det innebar i 

styrdokumenten. Dessutom beskrivs resultat från tidigare forskning om programmeringens 

effekter på elevers lärande samt studiens teoretiska ramverk, fenomenografin. 

 

3.1 Vad innebär programmering?  

Vanligtvis förklaras programmering som ”skrivande av kod” (Skolverket, 2016), men 

benämningarna ”formaliserad planläggning” och ”skrivande av instruktioner” förekommer 

också (Henriksson, u.å.). Vid programmering skrivs nämligen instruktioner som utgörs av 

koder. Koderna bildar i sin tur en form av planläggning som kallas program (Karush, 1962). 

Ett program kan sedan ges till ett objekt, exempelvis en dator eller leksak. Därmed blir 

objektet programmerat, vilket innebär att det har fått koder som berättar för objektet vad det 

ska göra. Att programmera kan alltså liknas vid att ge instruktioner, och den som 

programmerar objektet kallas programmerare (Kodboken, u.å.).  

För att objektet ska kunna följa instruktionerna från programmeraren måste objektet förstå 

instruktionerna. Därför finns det olika programmeringsspråk (Karush, 1962). Människor kan 

skriva instruktioner på programmeringsspråken som sedan automatiskt görs om till 

maskinkod som objektet förstår. Det innebär att språken är en bro mellan människor och 

datorer och möjliggör kommunikation mellan parterna (Thoresson, 2016).  

Koderna kan bilda program genom att skrivas för hand (Thoresson, 2016), så kallat 

textbaserad programmering, eller med grafiska block exempelvis i digitala spel, benämnt 

blockbaserad eller grafisk programmering (Ibid; Lang-Ree, 2016). Programmet kan även 

skapas konkret, även kallat förkroppsligat eller analogt. Det kan göras via instruktionskort 

som läggs i en viss ordning eller via muntliga kommandon (Fernaeus & Tholander, 2005).  

Gemensamt för programmeringsformerna är att en kod skapar en viss händelse, exempelvis 

att ett objekt går ett steg framåt. Därmed representerar en viss kod ett visst agerande, till 

exempel ”sväng vänster”. Det gäller oavsett programmeringsform, alltså oavsett om koden 

utgörs av en skriven enhet, ett kommando, ett kort eller ett block med färdigskriven 

instruktion. Därför består programmet antingen av flera skriftliga instruktioner, block, kort 
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eller kommandon som tillsammans instruerar objektet att exempelvis gå tre steg framåt och 

svänga vänster (Figur 1 visar ett blockbaserat sådant program).  

 

 

 

  

  

  

     Figur 1. Blockbaserad programmering med instruktionen ”gå tre steg framåt, sväng vänster”. (Se Bildreferenser s. 37)  

Logo-programmering var en av de första programmeringsformerna och är ett exempel på 

textbaserad programmering (Papert, 1980). I Logo består det programmerade objektet av en 

sköldpaddslik robot, kallad turtle (Figur 2) (Papert, 1980), medan det vid blockbaserad 

programmering kan utgöras av en digital figur i exempelvis ett spel. I förkroppsligad och 

konkret programmering kan objektet istället vara en person alternativt en figur på en digital 

skärm som agerar enligt de muntliga kommandona respektive de konkreta 

instruktionskorten (Fernaeus & Tholander, 2005). Det innebär att programmering också kan 

ske i form av praktiska övningar (Thoresson, 2016), exempelvis genom att instruera varandra 

att utföra vissa handlingar.  

 

 

 

 

 

Idag finns barnanpassade programmeringsversioner, såsom Bee-Bot och Blue-Bot (Figur 2), 

som grundar sig på Logo-programmerings turtle (Jämför de två bilderna i Figur 2). De liknar 

skalbaggar där koderna för önskade handlingar ges genom knapptryckningar på ryggen eller 

på en Ipad (Hands On Science, u.å.). Spelet Scratch (Utvecklat av Resnick m.fl.) är en 

Figur 2. Till vänster: Logo-turtle. Till höger: Blue-Bot. 
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blockbaserad barnanpassad variant. Där sätts block ihop, likt pusselbitar, av flera olika 

klossar med specifika instruktioner (Figur 1) (Lang-Ree, 2016; Thoresson, 2016).  

Utöver att skriva kod, har programmering en bredare och mer mångsidig definition där 

experimenterande ingår (Skolverket, 2016). Det innebär exempelvis att programmering kan 

användas för att lösa problem genom att undersöka vilka instruktioner som ger de rörelser 

som blir lösningen. Om objektet inte rör sig som önskat, behöver nämligen programmet 

förändras för att prövas igen. Det är den här breda definitionen som de nya formuleringarna 

i styrdokumenten syftar på och som undervisningen ska utgå ifrån (Skolverket, 2016). 

Programmerade objekt är dessutom en naturlig del av dagens samhälle, som vi kanske inte är 

medvetna om. Maskiner och apparater, från mobiler till torktumlare, är programmerade att 

följa program som skapas utifrån exempelvis ett antal klickningar. Vägbeskrivningar och 

recept, där vi själva utgör objekten, är exempel på konkret programmering i vardagen. 

Programmerade robotar återfinns dessutom ofta i populärkultur, så som R2-D2, C-3PO och 

BB-8 i Star Wars (Figur 3)(Kennedy, Burk & Abrams, 2015), och Baymax i Big Hero 6 (Figur 

3)(Reed, Conli, Hall & Williams, 2014).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  Figur 3. Till vänster: R2-D2, C-3PO och BB8. Till höger: Baymax. 

 

3.2 Vägen till Skolverkets förslag 

Under 1980-talet spreds matematikern och datorforskaren Seymour Paperts uttryck  

datalogiskt tänkande internationellt (Pålsson, 2016). Det ledde till att programmering infördes i 

den svenska grundskolans styrdokument (Kjällander et al., 2016). Datalogiskt tänkande 

innebär att tänka reflekterande och logiskt samt bearbeta problem (Wing, 2006). Skolans 
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användning av programmering gav dock inte önskat resultat, vilket minskade dess 

användning i undervisningen. Ett par årtionden senare ökade däremot åter intresset för 

programmering. I sin artikel Datalogiskt tänkande (2006), synliggjorde nämligen 

datorforskaren Jeanette Wing hur mångsidig och användbar förmågan att tänka datalogisk 

var och kopplade förmågan till programmering (Pålsson, 2016).  

Därför presenterade Skolverket, i juni 2016, rapporten Nationella IT- strategier för 

skolväsendet (U2015/04666/S). I rapporten beskrevs ett förslag på hur digitaliseringen 

skulle synliggöras tydligare i läroplanen. Utöver att intresset för programmering ökade, 

utformades förslaget därför med anledning av att digitaliseringen ständigt pågår och medför 

behov av nya förmågor (Skolverket, 2016). De förmågor som samhället efterfrågar har 

skolan nämligen i uppdrag att utrusta eleverna med (Skolverket, 2017). 

För att skapa en grund för förslaget genomförde Skolverket enkäter och skolbesök samt lät 

ta fram en forskningsöversikt om programmering (Kjällander et al., 2016). De följde också 

upp skolors IT- användning och IT-komptens (Skolverket, 2016). 45 remissinstanser 

granskade förslaget, varav majoriteten stödde det men betonade behovet av nationell 

samordning och kompetensutveckling. Andra remissinstanser, exempelvis Göteborgs 

universitet och Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), såg däremot brister i 

förslagets vetenskapliga grund. NCM var särskilt kritisk till att programmeringen främst 

skulle placeras i kursplanen för matematik. Undervisningstiden ansågs dessutom inte vara 

tillräcklig för att kunna inkludera programmering. Enligt Skolverket var programmering 

istället en möjlig tillgång för undervisningen genom att den kunde vara ett medel för att nå 

sådant matematiskt lärande som annars övrig undervisning var tänkt att utveckla (Ibid).  

I Skolverkets förslag ingår även digital kompetens. Det försklaras som förmågan att hantera 

digital teknik, samt att söka, kommunicera och skapa information digitalt. Det innebär även 

att vara medveten om att digitaliseringen påverkar samhället och att visa vilja att delta i 

utvecklingen (Europaparlamentet, 2006; Digitaliseringskommissionen i Skolverket, 2016). 

Digital kompetens beskrivs innefatta att kunna programmera (Skolverket, 2016). Syftet med 

förslaget är dock inte att göra alla till programmerare och arbetare inom teknikområdet 

(Pålsson, 2016), utan att ge alla elever en likvärdig möjlighet att utveckla digital kompetens 

(Skolverket, 2016). Regeringen godtog Skolverkets förslag våren 2017 (Ibid). 
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3.3 Förändringar i läroplanen som resultat av förslaget 

De förändringar som regeringen har beslutat att genomföra ska ha tillämpats mellan 1 juli 

2017 och 1 juli 2018 (Regeringskansliet, 2017). Skolverket har bedömt att programmering 

ska ingå i redan befintliga ämnen (Skolverket, 2016). Därmed anses en helhetssyn av 

programmering framgå tydligare än om programmering införs som ett separat ämne. 

Förändringarna införs främst i kursplanernas syftestext och centrala innehåll, eftersom de 

nuvarande kunskapskraven redan anses vara formulerade så att digitala verktyg innefattas. 

Kunskapskraven hänvisar nämligen till syfte och centralt innehåll, vilket innebär att 

förändringar i de delarna leder till förändringar även av kunskapskravens innebörd (Ibid).  

I kursplanen för matematik förtydligas användningen av programmering och digitala 

verktyg, exempelvis för problemlösning och matematiskt lärande. Progressionstanken börjar 

med programmeringens grunder för årskurs 1-3 (Skolverket, 2016). I kursplanens inledning 

utökas tekniska utveckling till tekniska och digitala utveckling. Digital teknik i syftet ersätts 

med digitala verktyg och programmering som metoder för att analysera, beräkna och uttrycka 

matematik (Regeringskansliet, 2017; Skolverket, 2015). 

Det centrala innehållet för årskurs 1-3 förändras under områdena Taluppfattning och tals 

användning samt Sannolikhet och statistik. Där tillkommer digitala verktyg som en form av 

beräkningsmetod respektive uttrycksform. Under området Algebra införs en ny punkt med 

formuleringen Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för 

programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner (Ibid).  

Utöver matematiken, sker de mest omfattande förändringarna utifrån digitaliseringen i 

kursplanerna för samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk och teknik (Skolverket, 

2016). Exempelvis gällande teknik synliggörs programmering i det centrala innehållet inom 

kunskapsområdet Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar. För årskurs 1-3 formuleras det 

som att styra föremål med programmering (Ibid). 

 

3.4 Förmågor och kunskaper som programmering kan utveckla 

Programmering kan enligt forskning (till exempel Clements, 2002; Gadanidis, 2015; Papert, 

1980) utveckla flera förmågor. Några av dem kan benämnas problemlösningsförmåga, kognitiv 

förmåga, metakognitiv förmåga, resonemangsförmåga, samarbetsförmåga, kreativ förmåga och förmåga att 
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generalisera och överföra kunskaper. De utvecklade förmågorna kan, utifrån en jämförelse med de 

fem förmågorna i kursplanen för matematik, anses vara matematiska (Faag & Faag, 

2017). Trots ovanstående kritik mot den vetenskapliga grunden för att placera 

programmering i matematikämnets kursplan, kan programmering därför sägas ha ett relativt 

tydligt samband med matematiken (Ibid). 

I forskningen beskrivs olika aspekter av förmågorna som anses utvecklas. Aspekt innebär 

här vilken del av förmågan som utvecklas alternativt hur den utvecklade förmågan förklaras i 

forskning. Exempel på aspekter inom problemlösningsförmågan är att förstå att ett 

programmeringsuppdrag kan lösas med olika metoder (Lang-Ree, 2016), och att ingen av 

lösningsmetoderna är bättre än en annan (Papert, 1980). Inom samarbetsförmågan är en 

aspekt att ta del av och förbättra andras programmeringsprojekt (Gadanidis, Hughes, Minniti 

& White, 2016; Resnick et al., 2009).   

Utöver matematiska förmågor, anses programmering utveckla matematiska kunskaper. 

Elever kan exempelvis utveckla sitt matematiska tänkande genom att matematiska begrepp 

bearbetas vid programmering (Calder, 2010). I en studie (Lang-Ree, 2016) där elever 

arbetade med programmering utvecklades dessutom kunskaper gällande sambandet mellan 

addition och multiplikation. Eleverna upptäckte nämligen funktionen att en siffra kan anges 

vid en kloss, och att tre klossar med instruktionen “gå framåt” därför kunde ersättas med en 

trea vid “gå framåt”-klossen (Figur 4). Eleverna fick därmed insikt i den effektivitet som 

multiplikation i vissa sammanhang ger jämfört med upprepad addition (Ibid). 

 

 

 

Blockbaserad programmering behandlar läge, vinkel, avstånd, rotation och matematiska 

operationer, vilket återfinns inom geometrin (Lang-Ree, 2016). Eleverna kunde därför lära 

sig geometri genom att upptäcka geometriska mönster (Ibid). Rumsuppfattning, som ingår i 

geometriska kunskaper, kan utvecklas vid programmering (Calder, 2010, Clements, 2002; 

Papert, 1980), genom experimenterande med koordinater, rörelse och läge (Calder, 2010), 

liknande arbetet ovan. Problemlösningsförmågan skulle dessutom kunna räknas som matematisk 

kunskap i form av kunskap om matematisk problemlösning.  

Figur 4. Tre klossar med instruktionen ”Gå framåt” jämfört med en sådan kloss som upprepas tre gånger. 
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Utöver förmågor och kunskaper relaterat till matematik kan programmering utveckla andra 

kunskaper och förmågor. Exempel på det är uthållighet (Calder, 2010; Lang-Ree, 2016; Rich, 

Bly & Leatham, 2014), självförtroende och motivation, till att lära sig matematik (Calder, 

2010; Lang-Ree, 2016; Papert, 1980; Rich, Bly & Leatham, 2014). Studier visar även att 

programmering kan utveckla förmågan att se samband mellan agerande och resultat av 

agerandet, kallat relationellt tänkande (Calder, 2010; Gadanidis, Hughes, Minniti, & White, 

2016; Lang-Ree, 2016), liksom att utforska och förändra sådant som inte ger önskat resultat, 

benämnt logiskt tänkande (Calder, 2010; Lang-Ree, 2016).  

Även kunskaper om programmering specifikt, exempelvis att bli bättre på att programmera, 

nämns som ett resultat av programmering (Lang-Ree, 2016; Rich, Bly & Leatham, 2014). 

Eftersom ett av syftena med att införa programmering i läroplanen var att öka elevers 

datalogiska tänkande, bör det nämnas att forskning visar på att det lärandet sker vid arbete 

med programmering (till exempel Lang-Ree, 2016; Resnick et al., 2009).  

Trots presenterad forskning om förmågor och kunskaper, konstateras det i en 

forskningsöversikt om programmering (Kjällander et al., 2016) att forskning ur ett 

lärandeperspektiv, alltså gällande vad elever anses lära sig av att programmera, är mycket 

begränsad. Särskilt svensk forskning saknas eftersom programmering inte har förekommit i 

undervisningen så länge i Sverige (Ibid). I vissa studier undersöks vad elever lär sig av att 

programmera, men sällan elevers uppfattningar av vad de lär sig alltså programmering från 

elevers perspektiv. Utifrån egna sökningar har endast ett fåtal studier hittats, vilka 

presenteras nedan. I studierna intervjuades personer i andra åldrar än i den här studien. 

Studierna genomfördes även relativt långt innan programmering infördes i läroplanen.  

I en av studierna (Segolsson, 2006) beskrevs uppfattningar av programmeringshandlingen. 

Studien visade att handlingen beskrevs med uppmärksamheten riktad mot systematisk 

indelning av programmet, att komma ihåg tidigare programlösningar, robotens rörelser och 

att lösa uppgiften (Ibid). En annan studie (Kilbrink, 2008) behandlade uppfattningar av vad 

man kan lära sig av programmering och hur man löser problem när man arbetar med 

programerbart konstruktionsmaterial. Främst sociala dimensioner av lärandet och arbetet 

uppfattades (Ibid). I en tredje studie (Rich, Bly, & Leatham, 2014) undersöktes 

programmering utifrån matematik. Deltagarna upplevde att programmering erbjuder 

sammanhang, tillämpning, struktur och motivation för matematik (Ibid).  
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3.5 Fenomenografi  

Studiens ramverk är inspirerat av fenomenografi, vilket enligt Marton och Booth (2000) inte 

är en teori eller metod, utan en ansats. Dess syfte är att beskriva erfarande av världen och 

fenomen. Därför undersöks kvalitativt olika sätt som ett fenomen kan uppfattas och förstås 

på. Vid en studie kan vissa uppfattningar vara nya medan andra vara kända sedan tidigare 

(Nilholm, 2016). Fenomenografin utgår från andra ordningens perspektiv där uppfattningar, 

inte en absolut sanning eller ”rätt” svar, fokuseras. Därmed söks metamedvetenheten, det 

vill säga hur personer tänker på sina tankar kring fenomenet (Marton & Booth, 2000).  

Variationerna av uppfattningar som synliggörs vid fenomenografiska undersökningar utgör 

kategorier (Marton & Booth, 2000). Kategorierna kan ordnas hierarkiskt efter kvaliteten i 

uppfattningarna som de består av (Ibid). Om fenomenet är jorden kan fyra uppfattningar vara 

”ett klot”, ”en planet”, ”en boplats” och ”ett system av levande organismer”, med 

uppfattningen av högst kvalitet sist. Kategorierna kan liknas vid det som inom ontologin 

benämns typologier, vilka utgör olika sätt att se på ett fenomen (Nilholm, 2016). Ontologi är 

läran om hur världen är beskaffad. Inom fenomenografin är ontologin icke-dualistisk, och 

därför ses fenomen på ett icke-dualistiskt sätt. Det innebär att relationen mellan fenomenet, 

det yttre, och uppfattningarna, det inre, fokuseras. Det yttre och inre studeras alltså inte 

separat, vilket däremot sker inom dualismen (Ibid; Marton & Booth, 2000). Relationen 

mellan det yttre och det inre utgör uppfattningen av fenomenet (Marton & Booth, 2000).  

Att erfara något innebär att urskilja aspekter av det, eftersom fenomenet behöver urskiljas ur 

sitt sammanhang och identifieras för att kunna erfaras (Ibid). En person som urskiljer vissa 

aspekter kan representera en viss uppfattning. Kärnan i det erfarna är de aspekter som 

fokuseras och de andra aspekterna hamnar i bakgrunden. Orsaken till att fenomen uppfattas 

på olika sätt beskriver Marton och Booth (2000) är att olika aspekter utgör kärnan och 

bakgrunden hos olika personer. En uppfattning formas alltså av vilka aspekter av fenomenet 

som urskiljs, samt om de urskiljs samtidigt eller i olika ordning. Uppfattningen av ett 

fenomen kan även skilja beroende på i vilken situation som fenomenet uppfattas (Ibid). 

Skillnader i uppfattningar innebär en svårighet att definiera fenomen eftersom beskrivningen 

alltid görs utifrån en viss uppfattning. Dessutom representerar inte alltid utfallsrummet, 

alltså de kategorier som studien resulterar i, alla uppfattningar av fenomenet. Det innebär att 

alla sätt som ett fenomen kan uppfattas på kanske inte täcks i en studie. I fenomenografiska 

studier analyseras intervjupersonernas utsagor med syfte att finna material som kan tolkas 

som uppfattningar. De benämns sedan som urskilda aspekter i studiens resultatavsnitt. 
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4. Metod och metoddiskussion 

Det här avsnittet behandlar de kriterier som låg till grund för urvalet, hur material till studien 

samlades in, hur analysen av materalet gjordes samt vilka ställningstaganden som togs utifrån 

etiska aspekter. Metoden diskuteras kontinuerligt utifrån dess påverkan på studiens resultat 

och tillförlitlighet. Det innebär att beskrivningen av metoden varvas med metoddiskussion.  

 

4.1 Urval 

För att samla lämpliga deltagare till studien gjordes ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011; 

Nilholm, 2016). Jag kontaktade kommuner i min närhet samt skolor som jag kände till från 

exempelvis verksamhetsförlagda utbildningar (VFU). Kommunerna förde sedan frågan 

vidare till passande skolor, alternativt gav mig skolornas kontaktuppgifter. En skola 

kontaktades direkt. Därefter tillfrågades personal på skolan för att finna lärare vars elever 

skulle kunna delta i studien. De intresserade lärarna kontaktade jag sedan för att kunna ge 

ytterligare information om studien och bestämma tid för intervjuer med eleverna. Kontakter 

gjordes via mail. Kriterierna för urval var att eleverna skulle:  

1. Vara relativt bekanta med programmering. 

2. Gå i förskoleklass eller årskurs 1-4. 

Eftersom studien undersökte uppfattningar av programmering, behövde eleverna känna till 

och ha arbetat med programmering innan studien genomfördes för att ha skapat en egen 

uppfattning av programmering som de kunde förmedla. Två elever hade inte arbetat med 

programmering i undervisningen under ett par år, men bedömdes ändå vara tillräckligt 

bekanta med det. Att de deltog i studien trots bristande kunskap kan dock ha minskat 

studiens tillförlitlighet. Kriteriet att eleverna skulle gå i förskoleklass eller årskurs 1-4 grundar 

sig på egna önskemål eftersom min utbildning inriktar sig på majoriteten av de åldrarna. 

Elever i årskurs 4 inkluderades eftersom programmering även införs i deras kursplaner och 

eftersom åldersskillnaden är relativit liten till årskurs 3. När flera årskurser kan delta ökar 

dessutom antalet elever som kan vara möjliga deltagare, vilket innebär att sökningar av 

deltagare inte begränsas lika mycket. Resultatet skulle dock enklare kunna jämföras om 

årskursen var densamma, så att endast uppfattningarna varierade och kunde studeras. 
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För att studien skulle kunna uppfylla sitt syfte att behandla verkliga uppfattningar samt 

resultera i ett bredare resultat, grundade sig urvalet även på två förhoppningar. De var att 

eleverna skulle: 

1. Vilja uttrycka och dela med sig av sina uppfattningar. 

2. Representera olika prestationsnivåer inom matematik.  

I en intervjusituation är det viktigt att en ömsesidig kommunikation uppstår där även 

intervjupersonen är aktiv. Därför bad jag klasslärarna välja ut passande elever i de fall då jag 

inte kände eleverna. Klasslärarna har troligen större kunskap om eleverna gällande vilka som 

ville dela sina tankar och på vilken nivå de låg inom matematik. Därmed möjliggjordes ett 

passande urval och en variation av deltagare. Det innebar troligen en ökad sannolikhet att 

studien kunde synliggöra många olika uppfattningar av programmering. Urvalets syfte var 

nämligen att uppnå en variation av uppfattningar (Bryman, 2011; Marton & Booth, 2000). 

Möjligen skulle jag ha gjort ett annorlunda val om jag hade känt eleverna och upplevt andra 

elever som mer passande, vilket kunde ha gett ett annat resultat. Lärarna kan även ha haft 

andra syften med valet av elever än jag kände till, som också kan ha påverkat resultatet. 

Totalt intervjuades nio elever som gick i fyra klasser på fyra skolor i två kommuner (Tabell 1). 

Att olika skolor och kommuner ingick kan ha bidragit till ett bredare resultat. Årskurs 2 och 

förskoleklassen var inte representerade i studien, men förhoppningsvis uppnåddes ändå stor 

variation av uppfattningar. I och med studiens relativt få deltagare kan resultatet inte 

generaliseras. Studiens reliabilitet och validitet diskuteras dock.  

Elev Årskurs Klass nr. Skola nr. Kommun nr. 

Elev 1 1 1 1 1 

Elev 2 1 1 1 1 

Elev 3 1 2 2 1 

Elev 4 1 2 2 1 

Elev 5 3 3 3 1 

Elev 6 3 3 3 1 

Elev 7 4 4 4 2 

Elev 8 4 4 4 2 

Elev 9 4 4 4 2 

Tabell 1. Eleverna som deltog i studien, vilken årskurs de gick i, samt numret på klassen, skolan och kommunen de tillhörde. 



14 
 

4.2 Materialinsamling 

Vid materialinsamlingen användes semistrukturerade intervjuer som metod eftersom dess 

flexibla karaktär ger intervjupersonerna större utrymme att uttrycka sig detaljerat, jämfört 

med strukturerade intervjuer (Bryman, 2011). Vid den typen av intervjuer anpassas dessutom 

frågorna efter situationen och intervjupersonen (Kvale, 1997), och intervjupersonernas 

uppfattningar betonas istället för intervjuarens intresse (Bryman, 2011). Därmed var 

metoden lämplig för studiens fenomenografiska ansats, eftersom fenomenografin studerar 

uppfattningar (Marton & Booth, 2000), i det här fallet gällande programmering. Valet av 

metod grundade sig även på att jag ville besvara specifika frågor utifrån studiens 

frågeställningar. När intervjuaren har ett sådant relativt tydligt fokus med intervjuerna skriver 

Bryman (2011) nämligen att semistrukturerade intervjuer vanligtvis är lämpligast. Att studien 

därmed besvarar det som den syftar till att besvara, ökar dessutom dess validitet.  

Vid intervjuerna användes en intervjuguide (Bilaga 1) vilket är vanligt vid den här 

intervjuformen (Bryman, 2011; Kvale, 1997). Guiden består av frågor utifrån specifika 

teman som studien berör (Ibid). Antal frågor kan utökas under intervjun om så önskas och 

frågornas ordning variera mellan intervjuerna (Bryman, 2011). Trots att intervjuguiden 

medför att frågorna och deras ordning delvis är förutbestämda, kan intervjun därför ändå 

anpassas efter intervjupersonen (Ibid). Exempelvis formades följdfrågorna utefter elevernas 

svar, vilket även innebar att fler frågor ställdes än intervjuguiden bestod av. Då lades troligen 

fokus mer på uppfattningarna samtidigt som intervjuns upplägg inte styrde elevernas svar.  

Intervjufrågorna i intervjuguiden designades utifrån frågeställningarna, vilket Bryman (2011) 

föreslår. Några frågor syftade därför till att besvara den ena frågeställningen och några den 

andra, medan andra syftade till att besvara båda. Därmed kunde elevernas svar enklare 

relateras till studiens syfte. Vidare beskrivs en fråga kunna besvara flera frågeställningar 

liksom samma frågeställning kan besvaras med flera frågor (Kvale, 1997). Frågorna bör även 

vara lättförståeliga för intervjupersonerna (Ibid; Bryman, 2011). Därför strävade jag efter att 

använda ett elevnära språk, exempelvis ”gubbe” eller ”figur” istället för ”objekt”. Studiens 

tillförlitlighet kan då öka eftersom det minskar risken att elevernas svar påverkas av 

missförstånd av frågorna. Tystnad kan också vara ett verktyg för att eleverna ska uttrycka 

fler tankar, vilket jag försökte inkludera i intervjuerna (Kvale, 1997).  

Dessutom strävade jag efter att formulera frågorna så att de varken skulle leda in eleverna på 

ett visst svar eller synliggöra mina förutfattade meningar. Att leda elevernas svar, exempelvis 



15 
 

genom ledande frågor, kännetecknar enligt Bryman (2011) inte ett kvalitativt arbetssätt. 

Eftersom intervjuns frågor påverkar hur eleverna svarar (Kvale, 1997) och eftersom ledande 

frågor kan hindra elevernas verkliga svar (Bryman, 2011), förhindras då dessutom ett 

tillförlitligt resultat. Intervjuaren och intervjupersonen skapar alltså intervjupersonens 

uppfattningar gemensamt genom hur intervjuaren ställer frågor (Kvale, 1997). Eftersom 

intervjuaren därmed påverkar vad intervjupersonen fokuserar på vid intervjun (Ibid), samt 

indirekt hur studiens resultat blir, påverkas studiens reliabilitet.  

Frågor med avsikt att fördjupa elevens svar eller säkerställa att deras svar uppfattas korrekt, 

upplevde jag kunde påverka elevernas svar på liknande sätt som ledande frågor. Eleverna 

ändrade nämligen ibland uppfattning när jag ställde sådana frågor, kanske för att de kände 

sig ifrågasatta, vilket Kvale (1997) skriver kan vara anledningen. Mina frågor kan därför även 

ha haft den effekten utan min medvetenhet. Eftersom studiens syfte är att synliggöra olika 

uppfattningar, kan det dock även vara positivt att de visade en ny uppfattning. Vidare kan 

lärarna ha förmedlat uppfattningarna till eleverna utan att eleverna själva har en egen 

förståelse. Eftersom eleverna fick motivera sina uppfattningar tror jag dock att deras verkliga 

uppfattningar synliggjordes och inte deras lärares. För att möjligen kunna underlätta 

elevernas identifiering av programmering visades bilder på programmering, men det gjordes 

inte förrän eleverna hade fått möjlighet att själva uttrycka en definition. Därför upplevdes 

bilderna troligtvis inte ledande eller styrde elevernas ursprungliga svar, vilket ökar studiens 

trovärdighet. Effekten som bilderna hade på elevernas senare svar är dock svår att avgöra.  

Efter den enskilda intervjun fick eleverna programmera tillsammans med den andra 

intervjuade eleven i klassen. Eftersom minst två elever valdes ut från samma klass kunde de 

programmera tillsammans. Därmed kände eleverna varandra sedan tidigare, vilket innebar att 

den andre elevens sällskap förhoppningsvis inte var ett hinder för deras agerande och vilja 

att dela sina tankar. En elev programmerade däremot inte på grund av klassens 

schemaläggning, vilket kan ha inneburit att ytterligare uppfattningar förlorades. Under 

programmeringen ställde jag frågor om vad eleverna gjorde och hur de tänkte. Elevernas 

agerande kunde nämligen visa på vissa aspekter av programmering, och vara intressant att 

fråga om. Resonemangs-, kommunikations- och samarbetsförmågan kunde exempelvis 

synliggöras lättare i par än enskilt. Om eleverna visade resonemangsförmåga kunde då frågor 

ställas för att synliggöra om de uppfattade den förmågan själva, vilket kunde besvara 

forskningsfrågorna. Det momentet av intervjun ingick alltså också i materialinsamlingen. 
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Programmeringen var digital och utgick delvis från en uppgift. Den innebar att eleverna 

tillsammans skulle programmera ett objekt att gå till en plats på skärmen som jag pekade ut.  

  

  

  

  

  

  

  

  

     Figur 5. Uppdraget som eleverna fick under programmeringsmomentet. Krysset symboliserar platsen som jag pekade ut. 

 

För att skapa trygghet och en god miljö under intervjuerna strävade jag efter att välja en lugn 

plats som eleverna var bekanta med. I de fall då jag och eleverna kände varandra sedan 

tidigare kan eleverna ha slappnat av mer och vågat utrycka fler av sina uppfattningar, 

samtidigt som vår tidigare relation kan ha stört intervjun och satt studiens syfte i 

bakgrunden. Vidare inledde jag med avslappnade frågor som inte ingick i intervjuguiden. Jag 

frågade till exempel vad de hade gjort under dagen, vad de hade för fritidsintressen och om 

de har blivit intervjuade tidigare. Därefter berättade jag kort om hur intervjun skulle gå till, 

för att förbereda och ge information, samt gav dem möjlighet att ställa frågor, vilket Kvale 

(1997) rekommenderar. Efter intervjun fick eleverna mer information om studiens syfte, 

exempelvis sådant som hade utelämnats för att inte bli ledande (Ibid). De enskilda 

intervjuerna tog ungefär tio minuter och den gemensamma programmeringen ungefär fem 

minuter. Den relativt korta intervjutiden ökade sannolikheten att eleverna behöll fokus. 

Intervjuerna ljudinspelades för att minska risken att gå miste av delar av svaren. Inspelningen 

transkriberades sedan för att lättare kunna analyseras. Intervjun avkontextualiseras vid 

transkriberingen genom att ansiktsuttryck, kroppsspråk och miljö är svårt att återge, vilket 

innebär att viss information förloras (Kvale, 1997). Det kan dock delvis antecknas under 

intervjun och ändå användas i studien (Ibid). Transkriberingar innebär även tolkningar och 

bedömningar (Ibid), i det här fallet av hur programmering definieras och vilket lärande det 

kan skapa. Det betyder att transkriberingen kommer att skilja sig åt om någon annan utför 

den och gör sina tolkningar av dem, vilket skulle kunna minska studiens reliabilitet (Ibid).  
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Validiteten i en kvalitativ intervju avgörs utifrån om materialet har transkriberats i 

överensstämmelse med studiens syfte (Kvale, 1997). Transkriberingen kan göras olika 

ordagrann och med olika fokus. Om studiens syfte är att undersöka samlade uppfattningar 

samt kategorisera dessa, vilket gäller den här studien, rekommenderar Kvale (1997) en 

mindre ordagrann transkribering. Även enligt Bryman (2011) behöver vissa delar av 

intervjuerna inte transkriberas om de inte bidrar till att besvara studiens syfte. Därför skrevs 

intressanta delar av transkriberingen ut mer detaljerat medan mindre givande delar återgavs 

mer sammanfattat (Kvale, 1997). Övervägandet bör däremot göras noggrant för att inte gå 

miste om information (Bryman, 2011), vilket kan ha skett. Transkriberingen ger en överblick 

över det insamlade materialet och utgör sedan en grund för analysen (Kvale, 1997). 

 

4.3 Analys 

När intervjuerna var utförda och transkriberade analyserades det transkriberade materialet 

med syfte att finna mönster i elevernas svar som sedan kunde utgöra uppfattningar. 

Samtidigt kompletterade jag intressanta delar med egna kommentarer som kunde bli 

användbara längre fram i analysen och i diskussionen. Bryman (2011) betonar vikten av att 

kontinuerligt analysera det insamlade materialet. Därför transkriberade jag intervjuerna 

efterhand som de gjordes istället för att avvakta med transkriberingarna tills alla intervjuer 

var gjorda. Därmed mindes jag mer av intervjuerna, vilket minskade risken för missförstånd 

av elevernas svar som berodde på att detaljer kring intervjun hade glömts bort.  

Samma transkript lästes flera gånger för att urskilja olika uppfattningar, vilket Marton och 

Booth (2000), rekommenderar. Vid fenomenografiska undersökningar är det av stor vikt att 

skilja på sätt att erfara något och sätt att beskriva hur något erfars. Forskarens beskrivning är 

nämligen inte alltid förenlig med hur deltagarna erfar det, vilket forskaren bör vara medveten 

om (Ibid). Vilka uppfattningar som urskiljs påverkas dessutom av vem som genomför 

analysen, vilket innebär minskad reliabilitet. I det här fallet söktes uppfattningar av vad 

programmering är och vilket lärande det skulle kunna utveckla. Med andra ord ställdes 

frågeställningarna till transkripten. Jag gjorde en lista med de olika typer av svar som 

framkom, och markerade dem med en viss färg i listan. Listan fylldes på när nya svar 

hittades och användes sedan för att varje del av transkripten skulle kunna markeras med rätt 

färg. Därmed markerades svar som liknade varandra med samma färg.  
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Svar som liknade varandra grupperades sedan och utgjorde en kategori av resultatet. Varje 

underrubrik i resultatet behandlar därmed en kategori i resultatetdelen. Kategorierna bestod 

alltså av de uppfattningar av programmering som studien resulterade i, vilket innebär att de 

utgjorde studiens utfallsrum. De ordnades även hierarkiskt. Kategorierna var vad som 

uppfattades och inom dem presenterades hur uppfattningarna beskrevs. Även förmågor som 

synliggjordes vid programmeringen färgmarkerades, grupperas, och blev en del av resultatet.  

  

4.4 Etiska ställningstaganden  

Eftersom intervjuaren har stor betydelse vid insamlandet av kunskap är dennes etiska 

inställning av stor vikt. Intervjuaren bör inte ställa för personliga frågor eftersom deltagarna 

då kan säga sådant som de senare ångrar (Kvale, 1997). Därför ställde jag endast frågor som 

var intressanta för studien. Barn är inte tränade till att hantera ledande frågor (Ibid), vilket 

jag beaktade. Eftersom kroppsspråk och reaktioner på svar kan vara lika ledande som frågor 

(Ibid), tänkte jag även på mitt agerande. Till exempel försökte jag reagera så lika som möjligt 

oberoende vad de svarade. Därmed lades vikt vid att beakta elevernas verkliga uppfattningar.  

Att elevernas uppfattningar får utrymme kan vara en förutsättning för att någon annan ska 

kunna göra samma undersökning och få ett liknande resultat, så kallat replikation (Bryman, 

2011). Om intervjuarens uppfattningar påverkar intervjupersonens svar kan studiens resultat 

nämligen variera beroende på vem som genomför studien, vilket minskar dess reliabilitet. 

Även en vid ansats och mjuk styrning, liksom miljön, (Ibid; Kvale, 1997) som diskuterades 

ovan, är av betydelse för att elevernas uppfattningar ska fokuseras, vilket jag också hade i 

åtanke. Studiens fenomenografiska ansats (Marton & Booth, 2000), innebär dessutom att 

uppfattningar, och inte ett ”rätt” eller ”fel” svar inte söktes, vilket tydliggjordes för eleverna.  

Platsen för intervjun var betydelsefull även för att eleverna skulle kunna dela sina 

uppfattningar utan att oroa sig för att säga fel eller att andra hör intervjun (Bryman, 2011). 

För att uppnå konfidentialitet ska obehöriga nämligen inte kunna ta del av personlig 

information om deltagarna (Ibid; Kvale, 1997), vilket benämns konfidentialitetskravet (Bryman, 

2011). Därför beaktades tystnadsplikten, och elevernas namn och kön nämndes inte i 

studien. På grund av nervositet var två elever med på varandras intervjuer. Det kan ha 

hindrat dem från att uttrycka sina verkliga uppfattningar. Den andra eleven hörde dessutom 

den första elevens svar, vilket kan ha påverkat den andra elevens svar. Transkriberingarna 

hade dock inga större likheter, men eleverna kan ändå till viss del ha styrt varandra.   
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Den insamlade informationen får enligt nyttjandekravet endast användas i forskningssyfte 

(Bryman, 2011). Nyttjandekravet är även en förutsättning för att konfidentialitetskravet ska 

uppnås. Om informationen används i andra syften kan nämligen obehöriga få del av den. 

Därför kommer ljudfilerna från inspelningen att raderas direkt efter examination. Vid 

undersökningar behöver intervjuaren nämligen vara medveten om vilka konsekvenser som 

deltagandet kan få för intervjupersonerna, så att fördelarna överväger nackdelarna (Kvale, 

1997). Jag tror inte att känslig information framkom eftersom programmering behandlades, 

men jag gjorde såklart vad jag kunde för att eleverna inte skulle skadas av att delta. Kvale 

(1997) nämner även svårigheter med att bedöma vilka som bör få tillgång till svaren. 

Exempelvis skulle kanske elevernas föräldrar och lärare vilja ta del av svaren.  

Elever och vårdnadshavare ska dessutom självklart ha möjlighet att välja om de vill 

godkänna deltagandet i studien (Bryman, 2011; Kvale, 1997). Det benämns samtyckeskrav 

(Bryman, 2011) eller informerat samtycke (Kvale, 1997). För att kunna besluta behöver de 

information om studien, vilket enligt informationskravet är deras rättighet (Bryman, 2011). Att 

deltagarna när som helst under processen får lämna undersökningen, är också en viktig del 

av informationskravet (ibid), som Kvale (1997) istället inkluderar i informerat samtycke.  

För att uppfylla de två senast nämnda kraven, tilldelades elevernas vårdnadshavare en 

tillåtelseblankett med mina kontaktuppgifter samt information om studien. Vårdnadshavare 

tar nämligen det beslutet om deltagarna är omyndiga (Bryman, 2011). Ett skriftligt intyg kan 

dessutom vara en trygghet för intervjuaren (Kavle, 1997). Viss information om syftet 

utelämnas ibland för att den inte ska påverka resultatet (Ibid). För att inte leda in eleverna på 

programmeringens och matematikens samband om de inte själva upplever det, nämndes 

därför inte studiens matematiska aspekt i blanketten och innan intervjun. Utelämnandet 

tänker jag dock inte påverkar eleverna negativt, vilket är en förutsättning (Ibid), utan istället 

ger deras verkliga uppfattningar mer utrymme.  

Vid transkriberingen bör namn på intervjupersonerna och uttalanden som kan identifiera 

personerna behandlas med konfidentialitet (Kvale, 1997), vilket kan innebära att de 

utelämnas. En ordagrann transkribering kan få intervjupersonens svar att framstå som 

slarviga och osammanhängande vilket kan få negativa konsekvenser för intervjupersonen. 

Även tolkningen av materialet innebär ett etiskt ställningstagande. Om det tolkas för djupt 

kan det nämligen vara etiskt orätt (Ibid). Detta strävade jag efter att beakta vid 

transkriberingen och analysen av transkriberingen.  
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5. Resultat 

I den här delen presenteras de kategorier av uppfattningar som utgör studiens utfallsrum. 

Kategorierna består av att uppfatta programmering som styrning, matematik, arbetssätt och 

stegvis lösningsprocess, och behandlas under varsin rubrik. Kategorierna synliggör vad som 

uppfattas. Hur varje vad beskrivs och förklaras i materialet, presenteras inom uppfattningarna 

i form av aspekter som har urskilts. Utfallsrummets uppfattningar har ordnats hierarkiskt 

utifrån deras kvalitativa skillnader, varav den med högst kvalitet behandlas sist (Tabell 2).  

 

Tabell 2. Uppfattningarna som utgör studiens utfallsrum. De är hierarkiskt ordnade.  

Programmering som styrning 

Programmering som matematik 

Programmering som arbetssätt 

Programmering som stegvis lösningsprocess 

 

Frågeställningarna besvaras tillsammans inom uppfattningarna. Rubrikerna innefattar alltså 

urskilda aspekter både gällande vad programmering är och vilket lärande det kan utveckla. 

Aspekterna exemplifieras delvis med citat, som är ordagrant återgivna med undantag för 

upprepningar och pauser samt sådant som kan identifiera deltagarna.  

 

5.1 Programmering som styrning 

Inom den här uppfattningen definieras programmering som styrning. Aspekten att 

programmeraren styr ett objekt som denne önskar, med hjälp av klossar och 

knapptryckningar, fokuseras då. Det urskiljs även att programmeraren ger instruktioner och 

på så sätt berättar för objektet vad det ska göra. Annars beskrivs objektet inte kunna utföra 

några handlingar.  

Uppfattningen innefattar även att programmeraren styr objektet genom att kommunicera 

med det på ett språk som objektet förstår, exempelvis programmeringsspråk. Språket 

beskrivs, enligt det insamlade materialet, kunna bestå av tecken, koder eller kodord. En elev 

liknade de koderna vid hur solen en gång i tiden berättade för människan hur mycket 

klockan var. En annan fokuserad aspekt inom den här uppfattningen är att en viss 

instruktion resulterar i en viss händelse, alltså att instruktionen och resultatet har ett 
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samband som används för att kunna styra objektet. Det diskuterades delvis när eleverna 

programmerade. Några elever beskrev sambandet inom styrningen så här:  

Elev 8: Om man trycker på en knapp så gör den något. 

Elev 4: Den kan gå två steg fram om man trycker på den två gånger.  

Elev 4: Om det är en pil framåt då ska den gå ett steg framåt, och sen om det är 

en pil åt sidan då bara vänder den. 

Alla tre citaten visar på ett samband mellan instruktionen som ges och den handling som 

objektet utför. Även att sambandet gäller antalet instruktioner synliggörs, exempelvis att två 

instruktioner av samma slag krävs för att objektet ska utföra handlingen två gånger. 

Inom samma uppfattning ingår det även att se programmering som att flera instruktioner 

sätts samman för att bilda ett program. Med andra ord styr instruktionerna objektet 

tillsammans genom att samspela i programmet. Även aspekterna att programmeraren kan 

styra en person liksom själv bli styrd av någon annan, fokuseras. Materialet visade också att 

programmeraren genom att styra objektet själv beskrivs ha kontroll över programmet, alltså 

vad objektet ska göra.   

Att man lär sig att programmera genom att programmera har också urskilts, vilket kan liknas 

vid att ”lära genom att göra”. Det beskrivs innebära att utvecklas i att styra objektet, skriva 

instruktioner och konstruera program. Exemplet nedan visar hur programmering kan 

utveckla sådana kunskaper om hur en viss instruktion kan ges i syfte att styra objektet.  

Elev 6: Om man har gjort till exempel två fram, en åt vänster och en åt höger, då 

kommer man ihåg hur man ska skriva om man till exempel har fem fram. 

Utsagan tyder på att om en viss instruktion har använts i ett uppdrag, kan lärdom ha skapats 

om hur den instruktionen ges vilket kan tillvaratas i andra uppdrag. Hur många gånger som 

den aktuella instruktionen ska ges verkar inte påverka möjligheten att överföra lärdomen 

eftersom instruktionen gavs två gånger i det första uppdraget men ändå kunde ges fem 

gånger i det andra uppdraget. Endast kunskap om att ge instruktionen, oavsett antal, verkar 

därmed krävas för att lärdomen ska kunna överföras mellan uppdrag. 

 

5.2 Programmering som matematik 

Den här uppfattningen innebär att programmering beskrivs som matematik. En aspekt som 

urskiljs är att programmering innebär att räkna antal steg eller svängar som objektet behöver 
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ta för att utföra den önskade handlingen. Därefter beskrivs rätt antal instruktioner för 

handlingen kunna ges. En elev uttryckte det så här:  

Elev 2: Det kan bli två svängar om man ska göra en skarp sväng.  

Citatet är ett exempel på att programmeraren behöver räkna ut hur många instruktioner som 

en viss handling kräver. I det här fallet bedöms svängen, som objektet ska ta, kräva mer än 

en instruktion ”sväng” eftersom svängen är skarpare än vad en sådan instruktion kan 

åstadkomma. Det kan liknas vid att tre instruktioner ”fram” behövs om sträckan är 15 

centimeter och varje instruktion ger en handling i form av fem centimeter fram. 

Att programmering kan utveckla kunskapen att räkna och göra uträkningar, har också 

fokuserats. Uträkningarna för att kunna ge rätt instruktioner beskrivs kunna göras genom 

matematiska räknesätt, exempelvis addition. Kunskapen som då erhålls upplevs även kunna 

användas vid matematiska uträkningar inom matematikämnet. Det insamlade materialet visar 

även att multiplikation av en kloss med en viss instruktion har urskilts som mer effektivt än 

att placera flera likadana klossar efter varandra, liknande upprepad addition. Dialogen nedan 

är ett exempel på det från ett programmeringsmoment: 

Intervjuaren: Varför är det en trea där istället för tre likadana klossar? 

Elev 1: För det är mycket enklare. Så slipper man sätta ut fler. 

En annan elev förklarade sambandet lite mer kopplat till matematiken: 

Elev 6: Om det är 100 korgar med 4 blåbär i varje, är det jobbigt att skriva 4 + 4 

+ 4 … 

Båda eleverna uttrycker på något sätt att det är mindre energikrävande att beskriva 

programmet respektive det matematiska uttrycket med multiplikation än addition eftersom 

färre tecken då behöver användas. En annan elev nämnde även att tecknen då tog mindre 

plats så att fler tecken fick plats, vilket var en fördel. Exempelvis kan ”4 +…” i uttalandet av 

Elev 6, skrivet 100 gånger, jämföras med ”4 x 100”, gällande hur stor plats de tar.   

En annan aspekt som har fokuserats inom den här uppfattningen av programmering är att 

tals del- och helhet används i programmering. Det förklaras som att vissa 

programmeringsuppdrag utgörs av att objektet exempelvis ska svänga tre gånger och att 

femton steg framåt då ska fördelas mellan svängarna på ett valfritt sätt. Programmeraren 

behöver därför fundera på hur helheten femton kan delas upp i delar. Man uppfattar även 

att man kan lära sig tals del- och helhet när man programmerar. Om objektet exempelvis ska 

gå tio steg där sex av stegen är avklarade och fyra återstår, kan kunskap erhållas gällande att 
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helheten tio kan delas upp i delarna sex och fyra. Att klossarna liknar geometriska former 

inom matematik har också fokuserats.  

Vidare urskiljs det att tecken som förklarar vad som ska göras används i både 

programmering och matematik, och att programmering därmed definieras som matematik. 

Tecknen som skrivs vid textbaserad programmering beskrivs nämligen likna och fylla en 

liknande funktion som tecknen inom matematik. Det kan förklaras som att 2 + 4 instruerar 

till att addera talen två och fyra, liksom att tecknen i programmet instruerar objektet att 

utföra vissa handlingar. Tecknen kan liknas vid instruktionerna som behandlas inom 

uppfattningen Programmering som styrning. I den här uppfattningen är instruktionerna däremot 

mer kopplade till matematiken, vilket skiljer uppfattningarna åt.  

En annan likhet som har urskilts mellan programmering och matematik är att de inte kräver 

förmågan att kunna skriva fint, vilket krävs i svenskämnet. I stället efterfrågas förmågan att 

kunna räkna och tänka. Både programmering och matematik beskrivs därmed som att räkna 

och tänka. Dessutom fokuseras att kontroll av tillvägagångssätt, att försöka flera gånger samt 

att söka efter flera olika lösningar sker inom både programmering och matematik. Även här 

synliggörs därmed hur programmering liknas vid matematik. Likheten kan exemplifieras 

genom att uträkningen 7 - 5 = 2 inom matematiken kan kontrolleras med hjälp av den 

omvända operationen 5 + 2 som ger resultatet 7. Inom programmering kontrolleras istället 

om det skapade programmet resulterade i önskade handlingar, genom att objektet får agera i 

enlighet med programmet. Att kontrollera beskrivs även kunna läras genom programmering 

och användas vid matematikuppgifter, likt exemplet ovan. Nedan beskriver ett par elever de 

tidigare nämnda likheterna gällande att finna flera lösningar och att försöka flera gånger: 

Elev 7: I en mattebok kan det stå att man ska komma på flera lösningar på en 

uppgift och det brukar ju ibland finnas flera olika lösningar i programmering 

också. 

Elev 2: Om det blir fel på programmering så får man ju börja om och då kanske 

det blir rätt. Samma sak på matten för då kanske man också gör fel. Sen tränar 

man och tränar och sen blir det rätt. 

I den första utsagan beskrivs likheter mellan programmeringsuppdragen och 

matematikuppgifternas karaktär, medan likheter mellan innebörden av att programmera och 

att arbeta med matematik betonas i den andra. Båda synliggör dock likheter. Vidare kan flera 

försök leda till att fler lösningar upptäcks, vilket visar samband mellan likheterna i utsagorna. 

Inom den här uppfattningen urskiljs även att programmering är mönster, vilket ingår i 

matematiken. Aspekten förklaras som att ett mönster formas när instruktioner sätts i en viss 



24 
 

ordning och blir ett program. Mönstren beskrivs också kunna vara upprepade, om objektet 

ska göra ett visst antal rörelser flera gånger i samma ordning. I dialogen nedan synliggörs det: 

Intervjuaren: Hur menar du med mönster? Kan du förklara det lite mer? 

Elev 2: Om det till exempel är en robot och så gör den först ett steg och sen ett 

annat steg och sen samma steg och sen det andra. 

Intervjuaren: Är det ett mönster då? 

Elev 2: Ja. Ett upprepat mönster. 

Här beskrivs att objektet, roboten, utför samma två handlingar i samma ordning två gånger. 

Eftersom eleven förtydligar benämningen av det mönstret i form av ”upprepat”, kan det 

tyda på att alla program uppfattas som mönster, men att mönstret är upprepat om 

instruktionerna i programmet ges i samma ordning upprepade gånger.  

 

5.3 Programmering som arbetssätt 

Programmering uppfattas även som ett arbetssätt, något som man gör. En aspekt som 

fokuseras då är att programmering innebär att hålla på med olika saker och göra något 

praktiskt. Det beskrivs kunna betyda att lägga saker i en viss ordning, göra mönster med 

pärlor eller konstruera ett program. Mönster behandlades även i uppfattningen Programmering 

som matematik, men är i den här uppfattningen mer kopplat till själva handlingen att forma ett 

mönster än vad mönstret kan liknas vid, som istället ingick i den andra uppfattningen. 

Inom den här uppfattningen fokuseras även att programmering är att skapa. Det beskrivs 

som att bygga en robot, bestämma hur objektet ska se ut, använda flera objekt samt forma 

en programmeringsmiljö till objekten. Att vikt lades vid att välja objekt och bakgrund 

synliggjordes även vid programmeringsmomenten. Därmed beskrivs programmering också 

vara något som görs för utseendets skull, vilket visar på en grafisk aspekt. Det kan även 

handla om att en programmerare har gjort något med, programmerat, en maskin att göra 

föremål som ska ha ett visst utseende. Det beskrivs så här:  

Elev 6: Om en robot till exempel ska göra glasstrutar, då har ju någon 

programmerat in hur de glasstrutarna ska se ut. 

Citatet visar att programmeraren inte formar glasstrutarna själv utan i andra hand, genom att 

instruera roboten. Därmed skapas hjälpmedel och verktyg som kan användas för att 

genomföra arbetet, istället för att programmeraren genomför det själv. 
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Därmed urskiljs att programmering innebär att programmeraren utför något med ett objekt 

så att det i sin tur kan skapa något. Programmeraren arbetar då med samt är i behov av 

någon form av enhet, såsom en dator, telefon eller surfplatta. På enheten kan 

programmeraren skapa, exempelvis ett spel. Det arbetssättet, att skapa med enheter, beskrivs 

även som en form av vetenskap, vilket ofta innebär att utföra något praktiskt. 

Delvis eftersom programmering liknas vid att skapa, exempelvis robotar, visar materialet att 

programmering beskrivs som att arbeta med teknik. Det innefattar exempelvis att organisera 

kablar och tillbehör till objekt på ett fungerande sätt. Dessutom beskrivs att en teknisk 

uppfinning behöver programmeras för att fungera, vilket synliggör hur teknik ingår i 

programmering. Uppfattningen innefattar även aspekten att programmering är något 

elektriskt. Programmeraren beskrivs utföra något med elektronik, exempelvis styra ett objekt 

med en fjärrkontroll, där de ovannämnda enheterna kan användas. Även personen som 

programmeras vid konkret och förkroppsligad programmering liknas vid elektronik:  

Elev 3: Man kan ju låtsas att det är elektriskt, att kompisen är en robot som är 

elektrisk. 

I utsagan synliggörs att eleven föreställer sig programmeringspartnern som en elektrisk 

robot. Eleven verkar därför främst ha uppfattningen att programmering innefattar arbete 

med något elektriskt, och att den konkreta och förkroppsligade programmeringen därmed 

lättare kan förstås om den ”görs” elektrisk. 

Det urskiljs även att programmeraren kan lära sig teknik och elektronik genom 

programmering, såsom att spela spel, hantera spelkontroller, starta en TV, byta kanal och 

höja volym samt göra olika former av inställningar på enheter. Det liknar aspekten att lära sig 

att programmera, som återfinns i uppfattningen Programmering som styrning genom att kunskap 

om programmering delvis beskrivs som kunskap om att styra. I den här uppfattningen 

inkluderas aspekten istället i form av att lära sig att använda surfplattor och bygga objekten 

vid programmering. Även mycket tankeverksamhet beskrivs användas vid objektsbygget.  

Vidare urskiljs att kunskap om arbetssättet programmering som lärs in genom 

programmering kan användas vid andra programmeringstillfällen. Det innebär att 

erfarenheter och lärande av programmering som erhålls från en programmeringsform kan 

underlätta förståelsen av en annan programmeringsform. Det innebär också att goda 

programmeringserfarenheter är användbara även inom samma programmeringsform genom 

att de kan överföras mellan olika uppdrag inom den aktuella formen.    
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5.4 Programmering som stegvis lösningsprocess  

Den uppfattning i den här studien som är av högst kvalitet, är att identifiera programmering 

som stegvis lösningsprocess. Aspekten att programmering innefattar att lösa problem, klara 

av en uppgift eller nå ett mål har då urskilts. Det kan till exempel innebära att objektet ska 

röra sig till en viss punkt, eller att endast ett begränsat antal instruktioner får användas för att 

förflytta objektet genom en bana. Så här uttryckte en elev det: 

Elev 9: Man försöker hitta en lösning på om den ska upp eller ner. 

I citatet beskrivs att objektet ska röra sig till en viss punkt och att programmeraren ska 

avgöra vilka instruktioner som krävs. Lösningen kan då vara förflyttning ett steg ner.  

Eftersom flera lösningar kan finnas på samma uppdrag, kan utmaningen vara att finna så 

många som möjligt av lösningarna. Att lärande gällande hur man löser problem i 

programmering kan utvecklas och överföras mellan olika problem, urskiljs också. Det 

insamlade materialet visar även att kunskap om hur långt objektet rör sig varje steg, kan 

erhållas från programmering. Den kunskapen beskrivs kunna användas i ett annat uppdrag 

för att bedöma hur många steg som objektet behöver programmeras till att gå för att röra sig 

den önskade sträckan. Kunskap gällande att avgöra vilken lösning som är mest passande för 

problemet upplevs också som ett resultat av programmering. Till exempel beskrivs 

programmeraren kunna upptäcka att den mest komplicerade lösningen ger bäst resultat.  

Vidare fokuseras att ändringar i programmet kan behöva göras för att lösa uppdragen om 

programmet inte ger önskat resultat. Därefter beskrivs programmeraren pröva programmet 

igen för att eventuellt upptäcka behov av ytterligare ändringar innan uppdraget har lösts. 

Därmed formar programmeraren först en hypotes om hur programmet bör konstrueras, 

vilket innebär att programmeringsmomentet blir ett sätt att kontrollera om hypotesen 

stämmer eller om fler ändringar krävs. Formulering av hypoteser har dessutom urskilts som 

en aspekt som kan läras genom programmering. Förändringarna som görs i programmet 

beskrivs så här av två elever:  

Elev 4: Om man har satt dit alla klossarna, då kanske man märker att där skulle 

den varit istället. 

Elev 7: Jag kollar alltid en extra gång för att se var jag har gjort fel någonstans, 

för att veta var jag ska ändra. 

I båda utsagorna beskrivs att felaktiga instruktioner söks. Det innebär att endast 

instruktioner som hindrade lösningen ändras medan det övriga programmet bevaras.  



27 
 

En lösning kan kräva flera försök samt att pröva sig fram med olika metoder, vilket är andra 

aspekter som har fokuserats inom den här uppfattningen av programmering. 

Programmeraren beskrivs även kunna lära sig att pröva sig fram. Vid den parvisa 

programmeringen synliggjordes den formen av stegvis lösningsprocess. Då kunde även 

samarbete och resonemang uppfattas mellan eleverna. Exemplet nedan visar det (Mina 

kommentarer inom parentes):  

Elev 4: Då måste den två steg uppåt. 

Elev 3: Nej, ett steg. Vi kan testa. 

Intervjuaren: Nu kom den dit och den ska hit. 

Elev 4: Då måste den ett steg uppåt. 

Elev 3: Ja, ett steg uppåt och sen åt det hållet (höger). 

Elev 4: Ja! 

Intervjuaren: Ja, nu kom den rätt! Bra jobbat!  

När Elev 3 föreslår att de ska testa om programmet ger lösningen, synliggörs samarbete 

genom att förslaget från Elev 4 inte avvisas direkt. Efteråt ser Elev 4 att Elev 3 hade rätt 

gällande antal steg upp och förslår den instruktionen, vilket Elev 3 kompletterar med en till 

instruktion. Eleverna resonerar därför kring lösningen och tar hjälp av varandras svar.  

Aspekterna att pröva fram och att kontrollera, som behandlades ovan, ingick även i 

uppfattningen Programmering som matematik. Då låg däremot fokus på att kontrolleringen och 

att pröva sig fram var likheter mellan programmering och matematik eftersom det gjordes 

inom båda. Fokus i den här uppfattningen är dock att programmering definieras som att 

kontrollera och pröva sig fram, vilket kan tolkas som en stegvis lösningsprocess. De två 

uppfattningarna liknar därför varandra. De skiljer sig däremot åt genom att den här 

uppfattningen främst fokuserar på lösningsprocessen i programmering, vilket endast är en 

mindre del av uppfattningen Programmering som matematik.  

För att genomgå hela lösningsprocessen krävs mycket tankeverksamhet. Att tänka är därför 

en aspekt som fokuseras i den här uppfattningen. Det beskrivs som att programmeraren 

behöver tänka på olika lösningar, tänka sig lösningen framför sig, och tänka ut vilka 

instruktioner som kan ge en lösning på uppdraget. Att tänka snabbare samt tänka på olika 

lösningar och på olika sätt beskrivs även som en aspekt av lärande som programmering kan 

utveckla. Det innebär att snabbare kunna ge passande instruktioner samt att kunna tänka 

både smalt och brett gällande om en eller flera lösningar kan finnas. Elevernas resonemang 
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vid programmeringsmomenten kan liknas vid att de här tankarna, om hur de ska genomgå 

lösningsprocesen och pröva sig fram, delades sinsemellan. Det synliggörs nedan:  

Elev 3: Vi måste ta en upp för jag såg att den inte riktigt var precis där den skulle 

vara.  

Elev 4: Nu ska den väl upp igen tror jag. 

Elev 5: Då ska den väl en upp också. 

Citaten visar hur eleverna på olika sätt delar sina tankar om den stegvisa lösningsprocessen. 

Uttryck som ”för jag såg”, ”tror jag” och ”väl” kan nämligen tolkas som att eleverna har 

resonerat med sig själva i tankarna innan de delar slutsatsen som deras resonemang ledde till. 

 

Sammanfattningsvis resulterade studien i fyra uppfattningar av programmering. Inom 

programmering som styrning fokuseras aspekter liknande att programmeraren styr och berättar 

för objektet vad det ska göra genom att ge instruktioner och konstruera program. 

Programmering som matematik innefattar aspekter gällande matematiska förmågor och 

kunskaper, såsom matematiska arbetssätt och problemlösning, liksom likheter mellan 

programmering och matematik, exempelvis att man kan behöva pröva sig fram i både 

matematik- och programmeringsuppgifter. Vidare består uppfattningen programmering som 

arbetssätt av aspekter som behandlar att programmering är att bearbeta utseende, forma 

program samt arbeta med teknik och elektronik. Sist presenterades uppfattningen 

programmering som stegvis lösningsprocess där urskilda aspekter utgörs av att programmering 

innefattar att lösa ett uppdrag delvis genom att försöka flera gånger, göra ändringar i 

programmet och tänka på olika lösningar.    
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6. Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras resultatet gällande vilka förmågor och kunskaper som synliggörs i 

uppfattningarna samt gällande resultatets betydelse för skolundervisningen. Även förslag på 

fortsatt forskning inom området presenteras.  

Eleverna fokuserade på olika aspekter av programmering vilket gör att uppfattningarna i 

resultatet skiljer sig åt. Några gemensamma nämnare som besvarade studiens frågeställningar 

gällande vad programmering är och vilket lärande som det kan utveckla, kunde ändå 

upptäckas i uppfattningarna. De gemensamma nämnarna bildade sedan några av 

kategorierna. Kategorierna med uppfattningarna utgör alltså studiens resultat och utfallsrum, 

samt synliggör programmering genom elevernas, alltså de lärandes, ögon. De besvarar med 

andra ord studiens syfte, att bidra med kunskap om vilka olika uppfattningar av programmering som 

kan finnas bland elever i årskurs 1-4, främst i relation till matematik.  

 

Vissa aspekter skulle kunna tillhöra fler uppfattningar än som har angivits. Till exempel kan 

aspekten att programmering är att tänka ingå i alla fyra uppfattningar eftersom både styrning, 

matematisk aktivitet, olika arbetssätt samt tillvägagångssätt för att lösa uppdrag kräver viss 

tankeverksamhet. Styrning, matematik och stegvis lösningsprocess kan dessutom ses som 

arbetssätt, vilket innebär att flera aspekter från dessa tre uppfattningar kan ingå i 

uppfattningen av programmering som arbetssätt. Trots att flera tolkningar därmed finns 

kring hur resultatet ska fördelas i uppfattningar och kategorier, togs alltså beslutet att forma 

de fyra kategorier som resultatet visar. Det är relativt få kategorier, vilket rekommenderas i 

fenomenografiska undersökningar (Marton & Booth, 2000).  

 

Uppfattningarna, som utgör kategorierna, kan dessutom sägas vara hierarkiskt ordnade, 

vilket innebär att de har en logisk relation som Marton och Booth (2000) betonar.  

Att uppfatta programmering som styrning innebär en ganska begränsad och ytlig syn på 

programmering, där främst den specifika handlingen synliggörs. Segolsssons (2006) studie 

visar på en liknande uppfattning, att programmeringshandlingen beskrivs med uppmärksamheten 

riktad mot robotens rörelse. Programmering som matematik kan också upplevas begränsat 

eftersom det är isolerat till ett ämne. Här har ändå en jämförelse med ett ämne gjorts vilket 

innebär att programmerings karaktär har kopplats till något utöver själva programmeringen. 

Därmed framkommer en högre kvalitet.  

 



30 
 

Programmering som arbetssätt visar på en ännu vidare uppfattning av programmering, 

eftersom uppfattningen synliggör att programmering är ett tillvägagångssätt som kan 

användas i flera olika sammanhang och inte är kontextbundet till ett ämne eller en handling. 

Att uppfatta programmering som stegvis lösningsprocess visar på en ytterligare högre kvalitativ 

nivå eftersom fokus ligger både på programmeringens användning och syfte. Utöver att 

programmeringen är ett verktyg, och därmed innefattar handlande, synliggör uppfattningen 

nämligen att programmeringen har ett mål, alltså att finna en lösning. Den uppfattningen 

påminner om en annan uppfattning i Segolssons (2006) studie, att programmeringshandlingen 

beskrivs med uppmärksamheten riktad mot att lösa uppgiften.  

 

Den här studiens uppfattningar kan liknas vid de förmågor och kunskaper som tidigare 

nämnts i forskning att programmering kan utveckla (Se 3.4 Förmågor och kunskaper som 

programmering kan utveckla). Liknande resultat beskrivs nämligen kunna återfinnas i andra 

studier, vilket kan öka den aktuella studiens giltighet (Larsson, 2009).  

 

Aspekten gällande skapande och utseende kan exempelvis liknas vid den kreativa förmågan 

som tidigare har framkommit i forskning. Vidare påminner sambandet mellan instruktion 

och resultat om det som i forskning benämns som relationellt tänkande. Uppfattningen stegvis 

lösningsprocess påminner om problemlösningsförmågan och datalogiskt tänkande, och aspekten att 

upptäcka om ett program ger önskat resultat eller inte liknar den metakognitiva förmågan. Att 

förändra programmet vid oönskat resultat kan dessutom liknas vid logiskt tänkande, att tänka 

kan tolkas som kognitiv förmåga och att hantera teknik och elektronik har likheter med digital 

kompetens. Att kunskap om programmering utvecklas genom programmering, återfinns också i 

tidigare forskning. Detsamma gäller kunskap om problemlösning, geometri och mönster, liksom 

kunskap om sambandet mellan addition och multiplikation där multiplikation upplevs mer effektiv 

än upprepad addition. 

 

Inga uppfattningar inkluderade en beskrivning liknande samarbete eller resonemang, men 

förmågan att agera på ett visst sätt är relaterad till hur man uppfattar det (Marton & Booth, 

2000). När eleverna programmerade kunde därför deras agerande synliggöra att de 

uppfattade programmering som samarbete och resonemang, vilket visar resonemangsförmåga 

och samarbetsförmåga. Samarbetet kan dessutom liknas vid de sociala dimensioner av arbetet 

som uppfattades i Kilbrinks (2008) studie. 
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Även förmåga att generalisera och överföra kunskaper, som har framkommit i tidigare forskning, 

kan liknas vid den här studiens resultat och kan benämnas transfereffekter. I den här studien 

beskrivs exempelvis förmågan att hantera digitala enheter, som utvecklas genom 

programmering, bli användbar i andra sammanhang än programmering, såsom i hemmet. 

Kunskap om matematiska räknesätt och att kontrollera uträkningar, uppfattas också kunna 

överföras från programmering och användas vid matematikuppgifter. Utöver transfer till 

andra sammanhang, beskrivs kunskaper kunna transfereras mellan programmeringsformer 

samt mellan uppdrag inom samma form, exempelvis gällande hur program kan konstrueras.  

 

Sammantaget kan det konstateras att elevernas uppfattningar av vilka förmågor och 

kunskaper som programmering kan utveckla, till stor del stämmer överrens med de 

förmågor och kunskaper som programmering enligt forskning utvecklar. Eleverna nämnde 

vissa mer specifikt, medan andra snarare var en tolkning av deras uttalanden eller 

synliggjordes genom deras agerande. Eleverna verkade dessutom ha en god inställning till 

programmering, trots att de ibland visade svårigheter att förklara varför. Det kan visa behov 

av att tydliggöra programmeringens syfte för eleverna. Om de vet varför de programmerar 

och kan förklara det, ökar troligen möjligheten att de upplever programmeringen 

meningsfull och kan lära sig av den. Av egen erfarenhet kan nämligen motivationen för att 

utföra en uppgift öka om uppgiftens syfte är känt.     

 

Elevernas svårigheter att förklara programeringens betydelse kan innebära att den inte har så 

stor potential i undervisningen som man anade när den infördes i styrdokumenten. Vissa 

uppfattningar synliggjorde dessutom programmering som ett ämne, exempelvis 

uppfattningen programmering som matematik och aspekten att programmering påminner om 

teknik inom uppfattningen programmering som arbetssätt. Det kan betyda att programmering 

upplevs isolerat och borde ha införts som ett eget ämne istället för genomsyrande. Att  

programmering resulterar i transfereffekter kan däremot utgöra argument för att det ska 

införas genomsyrande i flera ämnen. Kunskaperna och förmågorna som programmering kan 

utveckla skulle då nämligen kunna överföras till ämnena och gynna lärandet inom dem.   

 

I och med att en aspekt av uppfattningarna var att programmering liknades vid teknik, kan 

vidare frågan ställas om teknikämnet borde få utökat ansvar för programmeringen. Det kan 

även diskuteras om teknikämnets ansvar skulle vara större än matematikämnets. Flera 

aspekter av uppfattningarna, inklusive uppfattningen programmering som matematik, visade dock 
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att programmering kan definieras som matematik. Exempel på sådana aspekter är mönster, 

geometriska former och matematiska räknesätt. Resonemangsförmågan och 

problemlösningsförmågan är dessutom två av de fem matematiska förmågorna i 

matematikämnets kursplan. Flera perspektiv av matematik uppfattades även i Rich, Bly och 

Leathams (2014) studie (Se 3.4 Förmågor och kunskaper som programmering kan utveckla).   

 

Som tidigare nämnts grundar sig studien delvis på att programmering kan sägas utveckla 

matematiska förmågor och därför ha matematiska aspekter. Eftersom det sambandet har 

upptäckts fanns möjligheten att även eleverna i studien skulle uppfatta det. Utifrån 

ovanstående resonemang skulle man därmed kunna säga att eleverna i relativt stor 

utsträckning uppfattade matematiska aspekter i programmering, vilket kan tolkas som att de 

urskilde delar av sambandet mellan programmering och matematik. 

 

Om eleverna delvis ser sambandet kanske de naturligt överför erhållna kunskaper från 

programmering till matematik. Det kan innebära att programmering bör få en mer 

framträdande roll i matematikundervisningen. Sambandet skulle även kunna synliggöras 

ytterligare för att underlätta för eleverna att förklara syftet med programmering, vilket 

diskuterades ovan. Ett förtydligande av sambandet kan även leda till att eleverna enklare kan 

tillvarata programmeringens potential som läranderesurs i matematikundervisningen.  Att 

flera matematiska förmågor utvecklas genom programmering, anses nämligen kunna 

underlätta matematiklärandet samt spara resurser i form av tid (Gadanidis, 2015).  

 

Studiens resultat kan göra lärare medvetna om vilka olika uppfattningar av programmering 

som kan finnas bland elever, eftersom att de får se programmeringen genom elevernas ögon. 

Därmed kan de anpassa undervisningen efter uppfattningarna, exempelvis genom att stegvis 

bygga vidare på en uppfattning av lägre kvalitet till en uppfattning av högre kvalitet. Lärarna 

kan även synliggöra de olika uppfattningarna för eleverna för att bredda deras förståelse för 

programmering. Uppfattningarna skulle dessutom kunna vara användbara vid utformande av 

läromedel och planering av fortbildning för lärare. Där behövs nämligen också medvetenhet 

om vilka uppfattningar av programmering som kan finnas. Då kan uppfattningar av hög 

kvalitet lättare inkluderas i läromedlen och lärarna rustas gällande vilka uppfattningar som de 

kan möta samt hur uppfattningar av hög kvalitet kan presenteras på ett sätt som gynnar 

elevernas formande av uppfattningar. 
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Vidare kan uppfattningen att programmering endast är att styra användas som en 

missuppfattning som eleverna kan lära sig av. Lärare kan exempelvis visa vad 

programmering är genom att synliggöra vad det inte är och därmed skapa kontraster som 

kan underlätta elevernas identifiering av programmering. När uppfattningar av lägre kvalitet 

synliggörs finns däremot risken att eleverna fastnar i dem. Därför kan det vara en fördel att 

först presentera programmering som stegvis lösningsprocess. Eftersom problemlösning, som 

ingår i den uppfattningen, kan tolkas som ett arbetssätt, en del av matematiken, samt som att 

styras av stegvis instruktioner, upplever eleverna troligen kopplingen till de andra 

uppfattningarna ganska naturlig om även de presenteras. Därmed behöver troligen inte 

uppfattningen stegvis lösningsprocess motverkas av att andra uppfattningar synliggörs.                    

Trots att resultatet inte kan generaliseras till andra elever, eftersom studien behandlar relativt 

få deltagare, kan ny kunskap synliggöras gällande uppfattningar av programmering (Nilholm, 

2016). Däremot finns troligen fler uppfattningar att finna, vilket innebär behov av ytterligare 

forskning som söker uppfattningar av programmering. Fortsatt forskning kan även behandla 

hur lärare uppmärksammar eleverna på programmeringens syfte, alternativt hur det annars 

skulle kunna göras för att öka förståelsen för programmering. Vidare kan elevers tankar om 

hur programmering kan implementeras i undervisningen på ett passande sätt undersökas. 

Transfereffekten som programmering verkar ha, kan också studeras vidare, exempelvis om 

transfereffekten skiljer mellan programmeringsformer och hur den kan tillvaratas.   

 

Avslutningsvis vill jag återge hur en elev svarade när jag i slutet av intervjun frågade om 

eleven ville tillägga något gällande programmering. Jag tycker att svaret är väldigt härligt och 

naturligt och hoppas att det kan bidra till att skapa goda uppfattningar av programmering. 

Dessutom synliggör det programmering genom de lärandes ögon!   

 

Elev 3: Ja, jag ville bara säga att programmering är typ det bästa jag vet! Det är 

jätteroligt! 
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Figur 5: Delar av skärmklipp från programmeringsspelet Sratch Jr, och en infogad figur i 

form av ett kryss. Scratch är utvecklat av Resnick m.fl. 
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Bilagor  

Bilaga 1: Intervjuguide 

Frågeställning 1: Vilka aspekter av vad programmering är urskiljer eleverna? 

 Vad tänker du att programmering är? Hur skulle du förklara det för någon annan 

exempelvis någon som är yngre än du?  

o Jag visar bilder på olika former av programmering (Bilaga 2). 

Vad är det här? Hur skulle du beskriva det? Varför är det programmering? 

Frågeställning 2: Vilka aspekter av lärande urskiljer eleverna att programmering kan skapa? 

 Tycker du att du lär dig något av att programmera?  

o Nej: Varför tror du annars att ni har programmering i skolan? 

o Ja: Vad tycker du att du lär dig av att programmera?  

Är det något speciellt ämne som man lär sig? Vad inom ämnet lär man sig? 

Är det olika vad man lär sig beroende på formen av programmering 

(Bilderna)? Varför tror du att man lär sig … när man programmerar?  

Frågeställning 1 och 2 (Om jag behöver leda in dem lite på matematik):  

 När har ni programmering? I vilket ämne/sammanhang? 

 Varför tror du att ni har programmering just då (på matematiklektionerna)? 

/Nu är det bestämt att man ska ha programmering på matematiklektionerna. Varför 

tror du att programmering ska tillhöra matematiken? 

o Tycker du att programmering liknar matematik?  

Varför?/Varför inte? Vad är likt/inte likt? 

o Tycker du att du lär dig matematik av att programmera?  

Varför?/Varför inte? Vad lär du dig? 

Egna funderingar som kan utgöra frågor vid programmeringsuppgiften  

 Gör eleven något som liknar matematiska metoder eller räknesätt? 

 Säger eleven något som liknar matematiskt resonemang eller använder matematiska 

begrepp? 

 Använder eleven matematiska förmågor när det är möjligt?  

 Händer något annat som kan utgöra en fråga? 
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Bilaga 2: Bilder som användes vid intervjuerna  
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Bilaga 3: Tillåtelseblankett 

Hej! 

Jag heter Louise och studerar till lärare på högskolan i Jönköping. 

Nu söker jag elever som kan/vill delta i en undersökning om programmering. 
Undersökningen ingår i mitt examensarbete. 

Målet med undersökningen är att undersöka elevers tankar om programmering.  

Undersökningen innebär att eleven intervjuas i ca 15 min. Därefter får eleven arbeta 
med en programmeringsuppgift tillsammans med en annan elev som också har 
intervjuas enskilt. Samtidigt ställer jag frågor om det som eleverna gör. Den 
gemensamma programmeringen beräknas ta 5-10 min.  

Intervjun och programmeringen ljudinspelas. När inspelningen har transkriberats 
raderas den direkt.  

Informationen från undersökningen kommer bara att användas i forskningssyfte och av 
de som utför arbetet. Jag gör såklart allt jag kan för att inga obehöriga ska kunna 
identifiera deltagarna. Det är givetvis frivilligt att delta samt att när som helst under 
arbetets gång kontakta mig för att avbryta sitt deltagande. 

Vid frågor är du välkommen att kontakta mig:  
mail: XX 
tel: XX 

Med vänliga hälsningar 
Louise Faag, Grundlärarstudent F-3, Jönköpings Universitet 

Vänligen fyll i och återlämna den nedre delen av blanketten så snart som möjligt. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Godkänner du att ditt barn deltar i studien? 

Ja, jag har tagit del av ovanstående information  
och godkänner att mitt barn deltar i studien. 

Nej, jag har tagit del av ovanstående information  
och vill inte att mitt barn deltar i studien. 
 

Elevens namn:                                                         Elevens årskurs: 

__________________________________             _________________ 
  

Vårdnadshavares namnteckning:                    Vårdnadshavares namnförtydligande: 

_______________________________           _______________________________ 


