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Att rusta morgondagens medborgare inför den värld som väntar har i alla tider varit skolans 

uppdrag, ett uppdrag som består. Från 1 juli 2018 ska programmering ingå i 

matematikundervisningen för att möta digitaliseringens utmaningar. Programmering har 

visat sig ha samband med matematiken. Frågan är däremot hur förberedda dagens lärare är 

inför det uppdraget. 

Lärares uppfattningar av programmering utgör idag en lucka i forskningen trots 

programmeringens stundande intåg i lärarnas arbete. Syftet med den här studien är därför att 

bidra med kunskap om lärares olika uppfattningar av programmering kopplat till matematik. 

Det görs med hjälp av tre frågeställningar gällande hur lärare definierar och i undervisningen 

använder programmering samt ser på programmeringens lärandepotential. För att samla 

uppfattningar om programmering användes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade 

intervjuer där sju 1-4-lärare beskrev sin relation till programmering. Studien är därför 

inspirerad av fenomenografin, som söker variationen i på vilka sätt som ett fenomen, i det 

här fallet programmering, kan uppfattas. Även forskning om matematiska förmågor som 

programmering kan utveckla används som stödteori. 

Studiens utfallsrum består av fyra uppfattningar av programmering som kunde urskiljas i 

materialet och som delvis är hierarkiskt ordnade efter kvalitet. Uppfattningarna är 

Programmering som främmande och ensidigt, Programmering som verktyg för kommunikation, 

Programmering som verktyg för utveckling och Programmering som bekant och mångsidigt. 

Utfallsrummet visade sig ha samband med forskning om programmeringens olika 

definitioner, möjligheter och förutsättningar, liksom om lärares kunskaper och syn på 

programmering. Även en koppling till matematiken synliggjordes genom att resultatet hade 

likheter med de matematiska förmågorna samt programmeringens roll i kursplanen för 

matematik.  
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Completely programmed – In what ways can programming be apprehended by teachers? 

                    Number of pages: 37 

__________________________________________________________________________  

To prepare the citizens of tomorrow for the coming world has through all times been a 

commission of the school, a commission that remains. As from July 1 2018 programming 

will be part of the mathematic teaching to master the challengers of the digitization. 

Programming has proved to have connections to mathematics. The question is how 

prepared today’s teachers are for this commission.  

Teachers’ apprehensions of programming today make up a gap in research in spite of the 

coming entry into the teachers’ work. As a result, the aim of this study is to contribute with 

knowledge about teachers different apprehensions of programming in relation to 

mathematics. This will be done by means of three questions about how teachers define and 

in the teaching make use of programming, as well as about their view of its learning 

potential. When collecting different apprehensions a qualitative research method was used 

through semi-structured interviews where seven 1-4-grade teachers described their 

connection to programming. Therefore, this study is inspired by phenomenography, which 

aims to find the variety of the ways a phenomenon, in this case programming, can be 

apprehended. Research about mathematic skills that can be developed through 

programming will also be used as guiding theory. 

The outcome space of this study consists of four apprehensions of programming, which 

were distinguished from the data and partly are hierarchically structured from quality. The 

apprehensions are Programming as strange and unilateral, Programming as a means for communication, 

Programming as a means for development and Programming as familiar and versatile. The outcome 

space proved to have connections to research about different definitions, possibilities and 

prerequisites of programming as well as about teachers’ knowledge and view of 

programming. Moreover, the result showed similarities to the mathematic skills and to the 

role of programming in the syllabus of mathematics. 
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1. Inledning  

Världen förändras! I den processen är digitaliseringen en del. Digitaliseringen innebär flera 

möjligheter till enklare kommunikation och bekvämare liv. Samtidigt följs digitaliseringen, 

likt andra förändringar, av ett behov av att vidta vissa åtgärder. 

På grund av digitaliseringen godtog därför regeringen 2017 Skolverkets förslag, Nationella IT- 

strategier för skolväsendet (U2015/04666/S) (Regeringskansliet, 2017). Förslaget syftar till att 

utveckla förmågan att hantera digitaliseringen, digital kompetens (Europaparlamentet, 2006), 

genom att bland annat införa programmering i matematikämnets kursplan (Skolverket, 

2016). Programmering kan förklaras som instruktioner, eller ett program, som berättar för 

ett objekt vad det ska göra (Karush, 1962). I forskning beskrivs programmering kunna 

utveckla förmågor (till exempel Clements, 2002; Gadanidis, 2015; Lang-Ree, 2016; Papert, 

1980) som har visat sig vara matematiska (Faag & Faag, 2017). Det innebär att 

programmeringens införande i matematikämnet kan anses vila på vetenskaplig grund.  

Regeringens beslut om ett nytt ämnesinnehåll i kursplanen för matematik tyder dessutom på 

att lärare förväntas kunna undervisa i programmering. Kunskap om lärares syn på och 

användning av programmering borde däremot betraktas som högst relevant, inte minst med 

tanke på att det är just lärarna som det huvudsakliga ansvaret läggs på. Lärares uppfattningar 

av programmering är dock ett relativt outforskat område (Kjällander, Åkerfeldt, & 

Petersson, 2016). Samtidigt visar en undersökning (Fahlén, 2017) att mer än hälften av 

lärarna i grundskola och gymnasium uttrycker osäkerhet kring att undervisa i 

programmering.  

Syftet med den här studien är därför att bidra med kunskap om lärares uppfattningar av 

programmering. Det görs i relation till matematik, genom intervjuer och inspirerat av 

fenomenografin. Efter ett förtydligande av syfte och frågeställningar följer arbetets 

bakgrund, där bland annat tidigare forskning och tillägg i styrdokumenten presenteras. 

Därefter beskrivs arbetets tillvägagångssätt, såsom datainsamling och analys. Resultatet 

redovisas sedan genom urskiljda uppfattningar bland lärarna. Det följs av en avslutande 

diskussion om metodens styrkor och svagheter, samt om resultatets innebörd och 

användning tillsammans med förslag på fortsatt forskning.  
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1.1 Tack 

Som en inledning till det här arbetet skulle jag vilja frambära ett stort tack till de lärare som 

har deltagit i studien och därmed delat med sig av sin tid samt sina erfarenheter och tankar 

om programmering. Jag hoppas ha kunnat framställa och använda deras uppfattningar av 

programmering på ett sanningsenligt sätt.   

  



3 
 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om lärares olika uppfattningar av 

programmering kopplat till matematik.  

 

Det syftet vill jag uppnå genom att besvara följande frågeställningar:  

o Vilka aspekter av vad programmeringen är urskiljer lärarna? 

o Hur använder lärarna programmering i undervisningen? 

o Vilka aspekter av programmering urskiljer lärarna kan påverka lärandet? 
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3. Bakgrund 

Nedan följer en beskrivning av programmeringens olika definitioner, varianter och 

förekomster. Därefter redovisas bakgrund och process runt Skolverkets förslag samt delar av 

de medföljande styrdokumentsmässiga förändringarna. Forskning redogörs sedan gällande 

förmågor kopplade till programmering samt befintlig forskning om lärares relation till 

programmering. Avsnittet avslutas med den fenomenografiska ansatsen.  

 

3.1 Programmeringens innebörd och utsträckning 

Programmering definieras vanligtvis som ”skrivande av kod” (Skolverket, 2016). Det kan 

också beskrivas som ”formaliserad planläggning” och ”skrivande av instruktioner” 

(Henriksson, u.å.). Inom programmering skrivs enskilda instruktioner, koder, som 

tillsammans bildar ett program (Karush, 1962). Instruktionerna kan även kallas algoritmer.  

Algoritmer beskrivs som instruktioner i rätt ordning för att lösa en viss uppgift (Kodboken, 

u.å.) samt att instruktionernas steg är ändliga (Marklund, u.å.).  

Om det ovannämnda programmet tillämpas på ett objekt blir objektet programmerat 

(Karush, 1962). För att objektet ska kunna följa programmet måste objektet förstå 

instruktionerna som programmet består av. Därför finns olika programmeringsspråk 

(Karush, 1962; Thoresson, 2016), vilka förbinder människa och objekt (Thoresson, 2016).  

Programmering har även en bredare definition som synliggör ett mer mångsidigt perspektiv 

(Skolverket, 2016). Den definitionen brukar benämnas datalogiskt tänkande (Se även 3.2 

Sammanhanget kring Skolverkets förslag) (Kjällander et al., 2016), vilket Wing (2008) anser vara 

vidare än att endast programmera. Kritik mot att begreppet datalogiskt tänkande är för brett 

och otydligt lyfts däremot i viss forskning (Kjällander et al., 2016).  

Enligt Kjällander, Åkerfeldt och Peterssons forskningsöversikt (2016) återfinns den breda 

definitionen i mycket forskning. Exempelvis anses begreppet programmering inte vara 

tillräckligt brett för att beskriva de förmågor som programmering egentligen innebär 

(Heintz, Mannila, Nygårds, Parnes, & Regnell, 2015). Även i skrivningar av Mannila et al. 

(2014) och European Schoolnet (2014) innefattas flera aspekter i programmering, såsom att 

finna effektiva lösningar och skapa modeller.   
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Varierad syn på programmering finns även internationellt genom att programmering i vissa 

länder utgör en del av befintliga ämnen och i andra ett enskilt ämne (Kjällander et al., 2016). 

Mannila et al. (2014) belyser det första perspektivet, nämligen programmeringens potential i 

flera ämnen. Sedan en lång tid har programmering tolkats på olika sätt, både som ett kreativt 

arbete och som strikt reglerad metodik (Henriksson, u.å.).  

Det finns olika nivåer och varianter av programmering. En uppdelning är textbaserad 

programmering och grafisk programmering, även kallad blockbaserad eller visuell. I den 

textbaserade (Figur 1.) skrivs koderna för hand (Thoresson, 2016). Programmeringsspråken 

Logo, Kojo, Pascal, Java och Python tillhör den textbaserade programmeringen. Av dem är Logo 

dessutom ett av de första programmeringsspråken (Papert, 1980).  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Textbaserad programmering: Till vänster: Stjärna med olika färger. Till höger: Kvadrat. (Se Bildreferenser s. 36) 

I blockbaserad programmering (Figur 2. Till vänster) finns istället varje funktion färdigskriven 

på varsin bild eller kloss. Likt pusselbitar sätts klossarna ihop till block som bildar 

programmet (Lang-Ree, 2016; Thoresson, 2016). Barnanpassad programmering som bygger 

på blockbaserad struktur är exempelvis det digitala spelet Scratch (Thoresson, 2016) och de 

fysiska skalbaggsliknande objekten Blue-Bot (Figur 2. Till höger) och Bee-Bot. Botarnas 

instruktioner programmeras in på objekten eller en Ipad (Hands-on Science, u.å.).  

 

 

 

 

 

     Figur 2. Till vänster: Blockbaserad programmering. Till höger: Blue-Bot.  
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Programmeringsvarianterna behöver inte vara digitala utan kan även förkroppsligas, så kallad 

konkret, fysisk eller analog programmering (Fernaeus & Tholander, 2005; Thoresson, 2016). 

Fysiska objekt, såsom bilder och instruktionskort, eller muntliga liksom skriftliga 

instruktioner utgör programmet som exempelvis en kompis ska följa (Thoresson, 2016). 

Programmet kan även kopplas till en digital skärm där programmeringens resultat 

visualiseras (Fernaeus & Tholander, 2005).  

Programmering har ingått i människors liv längre än vad som kan antas och har utvecklats 

geografiskt och historiskt utspritt. Redan under 1800-talet konstruerades det som brukar 

betraktas som det första programmet. Under sin historia har programmering haft stor 

betydelse vid upplösningar av världskrig så väl som vid de första rymdfärderna (Kjällander et 

a. 2016). Oavsett vår medvetenhet om programmeringens del i det som vi möter är 

programmering ett naturligt inslag även i mer vardagliga sammanhang, analog likaväl som 

digital. Den analoga förekommer i muntliga eller skriftliga instruktioner, exempelvis recept, 

och i förbestämda mönster i hantverk, likt pärlande och broderi. I mobiler, leksaker, 

hushålls- och industrimaskiner och autopiloter finns istället den digitala programmeringen.  

 

3.2 Sammanhanget kring Skolverkets förslag 

Skolverkets förslag på förändringar i styrdokumenten, rapporten Nationella IT- strategier för 

skolväsendet (U2015/04666/S), publicerades i juni 2016 och godtogs av regeringen 9 mars 

2017 (Skolverket, 2016). Den breda definitionen av programmering (se 3.1 Programmeringens 

innebörd och utsträckning) låg till grund för Skolverkets förslag till att införa programmering. En 

anledning till förslaget är digitaliseringen som medför behov av andra förmågor (Ibid).  

De förmågor som samhället efterfrågar ska skolan utrusta eleverna med (Skolverket, 2017). 

Att kunna hantera digitaliseringen, digital kompetens, ingår därför i Skolverkets förslag. Digital 

kompetens beskrivs som förmågan att hantera digital teknik, samt att söka, kommunicera 

och skapa information digitalt. Det innebär även att vara medveten om att digitalisering 

påverkar samhället och att visa vilja att delta i utvecklingen (Europaparlamentet, 2006; 

Digitaliseringskommissionen i Skolverket, 2016). I digital kompetens beskrivs 

programmering ingå (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).   
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Programmering har inte ingått i den svenska grundskolans styrdokument sedan 1980-talet 

(Kjällander et al., 2016), när matematikern och datorforskaren Seymour Paperts uttryck 

datalogiskt tänkande spreds internationellt (Pålsson, 2016). Uttrycket innebär bland annat att 

tänka reflekterande och logiskt samt dela upp och omvandla problem (Wing, 2006). Skolans 

användning av programmering minskade däremot när programmering inte gav önskat 

resultat. Genom datorforskaren Jeanette Wings artikel, Datalogiskt tänkande, (2006) ökade 

dock åter intresset för programmering (Pålsson, 2016).   

Som underlag till förslaget lät Skolverket ta fram en forskningsöversikt (Kjällander et al., 

2016) gällande programmering samt genomföra enkäter, skolbesök och en uppföljning om 

IT-användning och IT-komptens (Skolverket, 2016). Skolverkets förslag granskades även av 

45 remissinstanser, varav majoriteten var positiva till förslaget men betonade behovet av 

kompetensutveckling och nationell samordning. Göteborgs universitet och Nationellt 

centrum för matematikutbildning (NCM) ifrågasatte däremot förslagets vetenskapliga grund. 

Särskilt NCM var kritisk till programmeringens placering i kursplanen för matematik och 

nämnde dessutom tidsbrist som ett hinder. Skolverket såg istället programmering som en 

möjlig tillgång för undervisningen i matematik men efterfrågade ytterligare forskning och 

åsikter om förslaget (Ibid).   

 

3.3 Förändringar i styrdokumenten gällande programmering  

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

2017 och 1 juli 2018 (Regeringskansliet, 2017). I läroplanens inledande delar förtydligas och 

införs skrivningar relaterade till digital kompetens och lärares användning av digitala verktyg, 

exempelvis under Skolans uppdrag, Kunskaper och Normer och värden (Skolverket, 2016). 

Förändringarna sker främst i kursplanernas syftestext och centrala innehåll. Nuvarande 

formuleringar i kunskapskraven anses innefatta digitala verktyg (Ibid). 

Programmering, som är en del av förändringarna för digital kompetens, ingår i befintliga 

skolämnen, särskilt matematik och teknik men även samhällskunskap, svenska och svenska 

som andraspråk (Skolverket, 2016). Exempelvis utgör programmering i teknikämnet ett 

verktyg för att styra ett objekt och i samhällskunskap en del i formandet av digital 

information. En helhet av programmeringen anses framgå tydligare genom att fördela 

innehållet på flera skolämnen än om programmering skulle ha införts som ett separat 

skolämne (Ibid).  
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I kursplanen för matematik förtydligas användningen av programmering och digitala 

verktyg, exempelvis som verktyg vid problemlösning och matematiskt lärande. 

Progressionstanken börjar med programmeringens grunder för årskurs 1-3 (Skolverket, 

2016). I kursplanens inledning utökas skrivningen 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). 

 

3.4 Möjligheter med och förutsättningar för programmering 

Trots tveksamheter från remissinstanserna gällande programmeringens potential i skolan (se 

3.2 Sammanhanget kring Skolverkets förslag) kan det konstateras att programmering enligt 

forskning utvecklar flera förmågor (till exempel Clements, 2002; Gadanidis, 2015; Lang-Ree, 

2016; Papert, 1980). De har beskrivits som problemlösningsförmåga, kognitiv förmåga, metakognitiv 

förmåga och planeringsförmåga. Där ingår även resonemangsförmåga, kommunikationsförmåga, 

samarbetsförmåga, förmåga att skapa inre bilder, och förmåga att generalisera och överföra kunskaper. De 

här förmågarna beskrivs på olika sätt som aspekter. Exempelvis är en aspekt av 

problemlösningsförmågan att förändra metod om hinder uppstår (Lang-Ree, 2016; Papert, 1980).  

Utifrån en jämförelse med kursplanen i matematik kan förmågorna anses vara matematiska 

(Faag & Faag, 2017). I den jämförelsen ställdes förmågorna från forskningen mot 

kommentarmaterialets beskrivning av matematikkursplanens fem förmågor. Jämförelsen 

visade bland annat att flera aspekter från forskningens förmågor kunde kopplas till mer än 

en av kursplanens matematiska förmågor. Vissa förmågor från forskningen visade sig ha ett 

tydligt samband med kursplanens förmågor. De förmågor från forskningen med ett tillsynes 

mer långsökt samband synliggjorde istället en genomsyrande koppling till fler av kursplanens 

förmågor. Exempelvis kunde problemlösningsförmågan från forskningen direkt liknas vid 

kursplanens problemlösningsförmåga, medan samarbetsförmågan från forskningen visade 

sig ingå i flera av kursplanens förmågor genom aspekten att ”hjälpa och inspirera varandra”. 

Programmering kan därför sägas ha ett mångsidigt förhållande till matematiken (Ibid). 
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Å andra sidan visar forskning att programmering kan förutsätta utvecklad lärarkompetens 

och tillgång till olika resurser (Clements, 2002; Kalelioglu & Gülbahar, 2014; Lang-Ree, 

2016; Mannila et al., 2014), vilket även efterfrågades av remissinstanserna (Skolverket, 2016). 

Inom Lärarnas Riksförbund anses en förutsättning för programmeringen i skolan vara 

statligt styrda och betalda utbildningar som går att kombinera med lärarnas arbete (Fahlén, 

2017). Att flera matematiska förmågor utvecklas genom programmering, anses däremot 

underlätta matematiklärandet och även spara resurser i form av tid (Gadanidis, 2015), vilket 

anades inom Skolverket (2016). Forskning beskriver även att datalogiskt tänkande, däribland 

programmering, redan är en befintlig del av lärarnas undervisning (Mannila et al., 2014). Det 

anses synliggöra för lärarna att införandet av datalogiskt tänkande i undervisningen är 

genomförbart, och därmed kunna underlätta deras arbete och minska nervositet (Ibid).   

 

3.5 Lärares syn på och kunskaper om programmering 

Osäkerheten bland lärarkåren gällande att undervisa i programmering beskrivs vara stor. En 

undersökning gjord av Lärarnas Riksförbund (Fahlén, 2017) visar att 8 av 10 grundskollärare 

och 6 av 10 gymnasielärare i matematikämnet upplever brister i sin programmerings-

kompetens. Lärare med utbildning inom programmering är sällsynta (Fahlén, 2017; 

Kjällander et al., 2016). De lärarna beskriver dessutom sin programmeringskomptens som 

otillräcklig och inaktuell (Fahlén, 2017). En annan undersökning visar däremot att knappt en 

fjärdedel av gymnasielärare som undervisar i programmering ansåg att vidareutbildning inom 

området var viktigt för att undervisa i det, vilket motsäger åsikter inom Lärarnas 

Riksförbund (se 3.4 Möjligheter med och förutsättningar för programmering) (Rolandsson, 2015).  

Forskning om lärares uppfattningar av programmering beskrivs vara begränsad samtidigt 

som programmeringens användning i skolan anses behöva undersökas ytterligare (Kjällander 

et al., 2016). Några funna studier presenteras nedan men brister finns gällande delvis 

uppfattningar från lärare som undervisar i lägre årskurser och särskilt gällande kvalitativt 

material. Mannila et al. (2014) anser att kvalitativa intervjuer behövs som kompletterande 

material om lärares uppfattningar.  

I en internationell kvantitativ undersökning med främst IT-, matematik- och 

naturkunskapslärare i årskurs F-9 av Mannila et al. (2014) beskrivs lärares uppfattningar av 

datalogiskt tänkande, där programmering ingår (se 3.2 Sammanhanget kring Skolverkets förslag), 
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och dess användning i skolsammanhang. I resultatet urskildes nio aspekter av datalogiskt 

tänkande bland lärarnas uppfattningar.  

Det undervisningsinnehåll som lärarna främst liknar vid datalogiskt tänkande och anser 

förekomma beskrivs vara de tre aspekterna insamling, analys och representation av data 

(Mannila et al., 2014). De innebär bland annat att finna mönster, dra slutsatser och 

strukturera data med olika uttrycksformer. Problemlösning, algoritmer och abstraktion, som 

utgör ytterligare tre aspekter, var mindre representerade. Exempel är nedbrytning av 

problem för att lösa delarna stegvis, planera delar i form av instruktioner och skapa mallar 

för grundstrukturer med olika uttrycksformer som kan överföras mellan problem.  

Simulering, automatisering och samarbete utgjorde de minst förekommande aspekterna av 

lärares uppfattningar av datalogiskt tänkande. Aspekterna syftar delvis till återskapande av 

något verkligt, skapande av funktioner som kan utföra vissa sysslor och utförande av flera 

steg parallellt genom att samarbeta. Webbsidor och grafiska program användes mest som 

verktyg medan blockprogrammering och textbaserad programmering (se 3.1 Programmeringens 

innebörd och utsträckning) var ungefär hälften så vanligt förekommande. Exempelvis var 

däremot robotprogrammering sällsynt. Sammantaget menar författarna därmed att 

datalogiskt tänkande redan ingår naturligt i flera lärares undervisning (Mannila et al., 2014).  

En kvantitativ svensk undersökning genomförd av Rolandsson (2015) visar gymnasielärares 

programmeringsuppfattning. Påverkande faktorer för programmeringsundervisningen som 

kunde urskiljas var elevernas egen programmeringstid, förmåga, intresse och motivation 

samt lärarens pedagogik. Programmering beskrivs främst uppfattas som svårt samt begränsat 

till de elever som redan innehar de förmågor som krävs för att programmera. Samtidigt 

anser flera lärare motsägelsefullt att eleverna bör lära sig programmering utan lärarstöd men 

saknar tilltro till elevernas förmågor. Logisk och analytisk förmåga är enligt lärarna mer 

betydelsefullt vid programmering än samarbete och kommunikation, vilket anses tyda på en 

lärarsyn där förmågor ses som konstanta snarare än utvecklingsbara (Rolandsson, 2015).  

 

3.6 Fenomenografisk ansats 

Examensarbetet är fenomenografiskt inspirerat. Fenomenografin beskrivs som en ansats, ett 

sätt, snarare än en teori (Marton & Booth, 2000). Inom fenomenografin fokuseras därför 

inte en teoretisk sanning, så kallad första ordningens perspektiv. Fenomenografin syftar 
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istället till att finna, beskriva och kategorisera den kvalitativa variationen i hur ett visst 

fenomen kan uppfattas av andra, nämligen andra ordningens perspektiv (Ibid). Fenomenet 

är i det här fallet programmering.  

En uppfattning förklaras som en relation mellan det yttre och det inre, mellan världen eller 

fenomenet och individen eller dennes erfarenheter (Marton & Booth, 2000). Därmed 

beskrivs fenomenografin varken som fysisk eller psykisk utan icke-dualistisk. Inom 

fenomenografin är därför ontologin, som är läran om hur kunskap om världen nås (Nilholm, 

2016), icke-dualistisk. Antalet sätt att uppfatta ett fenomen på anses vara begränsat (Marton 

& Booth, 2000). Uppfattningarna kan kvalitativt ordnas hierarkiskt och bildar ett utfallsrum 

vilket utgör en fenomenografisk studies resultat (Ibid).  

Att ett fenomen uppfattas på ett visst sätt anses bero på vilka delar, aspekter, av fenomenet 

som individen urskiljer (Marton & Booth, 2000). Urskiljning beskrivs innebära att skilja 

fenomenet från sitt sammanhang för att skapa struktur i det som individen möter. Det 

betyder även att urskilja vilka aspekter som utmärker fenomenet men även vilka som inte är 

karaktäristiska för fenomenet. Därmed är vissa aspekter av fenomenet avgörande att urskilja. 

Antalet sådana aspekter som urskiljs påverkar också hur individen uppfattar fenomenet, 

liksom vilken situation de urskiljs i och om de urskiljs samtidigt eller efter varandra (Ibid).  

Ett exempel på kvalitativt olika uppfattningar kan beskrivas med fenomenet ”leva”. En 

något begränsad uppfattning skulle kunna vara att fenomenet innebär ”att leva för att 

överleva” och därmed enbart kopplas till fysiologiska aspekter och främst det egna livet. En 

mer omfattande uppfattning skulle kunna vara ”att leva för att uppleva och dela” där livet 

anses ha större värde och mening samt innefatta andras liv och känslor. 

Olika kvalitativa uppfattningar beskrivs därmed innebära i vilken utsträckningen individen 

har uppfattat en mer differentierad och fullständig förståelse av fenomenet (Marton & 

Booth, 2000). Där ingår även att ha urskilt och vara samtidigt medveten om flera liksom 

avgörande aspekter av fenomenet. Med andra ord innebär det att vissa aspekter fokuseras 

tillsammans i medvetandet medan andra hamnar i bakgrunden (Ibid).   
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4. Metod 

I det här avsnittet presenteras hur deltagarna och materialet samlades till studien, verktyg för 

analysen samt etiska ställningstaganden som vidtagits under arbetets gång. 

 

4.1 Materialinsamling och urval 

Inledningsvis togs kontakt med lämpliga deltagande lärare utifrån urvalskriterier via 

mailkommunikation. Det gjordes utifrån egna erfarenheter och kontakter från bland annat 

verksamhetsförlagda utbildningar, samt genom närliggande kommuner. Därmed 

genomfördes urvalet delvis utifrån bekvämlighet (Bryman, 2011; Nilholm, 2016). Olika 

skolor och kommuner användes vid materialinsamlingen med syfte att uppnå en spridning i 

urvalet, snarare än att jämföra, för att öka arbetets trovärdighet. Även ett teoretiskt urval 

användes, vilket har som syfte att uppnå en variation av uppfattningen av ett begrepp 

(Bryman, 2011), i det här fallet programmering. I nästa steg förde kontaktpersoner på skolor 

och kommuner vidare förfrågningarna om deltagande på sina skolor eller i sina kommuner.  

Kriterier för urvalet innefattade lärare som:  

a) har olika kompetens inom programmering.   

b) arbetar inom förskoleklass eller årskurs 1-4. 

c) undervisar i programmering. 

Orsaken till att ”olika” kompetenser ingår är att skapa en så sanningsenlig och bred bild som 

möjligt av lärares uppfattningar. Det kan anses att lärarens erfarenhet av undervisning i 

programmering borde ingå i kriterierna. Däremot är erfarenhet vanligtvis avgörande för 

individens kompetens. Eftersom kompetensen fokuseras i den här studien har erfarenhet 

beslutats vara överflödigt som kriterium. Årkurs 4 har valts att innefattas i kriterium b) för 

att kunna uppnå önskat antal deltagare. Även om årskurserna F-3 kan anses vara särskilt 

intressanta delvis för min yrkesinriktning kan andra årskurser inkluderas eftersom studiens 

syfte kan uppnås oavsett årskurs. Det sista kriteriet syftar till att säkra didaktiska kunskaper 

hos lärarna. Annars skulle kompetens kunna vara tillräckligt. Kriteriet anses uppnås även om 

läraren för tillfället inte undervisar i programmering, så länge läraren brukar eller nyligen har 

gjort det. Sammantaget intervjuades sju lärare från sex platser, varav fem skolor och ett 

naturvetenskapligt centrum, i totalt tre kommuner (se Tabell 1.).  
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 Tabell 1. De deltagande lärarna tillsammans med sin årskurs, plats och kommun. 

 

I samband med datainsamlingen fick de deltagande lärarna ta del av en tillåtelseblankett 

(Bilaga 2.). För datainsamling användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Med en 

kvalitativ intervju betonas den deltagandes tankar framför intervjuarens (Bryman, 2011). 

Semistrukturen innebär dessutom en intervju med ett relativt fritt samtal utifrån några 

förutbestämda frågor, som kompletteras med ytterligare frågor om intervjuaren upplever 

behov av det (Ibid). De benämns halvstrukturerade intervjuer av Kvale (1997) och beskrivs 

innehålla frågorna utifrån ett tema och med en flexibel ordning. I den här undersökningen 

användes några utgångsfrågor, utifrån temat programmering, tillsammans med exempel på 

följdfrågor (Bilaga 1.). Ytterligare följdfrågor uppstod under intervjun. Kvalitativa 

semistrukturerade, eller halvstrukturerade, intervjuer väljs oftast om intervjuaren har en 

någorlunda tydlig avsikt med intervjun och vill uppnå rik datainsamling (Bryman, 2011), 

vilket var fallet i den här studien.  

För att inte hindra den deltagandes tankar eller vinkla svaren genom att föregå resultatet, är 

intervjufrågornas utformning betydelsefull (Bryman, 2011; Kvale, 1997). Därför var avsikten 

med intervjuguiden att frågorna skulle utgå från den deltagandes perspektiv, vilket Bryman 

(2011) rekommenderar, och inte formuleras som att det finns ett ”rätt” eller ”fel” svar. 

Under intervjun söktes därför ingen sanning om programmering utan programmering 

utifrån varje deltagandes perspektiv. Det valet grundas i fenomenografins andra ordningens 

perspektiv (se 3.6 Fenomenografisk ansats) (Marton & Booth, 2000). Dessutom är kvalitativa 

intervjuer lämpliga när den deltagandes personliga uppfattningar vill undersökas (Kvale, 

1997). Det samverkar med ytterligare delar inom fenomenografin, nämligen att under en 

intervju försöka nå den deltagandes metamedvetande (Marton & Booth, 2000). Det innebär 

att få så komplett information om den deltagandes syn på fenomenet som möjligt genom att 

Lärare nr. Årskurs Plats nr. Kommun nr. 

1 1-9 1 1 

2 1-9 

3 1-6 2 

4 1-3 3 

5 3 4 

6 4 5 2 

7 1-3 6 3 
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den deltagande noggrant beskriver sina tankar och sitt agerande (Ibid). Därför användes 

frågor som återför den deltagande till själva fenomenet.   

Intervjuguidens (Bilaga 1) utformning utgick från arbetets frågeställningar för att underlätta 

analys av materialet, vilket föreslås (Bryman, 2011). Intervjuerna pågick i ungefär 20 minuter, 

genomfördes mellan mig och den deltagande i ett avskilt rum och ljudinspelades med hjälp 

av en applikation i en mobiltelefon. Ljudinspelningen gör att intervjuaren kan fokusera på 

stämningen i intervjun, men utesluter det visuella (Kvale, 1997). Kroppsspråk och 

ansiktsuttryck antecknades därför om jag upplevde att det var givande för resultatet, vilket 

föreslås i forskning (Ibid). Att lyssna är nämligen viktigt (Ibid), exempelvis för att kunna 

ställa passande följdfrågor, vilket jag försökte fokusera på.  

Transkriberingen gjordes inte ordagrant utan med innehållet i centrum. Upprepningar och 

innehåll utanför ämnet uteslöts därför, och långa exempel och beskrivningar 

sammanfattades. Allt material är nämligen inte aktuellt för syftet (Bryman, 2011). 

Transkriptens format ska dessutom anpassas till studiens syfte (Kvale, 1997).  

 

4.2 Analys 

Under analysen granskades transkripten flera gånger, eftersom olika delar av innehållet 

upptäcks vid olika tillfällen (Marton & Booth, 2000). För en lärare i taget samlades material 

genom att färgmarkera delar av transkripten som ansågs kunna besvara arbetets syfte. Sedan 

analyserades materialet i form av att sorteras efter likheter och skillnader för att finna 

eventuella mönster, med hjälp av ytterligare färgmarkeringar. En aspekt i taget analyserades 

för alla lärare, vilket Marton och Booth (2000) rekommenderar. Enligt fenomenografin ska 

en åtskillnad göras mellan vad deltagarna beskriver att de uppfattar och hur de beskriver det, 

alltså vilka aspekter av fenomenet som de belyser (Marton & Booth, 2000). 

De grupperingar som urskildes under analysen utgjorde olika uppfattningar av 

programmering. När inga fler uppfattningar upptäcktes tolkades materialet vara tillräckligt 

mättat. Uppfattningarna utgör det utfallsrum som är studiens resultat (Marton & Booth, 

2000). I uppfattningarna beskrivs både hur- och vad-delen växelvis. De urskilda 

uppfattningarna ordnades delvis hierarkiskt, utifrån min tolkning. Materialet analyserades 

därmed inte utifrån varje frågeställning. Frågeställningarna utgjorde istället stöd för att 

besvara syftet och är invävda i samtliga uppfattningar.  
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I analysarbetet användes därmed fenomenografin som verktyg för att undersöka variationen 

i vilka aspekter som lärarna har urskilt av fenomenet programmering, nämligen lärarnas 

uppfattningar. Även beskriven forskning (se 3.4 och 3.5) om lärares uppfattningar av 

programmering samt om de förmågor som programmering relateras till utgjorde hjälpteorier 

för att analysera datamaterialet. I resultatdiskussionen jämfördes lärares funna uppfattningar 

med forskningen (se 3.4 och 3.5) och bakgrundens beskrivning av programmering (se 3.1).  

 

4.3 Etiska ställningstaganden 

I samband med undersökningen har hänsyn tagits till de tillfrågades rättigheter utifrån etiska 

ställningstaganden. Informationskravet eller informerat samtycke innebär att de tillfrågade ska 

informeras om undersökningens upplägg och syfte, samt att deltagandet är frivilligt och kan 

avbrytas (Bryman, 2011; Kvale, 1997). Sådan information förmedlades genom att nämnas på 

tillåtelseblanketten. Där fanns även mina kontaktuppgifter för att underlätta om deltagarna 

sökte mer information om studien eller ville avbryta sitt deltagande under arbetets gång. 

Delar av informationen är däremot tillåtet att utelämna, exempelvis för att inte påverka de 

deltagandes svar (Bryman, 2011). Vilket tillfälle som är lämpligt att förmedla sådan 

information bör beaktas (Kvale, 1997). Därför nämndes inte på tillåtelseblanketten att syftet 

delvis innefattar att undersöka om lärarna kopplar programmering till matematik. Den 

informationen förmedlades först efter intervjun om lärarna visade intresse för det.  

I enlighet med samtyckeskravet beslutar de tillfrågade om de vill delta (Bryman, 2011). 

Eftersom vuxnas deltagande inte innebär samma krav för samtycke, skedde det informellt 

skriftligt via mailkontakt inför intervjun och med tillåtelseblanketter vid eller efter intervjun. 

Konfidentialitetskravet belyser att materialet från de deltagande ska vara oåtkomligt för 

obehöriga (Bryman, 2011). Konfidentialitet innebär även att information som kan göra att 

deltagarna identifieras inte publiceras (Kvale, 1997). Att materialet dessutom endast får 

användas i forskningssyfte ingår i nyttjandekravet (Bryman, 2011). De deltagande lärarna, 

skolorna och kommunerna benämns därför med andra namn i arbetet för största möjliga 

konfidentialitet. Även formuleringar eller kroppsspråk som kan vara personliga och därmed 

utmärka individen lika mycket som ett namn utelämnas eller omformulerades. För att inte 

negativt utpeka någon uteslöts långa funderingsstunder och omformuleringar (Kvale, 1997). 

Ljudfilerna samt transkripten från intervjuerna raderades dessutom direkt efter att arbetet 

var slutfört. Materialet analyserades endast av mig och enbart för att svara på syftet. De tre 
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sistnämnda kraven tydliggörs för de tillfrågade genom att de nämns på tillåtelseblanketten. 

En tillåtelseblankett kan avskräcka från att delta (Bryman, 2011), men jag valde ändå att 

använda det som bevis för de deltagandes rättigheter att avbryta deltagandet och ha tillgång 

till skriftlig information.  

Att nå de deltagandes metamedvetande kan vara känslosamt för den deltagande och leda till 

att denne utesluter viss information och att samtalet blir mer socialt än metakognitivt till 

karaktären (Marton & Booth, 2000). Intervjuaren behöver känna av så att deltagarna inte 

upplever i efterhand att de delgav för djup information (Kvale, 1997). Även om intervjuns 

innehåll, programmering, inte skulle anses vara privat eller känsligt kan det upplevas 

påträngande att diskutera eftersom det är ett nytt och för många främmande ämnesinnehåll. 

Därför försökte jag under intervjun växelvis fokusera på det sociala respektive det 

metakognitiva. Det samverkar med att det under en intervju behövs en trygg atmosfär 

(Kvale, 1997) där maktförhållanden mellan den deltagande och intervjuaren bejakas, så att 

ingendera upplever sig nedtryckt eller ha övertaget (Marton & Booth, 2000). Den 

atmosfären försökte jag skapa genom mitt kroppsspråk och röstläge. Dessutom ställdes 

lättsamma frågor inledningsvis, så kallade dynamiska frågor (Kvale, 1997). Därmed 

hoppades jag kunna förmedla till lärarna att syftet inte är att kritisera deras undervisning och 

uppfattningar av programmering, utan att samla information. Intervjuarens reaktion och 

kroppsspråk liksom formulering av frågor kan även vara ledande för den deltagande (Ibid). 

Därför utgick jag från ganska öppna och generella frågor för att eventuellt tillägga mer 

specificerade följdfrågor. Dessutom försökte jag undvika att värdera den deltagandes svar, 

exempelvis med tonfall och ord som ”bra”. Avslutningsvis i intervjun gavs de deltagande 

möjlighet att tillägga något, vilket Kvale (1997) föreslår.    
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5. Resultat 

Studiens resultat, och utfallsrum, presenteras nedan i form av fyra olika uppfattningar som 

har kunnat urskiljas i materialet. Uppfattningarna har delvis ordnats hierarkiskt efter kvalitet 

(Figur 3.). Den första uppfattningen, 5.1, utgör den lägsta nivån. Den följs av de två mittersta 

uppfattningarna, 5.2 och 5.3, som innebär olika uppfattningar men utan kvalitativ skillnad. 

Den högsta kvalitativa nivån består av den fjärde uppfattningen, 5.4. Studiens 

frågeställningar besvaras tillsammans och om varandra under varje uppfattning.  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 3. Uppfattningarnas hierarkiska förhållande. A-C utgör kvalitativa nivåer, varav C är den högsta. Uppfattningarna 

inleds med ”Programmering som…”. 

 

5.1 Programmering som främmande och ensidigt 

Visst material synliggör på olika sätt en uppfattning av programmering som svårt, 

främmande och nytt samt ensidigt, ytligt och begränsat.  

Några aspekter av programmering som har urskilts i uppfattningen är kopplade till 

programmering som instruktioner. I de aspekterna är instruktionerna ensidiga i form av att 

de har ett begränsat syfte och endast är användbara i ett fåtal situationer.  

Lärare 4: För att få något att gå måste man ställa in saker så att den går framåt.  

Lärare 5: Följa instruktioner för att se var man hamnar. 

I lärarnas tankar begränsas programmeringen till situationer som innebär en förflyttning. 

Programmering framställs också som en slumpmässig process eftersom det i båda citaten 

verkar sakna ett känt mål. Dessutom har programmering urskilts som att vara slutet till 

siffermässiga eller tekniska beräkningar för att ”räkna ut saker”.  
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Programmering uppfattas även som avgränsat till en programmeringsvariant (se 3.1 

Programmeringens innebörd och utsträckning), oftast enbart programmering med digitala inslag. 

Det syns delvis genom att huvudsakligen datorer, läsplattor, applikationer och robotar 

beskrivs användas. Avgränsningen till ett fåtal programmeringsvarianter kommer också till 

uttryck i material där blockprogrammering är det främsta undervisningsinnehållet.  

Att främst ha urskilt programmeringens digitala aspekter, och inget bredare perspektiv, 

synliggörs även genom hur programmeringens potential diskuteras. Bland annat 

problematiseras ekonomiska resurser och tekniskt krångel. 

Lärare 1: Rent materiellt, om man ska köpa in, det är mycket att fixa med, saker 

som kommer att gå sönder. 

Lärare 4: Vi saknar tillgång till datorer så jag har inte använt det så mycket. 

Uttalandena visar att programmering anses förutsätta material som inte redan finns 

tillgängligt och som dessutom kräver arbete som kan upplevas mycket för ”vanliga” 

människor. Programmering beskrivs även vara tidskrävande. Att brister överhuvudtaget 

belyses kan även tyda på en ensidig uppfattning av programmering.  

I den här ensidiga uppfattningen av programmering ingår även att använda programmering 

främst som ett underhållande inslag. Utöver det används programmering i den här 

uppfattningen som ett enskilt ämne eller som ett avsnitt i skolgången. De arbetsformer som 

beskrivs vara kopplade till programmering innefattar endast ett fåtal gruppkonstellationer, 

såsom att bara använda lärarlett, enskilt eller gruppvist arbete.  

Lärare 4: Helst vill jag att de arbetar själva för att det tar massa tid annars. 

Det enskilda arbetet verkar därmed prioriteras av läraren. Tidsaspekten används dessutom 

som ursäkt för valet av arbetsform. Programmering definieras även som en process med 

mycket eget tänkande, vilket också kan tolkas som att programmering ses som begränsat till 

vissa arbetsformer, i det här fallet enskilt arbete.   

 

5.2 Programmering som verktyg för kommunikation 

Andra delar av materialet visar istället på en uppfattning av programmering som ett verktyg 

för att samspela samt förmedla och inhämta befintlig information. Informationen är med 
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andra ord inte ny men rörlig. I den här uppfattningen används programmering främst för 

andras del. Det synliggörs genom att programmering behandlas som att det har en mottagare 

och genom att programmeringsprocessen fokuseras utifrån både perspektivet att skapa och 

att förstå programmeringen. 

Även i den här uppfattningen nämns målet med programmeringen men nu i form av att 

målet finns och ska uppnås. Programmering har i det fallet urskilts som att känna till målet, 

kunna föreställa sig det och försöka uppnå det. De inslagen kan även sägas gälla vid 

kommunikation, där målet ”att förstå och göra sig förstådd” strävas efter.  

Lärare 5: Man vet att man vill ha det på ett visst sätt men man måste göra vissa 

saker för att det ska bli så som målet är. 

Citatet visar medvetenhet om att målet finns och vad det innebär. Dessutom belyses 

betydelsen av ett agerande för att målet ska uppnås. Likt föregående uppfattning har 

instruktionsaspekter urskilts. Skillnaden är att aspekterna istället behandlar instruktioners 

användning som produktion och reception. Det syns i att programmering anses innefatta 

både att ta emot, genom att följa och förstå instruktionerna, och att ge instruktioner. Den 

senaste, produktionen, har urskilts i form av flera aspekter.  

Lärare 1: Det är vissa saker som man måste ta reda på: vilken kunskap har vi, vart 

ska vi, vilka vägar kan vi gå, vad behöver vi använda? Det är viktigt att veta vilka 

regler som gäller, vad som händer om man gör så här och om man gör så där.  

Utsagan visar att produktionen innefattar förståelse för programmeringens struktur samt att 

samla viktig information. Andra aspekter i produktionsprocessen är att planera 

instruktionerna genom att gå från delar till en helhet och tänka ut tillvägagångssättet i förväg.  

Lärare 6: Att se mönster och kunna tänka ut vad som ska göras i nästa steg. 

Beskrivningen framställer planeringen som en tankeprocess som sker stegvis efter ett visst 

mönster som har upptäckts. I planeringen beskrivs även vikten av att organisera och 

strukturera instruktionerna noga i en rätt och stegvis ordning där alla steg ingår utan inslag 

av genvägar eller förgivettaganden. Produktionen sammanfattas även som att kunna skriva 

instruktioner. En annan vinkling av produktionen är aspekten att se programmering som ett 

medel för att förklara något på ett annat sätt.  

Uppfattningen innebär dessutom att programmering har som syfte att skapa förståelse hos 

andra. Med andra ord har inte endast aspekten att skriva instruktioner urskilts utan även 
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aspekten att mottagaren ska ha nytta av instruktionerna. Den aspekten förklaras delvis som 

att programmering används för att förmedla något.  

Lärare 5: Att andra kan använda det och ha nytta av det utan att kunna 

programmera, för det är skillnad på att göra programmeringen och att följa. 

Lärare 6: I programmering handlar det om att kunna bygga en instruktion så att 

andra kan utföra den. 

Lärarnas tankar visar på programmering som användarvänligt även för de utan 

programmeringskunskaper. Som ett ytterligare perspektiv inom programmering som 

instruktioner, anses receptionen och produktionen innebära olika förmågor.  

Programmering har dessutom urskilts genom aspekter som kan liknas vid karaktären av ett 

språk, men också som just ett språk liksom även ett universellt språk. Programmering 

definieras även som att diskutera och samarbeta. Till den uppfattningen hör att 

programmering används i arbetsformer som möjliggör kommunikation, det vill säga 

exempelvis parvis, gruppvis och helklass. 

 

5.3 Programmering som verktyg för utveckling 

Uppfattningen av programmering som ett verktyg har upptäckts även med andra aspekter i 

fokus. I den här uppfattningen har verktygets roll urskilts som att förbättra, lösa situationer 

och förstå, istället för att kommunicera. Det innebär att informationen som ingår utvecklas 

eller omvandlas, istället för att vara densamma, och att informationen finns hos individen, 

istället för att förmedlas och inhämtas. Med andra orden är informationen ny men inte 

rörlig. Uppfattningen framställer därmed programmering som verktyg främst för egen del.  

Även i den här uppfattningen har programmering urskilts som instruktion där 

instruktionerna har som funktion att vägleda till ett mål. Några sådana aspekter är att 

fundera och göra något för att uppnå målet. Jämfört med den förra uppfattningen är målet 

däremot inte att kommunicera utan att utveckla lösningar och kunskap.  

Programmering urskiljs dessutom som just problemlösning. Det beskrivs även utifrån 

aspekter som kan tolkas som problemlösning. Bland annat urskiljs programmering som att 

misslyckas, gå tillbaka för att felsöka samt upptäcka felet genom att exempelvis tänka utanför 

ramarna. Andra aspekter av problemlösningen kopplas till att försöka lösa problemet, vilket 
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beskrivs som att ändra och göra om. Ytterligare aspekter är att lösa problemet eller veta vad 

som behövs för att lösa det. Problemen beskrivs kunna lösas genom att tänka i större 

perspektiv eller, som en mer slumpmässig problemlösningsprocess, att leka och testa sig 

fram. En kvalitativt djupare aspekt i lösningen är att hitta den mest effektiva 

lösningsmetoden.  

Lärare 3: Där har du också det där att du kan göra rätt men du har inte gjort det 

perfekt, så då måste du tänka om, och det gillar jag med det.  

Lärare 1: Men också att kunna felsöka, om det inte blir som jag har tänkt mig, 

hur ska man göra då istället, att det inte bara handlar om att lyckas hela tiden. 

Programmering framställs därmed som en utvecklingsbar och pågående process där olika 

kvaliteter på lösningsmetoder blir synliga. Förutom verktyg för problemlösning har aspekter 

urskilts gällande programmering som användbart för att förstå och bidra med något.  

Lärare 2: Programmeringen ska in för att göra matematiken lättare att förstå. 

Därmed kan matematiken, och mycket av det abstrakta inom matematiken, bli 

mer konkret. 

Lärare 4: Om man är bra i matematik kanske man lättare förstår 

programmering. 

Programmering anses kunna öka förståelsen för och konkretisera matematiken. Dessutom 

ingår tankar om det omvända, att matematik kan skapa förståelse för programmering. 

Ytterligare aspekter visar på ett vidare och mer obestämt användningsområde såsom att 

uppnå, användas till och på ett annat sätt förstå något, som inte begränsas till ett ämne.  

Olika aspekter kopplade till tänkande har också urskilts. Det gäller exempelvis att mentalt 

tänka sig hela programmeringsprocessen såsom målet och varje steg dit, vilket skulle kunna 

beskrivas som ett processtänkande. Dessutom beskrivs programmering som ett visst tänk, 

samt att användning av programmering utvecklar ett visst tänk. Några tänkande namngavs 

även. Strukturtänk anses utvecklas genom att instruktionerna behöver vara noggrant 

organiserade, medan logiskt tänkande beskrivs som att skapa inre bilder av 

programmeringsprocessen. Slutligen urskildes datalogiskt tänkande som liknas vid en 

problemlösningsprocess med omförsök och reflekterande.  

Även vissa arbetssätt synliggör aspekter av programmering som ett verktyg för att utvecklas. 

Programmering beskrivs nämligen innehålla en stegvis ökad svårighetsgrad samt erbjuda 
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utmaning genom att programmeringsuppdragen inte anses helt lösta förrän den mest 

effektiva lösningsmetoden har upptäckts vilket kan kräva ansträngning och att tänka brett. I 

den uppfattningen anses misstag dessutom som positiva för utvecklandet. 

 

5.4 Programmering som bekant och mångsidigt 

Delar av materialet tyder på en kvalitativt bredare uppfattning av programmering, såsom 

användbart i flera områden och mer vardagsnära. Den uppfattningen innefattar de tre 

föregående men med ytterligare utsträckning och djup i de urskilda aspekterna.  

Aspekter gällande programmering som instruktioner utvidgas till att användas i situationer i 

världen, utöver teknik och siffror. Exempelvis framställs programmering mer analogt genom 

att anses ingå i vardagliga rutiner av olika slag.  

Lärare 7: Det vanliga livet, många saker som att planera en lektion, klä på sig i 

rätt ordning, följa ett recept, sortera, följa mönster med mera.  

Lärare 5: Det kan ju vara allt ifrån att man programmerar att gå en bit, 

personligen, att jag går två steg framåt, lite liknande en skattkarta.  

Dessa aspekter utgör ofta inslag i människors intressen. Det görs dessutom ofta utan att 

reflekteras över. Programmeringen liknas även vid mönster i form av att hitta den 

upprepande delen samt tänka, se och följa mönster. 

På liknande sätt har programmering urskilts som komplext genom aspekter som att det 

innebär, finns i och används i mycket liksom uttrycks i flera olika former. Där ingår den 

ovannämnda aspekten att programmering sträcker sig utanför det digitala. Dessutom 

beskrivs programmering användas ofta och som en naturlig del av vardagen. Utöver dess 

utsträckning idag urskiljs att programmering alltid har används och därmed inte är något nytt 

inslag, varken i vardagen eller skolan.  

Lärare 3: Vi håller på med programmering varje dag, så det är ju inget nytt. Det 

är bara att vi ska benämna det som programmering. Att vi belyser för barnen att 

det här är också programmering, även om vi inte sitter vid en Ipad, dator eller 

telefon. 

Lärare 6: Det stegvisa har vi arbetat med länge men inte kallat programmering, 

såsom talmönster och symbolers värde i ekvationer. Det är alltså mest 

sammanhanget där det används som är nytt. 
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Själva programmeringen förklaras vara densamma men först nu namnges i fler sammanhang. 

Den förståelsen anses viktig att utveckla även hos barnen. Inom uppfattningen framkommer 

även aspekter som tyder på medvetenhet om att delar av den första uppfattningen är vanlig. 

En aspekt belyser att det som vissa användare anser komplicerat med programmering är den 

digitala karaktären snarare än själva programmeringen.  

Lärare 5: De flesta tänker att det är väldigt tekniskt och avanserat, men det 

behöver det ju inte vara. 

Lärare 3: Många tror att det är svårt och krångligt men jag brukar säga att vi 

håller på med det redan. 

Utsagorna visar att programmering är mer än det digitala och dessutom lätthanterligt 

eftersom det ingår i vår vardag. I den här uppfattningen anses också att programmering ska 

bearbetas med diskussioner samt passar till och bör användas i ett sammanhang, såsom 

ämnesövergripande och genomsyrande. Programmeringens bredd och betydelse i vardagen 

beskrivs framgå tydligare om det används på ett sådant mångsidigt sätt. Det gäller som lekar 

och för att redovisa, bygga modeller, och skapa sagor och musik samt inom matematiken.  

Lärare 2: Tanken är att man ska använda det på ett sådant sätt att matematiken 

tjänar på det. Matematiken ska inte vara en sak och sen ta in programmeringen 

för att ha lite kul, och sen har man inte förstått kopplingen emellan. Då kan jag 

förstå att många mattelärare känner att de inte hinner.  

Enligt utsagan uppstår tidsbrist inom matematiken endast om programmering ses som 

isolerat och underhållande. Den synen visar bristande förståelse för programmeringens 

karaktär. Programmeringsundervisningen framställs mångsidig på fler sätt än ämnesmässigt. 

Det gäller bland annat de olika programmeringsvarianterna, såsom både digital och analog 

liksom både block- och textbaserad. Även arbetsformerna, där enskilt arbete varvas med 

gruppvis, parvis, helklass och lärarlett arbete, visar programmeringens mångsidighet.  

Ännu en aspekt av programmering som mångsidigt är att det har urskilts som överförbart. 

Närmare förklaras det som att överföra kunskaper och förmågor samt ett visst tänk som är 

gemensamt inom all programmering. Dessutom anses blocken, vid blockprogrammering, 

och programmeringens grunder kunna identifieras och tillämpas i nya sammanhang.  

Lärare 2: Att planera innan vill de oftast inte men när de har gjort det en gång 

ser de hur viktigt det är, för då går det mycket snabbare. 
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Lärare 6: Om man har lärt sig något i en programmering kan man använda det 

vid andra programmeringstillfällen och programmeringstyper. 

Uttalandena visar att förståelsen för betydelsen av planering kan överföras samt att 

kunskaper kan generaliseras över tid och programmeringsvarianter. Därmed betonas 

programmeringens mångsidighet. Programmering beskrivs även skapa intresse av olika slag. 

En aspekt som har urskilts är ett intresse av ett slag som inte uttrycks vid matematik. Andra 

aspekter fokuserar på grunden till intresset, i det här fallet den variation som programmering 

ger i det vanliga skolarbetet samt programmeringens likhet med elevernas vardag.  

Ytterligare urskilda aspekter är att programmering är anpassningsbart till elever oavsett 

bakgrund, kön, intressen och kunskapsnivå. Programmeringsuppdrag kan nämligen väljas 

efter vad eleven motiveras av eller behöver träna på. En anledning till att det passar eleverna 

beskrivs vara att programmering är naturligt i deras liv och ingår i mångas intressen. 

Följaktligen använder eleverna redan programmering, vilket anses vara en fördel. 

Programmering beskrivs dessutom ge självförtroende eftersom det förklaras som 

lättförståeligt och därmed skapar en känsla av att vara duktig.  

Lärare 4: För att fånga andra elevintressen. Någon kanske fattade direkt vad 

man skulle göra, som har lite svårt i andra ämnen. Det blir ett slags lyft för dem 

också, att jag faktiskt kan detta. 

Uttalandet visar att programmering kan bli särskilt betydelsefullt för de elever som känner 

sig mindre framgångsrika i vissa andra sammanhang. I den här uppfattningen anses 

programmering ha oändliga möjligheter och nästintill sakna brister förutom att dess 

mångsidighet kan innebär att det finns många varianter att välja mellan vilket tolkas som 

både en för- och nackdel. Att programmering passar eleverna gällande intresse, vardag, nivå 

samt används mångsidigt anses kunna möjliggöra för eleverna att förstå och se mening i 

programmeringen. Programmeringens uppbyggnad beskrivs även kunna förmedlar att 

mycket i livet inte blir rätt direkt utan behöver göras om flera gånger men kan förbättras 

samt att misslyckanden är en viktig del. De aspekterna anses kunna överföras från 

programmeringssammanhang till situationer i livet.  
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6. Diskussion 

Följande kapitel behandlar en kritisk analys av studiens genomförande i relation till dess 

giltighet, svagheter, styrkor och användbarhet. I kapitlet ingår även reflektioner där delar av 

resultatet ställs mot varandra, mot tidigare forskning och mot framtida händelser. 

6.1 Metoddiskussion  

Med studiens utfallsrum kan ingen fullständig beskrivning eller uppfattning av fenomenet 

programmering fastställas. En individs exakta uppfattning kan nämligen aldrig nås (Marton 

& Booth, 2000). Enligt fenomenografins icke-dualistiska karaktär finns dessutom ingen 

korrekt bild av ett fenomen eftersom varje fenomen beskrivs som summan av fenomenet 

och individen, nämligen uppfattningen (ibid).  

Däremot kan olika sätt att uppfatta ett fenomen beskrivas (Marton & Booth, 2000), vilket 

har gjorts i den här studien. Uppfattningarna utgör sedan förslag på hur individer kan 

uppfatta fenomenet, snarare än att hävdas utgöra verkliga individers uppfattningar. En 

individs uppfattning kan innehålla delar av flera uppfattningar på samma sätt som flera 

individer kan tillhöra en och samma uppfattning (Ibid), vilket den här studiens resultat visar. 

Det förstärker kopplingen mellan den individuella och kollektiva nivån (Marton & Booth, 

2000), vilket gör att resultatet mer likt verkligheten. 

Vid kvalitativa studier kan resultat sällan generaliseras (Bryman, 2011). Kvale (1997) 

diskuterar även svårigheten med reliabiliteten, i det här fallet att samma deltagare inte kan 

användas i en eventuell liknande undersökning eftersom konfidentialitetskravet hindrar 

tillgång till deras kontaktuppgifter. Däremot kan variationen av skolor och kommuner i 

urvalet stärka studiens giltighet. Giltighet innebär att mönster i den här studiens resultat kan 

återfinnas i fler sammanhang (Larsson, 2009). Studien kan därmed bidra med varianter på 

hur programmering kan uppfattas, eftersom fler uppfattningar som finns om ett fenomen 

kan urskiljas genom undersökningar som den här studien (Nilholm, 2016). På så vis kan den 

här studien vara användbar.   

Variationen av kommuner i urvalet skulle kunna hindra att eventuella kommunala satsningar 

inom programmering vinklar resultatet. Det kan anses otillräckligt eller ojämnt fördelat med 

endast en lärare från två av kommunerna. Resultatet visar däremot inga tecken på att 

kommunen ska ha påverkat lärarnas uppfattningar. Exempelvis representerades samma 
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uppfattning av lärare från mer än en kommun. Eftersom antalet deltagare som representerar 

en viss uppfattning dessutom är irrelevant, enligt fenomenografin, skulle en uppfattning från 

en av lärarna från de här två kommunerna ändå inte bekräftas ytterligare av att fler 

deltagande skulle visa sig ha den uppfattningen.   

För att förstärka trovärdigheten i utfallet av uppfattningar, och därmed uppnå ett mättat 

material, skulle kanske däremot fler deltagare ha behövts. Lärare som använder 

programmering var däremot svårfunna eftersom flera skolor inte har hunnit påbörja arbetet 

med att införa programmering i matematiken. Att vissa deltagare därför inte aktivt arbetade 

med programmering under studiens genomförande kan ha påverkat resultatet eftersom deras 

erfarenheter av programmering inte var färsk. Att ha fått en distans från programmeringen 

kan däremot ha givit de lärarna en förnyad uppfattning av fenomenet, som kan vara givande 

för studien.   

Trots att jag försökte undvika att formulering av frågor eller mitt kroppsspråk och mina 

kommentarer skulle påverka lärarnas svar finns igen garanti för att den strävan uppnåddes. 

Min förkunskap om programmering kan även ha inneburit att jag gjorde för snabba 

tolkningar av lärarnas svar men också att jag enklare förstod innebörden i deras svar vilket 

kan ha underlättat exempelvis val av följdfrågor samt analysen. Svårigheter med den 

avslappande atmosfären som kan ha uppstått eftersom de flesta deltagarna var obekanta för 

mig innan studien kunde förhoppningsvis motverkas med de inledande informella frågorna. 

Att inte nämna kopplingen till matematik kan ha givit ett sanningsenligt resultat. Däremot 

kan lärare medvetet ha undvikit att prata om matematik eftersom de tänkte att intervjun 

enbart fokuserade på programmering, så att givande information missades.  

Kompletterande observationer kunde ha varit användbart för att bekräfta eller motsäga 

lärarnas svar, eftersom den verkliga uppfattningen medvetet eller omedvetet inte alltid 

framgår i intervjuer. På grund av tidsbrist fick observationer däremot uteslutas. Trots att en 

uppfattning avspeglas i handlingar, upplevde jag intervjuer som det lämpligaste metodvalet 

och verktyget för att nå en uppfattning så att intervjuer skulle kunna anses ha varit tillräckligt 

för att uppnå studiens syfte. 

Med tanke på antalet val som görs när material i flera steg omformuleras och tolkas, ger 

kvalitativa studier stort utrymme för subjektiv tolkning. Exempelvis tolkas materialets 

innehåll vid transkriberingen där materialet till studien väljs ut och omformuleras samt vid 

analys där materialet grupperas efter uppfattningar. Att transkripten anpassas efter syftet kan 
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däremot öka validiteten (Kvale, 1997). Validiten tänker jag även gynnas av att transkripten 

lästes flera gånger. Tolkningsutrymmet minskar däremot reliabiliteten (Kvale, 1997) eftersom 

transkripten, analysen av dem och uppfattningarnas hierarkiska gruppering därmed blir 

resultatet av min tolkning av vad som är relevant och tillhör vilken uppfattning. Det gör 

även validiteten till subjektivt avgjord. Med andra ord kan anpassning efter syftet stärka 

validiteten, samtidigt som en anpassning grundas på subjektiva tolkningar vilket kan försvaga 

reliabiliteten. Även anpassningar efter etik kan ibland missgynna validitet, när material 

omformuleras för att inte indikera den deltagande, och reliabilitet, när kontaktuppgifter inte 

får uppges.  

Validiteten grundas däremot inte enbart på tolkningar. Den kan också stärkas genom att 

intervjuguiden och analysen utgår från studiens syfte. Att den fenomenografiska ansatsen har 

varit utgångspunkt för formulering av intervjufrågor och analys av materialet kan också 

gynna studiens validitet, och även bidra till dess tillförlitlighet. Sammantaget kan studien 

sägas ha en god giltighet och kunna bidra med sätt på vilka programmering kan uppfattas av 

lärare.   

 

6.2 Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis har fyra olika uppfattningar av programmering bland lärare kunnat 

synliggöras, nämligen programmering som främmande och ensidigt, som verktyg för kommunikation, 

som verktyg för utveckling, och som bekant och mångsidigt. Genom de uppfattningarna har studiens 

syfte att bidra med kunskap om lärares olika uppfattningar av programmering, kopplat till 

matematik, kunnat uppnås.   

Utfallsrummet visar uppfattningar av programmering som varierar mellan att vara både 

främmande och bekant, ensidigt och mångsidigt samt verktyg för kommunikation och för 

utveckling, och verktyg för andra och för sig själv. I vissa uppfattningar urskildes 

programmering som matematik och i andra urskildes aspekter som kan tolkas som 

matematik. Även olika delar av programmeringens karaktär fokuserades, såsom 

problemlösning, tänkande och noggrann struktur. Det skulle kunna tolkas som att 

programmering är väldigt mycket eller att det tros vara väldigt mycket, samt att det är 

otydligt eller att det har många möjligheter. Resultatet pekar med andra ord på en stor bredd 

av hur programmering kan uppfattas.  
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Programmering uppfattas både som att förutsätta, innebära och utveckla förmågor. Att 

förmågor förutsätts kan betyda att de kommer att användas, och därmed troligtvis utvecklas, 

genom programmering. Förmågor som programmering innebär kan kopplas till 

programmering som mål medan förmågor som utvecklas genom det liknar programmering 

som medel. Fler aspekter tyder på hur programmering på olika sätt kan tolkas som mål eller 

medel. De uppfattningar där programmering anses kräva mycket material eller övriga 

resurser, främst 5.1 Programmering som främmande och ensidigt, visar nämligen på programmering 

som mål, medan uppfattningar där programmering anses ha följder, i princip de övriga tre 

uppfattningarna, synliggör det som medel. Att programmering har urskilts sakna mål, kan 

också tolkas som att programmering inte uppfattas som ett medel, eftersom ett medel inte 

behövs förrän det finns något att uppnå. Trots att programmering uppfattas ha ett mål i de 

tre kvalitativt hösta uppfattningarna är målen olika på grund av vilka aspekter av 

programmeringens roll som har urskilts. Kommunikation utgör det främsta målet i 5.2 

Programmering som verktyg för kommunikation, utveckling i 5.3 Programmering som verktyg för 

utveckling och exempelvis meningsskapande i 5.4 Programmering som bekant och mångsidigt. Att 

programmering både har urskilts som att kunna underlätta och underlättas av förståelse för 

matematik visar också på programmering som både mål och medel.  

Aspekterna i Programmering som verktyg för kommunikation där programmeringens instruktioner 

ses som produktion och reception kan jämföras med flera förmågor som programmering 

enligt forskning anses kunna utveckla (se 3.4 Möjligheter med och förutsättningar för 

programmering). Kognitiv och metakognitiv förmåga samt planerings-, resonemangs-, kommunikations- 

och samarbetsförmåga liksom förmåga att skapa inre bilder skulle alla kunna tolkas som förmågor 

som ingår i processen att skapa och följa instruktioner. Exempelvis skulle förmågan att skapa 

inre bilder kunna liknas vid att föreställa sig programmeringens steg, vilket har urskilts i 

uppfattningen. En aspekt att finna effektiva lösningsmetoder kan urskiljas både i den här 

uppfattningen och i forskning om den breda definitionen av programmering (European 

Schoolnet, 2014; Heintz et al., 2015; Kjällander et al., 2016; Mannila et al., 2014; Skolverket, 

2016; Wing, 2008). Programmering som produktion och reception återfinns även i forskning 

där datalogiskt tänkande uppfattas som att uttrycka information och planera algoritmer 

(Mannila et al., 2014). 

Beskrivningen av programmering som språk, som kan vara universellt, kan tolkas som ett 

sätt att inta programmeringens breda definition där programmering anses ha en vidare 

användning. Det kan även liknas vid kommunikations- och resonemangsförmågan. 
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Programmeringens beskrivna likheter med problemlösning påminner om 

problemlösningsförmågan. Att stegvis lösa problem genom nedbrytning utgör också en ganska 

vanlig uppfattning av datalogiskt tänkande i forskning (Mannila et al., 2014).  

Den begränsade synen på programmering som instruktion som urskiljs i Programmering som 

främmande och ensidigt skulle kunna liknas vid de enkla beskrivningarna av programmering 

(Henriksson, u.å.; Karush, 1962; Skolverket, 2016) där främst skrivande av instruktioner i sig 

fokuseras. Det påminner även om ett av de sätt som programmering historiskt har betraktats 

på, nämligen som strikt metodik (Henriksson, u.å.). Den historiska synen kan också liknas 

vid delarna av Programmering som verktyg för kommunikation där instruktionerna anses behöva ha 

en noggrann ordning. Att följa en viss ordning ingår också i beskrivningen av algoritmer 

(Kodboken, u.å.). Den andra synen genom tiderna på programmering, som kreativt arbete 

(Henriksson, u.å.), skulle kunna identifieras i alla uppfattningar, genom aspekter såsom 

påhittigt inslag, mönster och problemlösning.    

Att programmering används skiljt från ett sammanhang och som en övergående, snarare än 

genomsyrande, del, liknar den roll som programmering har i vissa länder (Kjällander et al., 

2016). I den uppfattningen verkar därmed inte programmeringens koppling till förmågan att 

generalisera och överföra ha urskilts. Det motsäger forskning om att abstraktion för att överföra 

är en ganska vanlig uppfattning av datalogiskt tänkande (Mannila et al., 2014). Även synen på 

programmering som främst underhållande verkar visa programmering som att sakna 

användbarhet för att exempelvis utveckla förmågor och lära. Att programmering anses sakna 

bredare användning, motsäger däremot tidigare nämnd forskning som visar flera förmågor 

som gynnas av programmering. Uppfattningar där det digitala inom programmering 

fokuseras kan betyda att elevers tekniska vardag och intressen försöker inkluderas. Om inte 

fler arbetssätt används, såsom andra programmeringsvarianter, kan eleverna däremot 

berövas den breda definitionen av programmering. Den digitala programmeringens höga 

förekomst utgör en kontrast mot forskningen om att blockprogrammering och robotar var 

ganska sällsynt som att kopplas till datalogiskt tänkande (Mannila et al., 2014).  

Begränsning till vissa arbetsformer tyder också på att programmering inte anses gynna vissa 

förmågor som beskrivs i forskning. Om exempelvis enskilt arbete prioriteras verkar 

förmågor där samspel ingår uteslutas, såsom samarbets- och resonemangsförmågan. Det utesluter 

däremot inte andra av forskningens förmågor. Huvuddelen av förmågorna från forskningen 

skulle nämligen kunna tolkas som möjliga att utveckla oavsett sällskap av klasskamrater eller 
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lärare, så att enskilt arbete därför kanske anses tillräckligt och lämpligt vid programmering. 

Dessutom behöver samarbete och resonemang inte begränsas till fysiskt sällskap, utan skulle 

kunna vara inre resonemang eller samarbete över nätet.  

De uppfattningar som uttrycker missnöje eller bekymmer med programmeringen och inte 

bejakar dess möjligheter kan sägas motsäga den breda definitionen av programmering. 

Samtidigt kan den liknas vid den forskning där förmågor inte anses vara utvecklingsbara och 

programmering anses svårt (Rolandsson, 2015). Det påminner också om forskningen som 

visar att lärare upplever sig ha otillräcklig och inaktuell kompetens (Fahlén, 2017) samt 

forskning och andra åsikter som belyser behovet av komptens och resurser (Clements, 2002; 

Fahlén, 2017; Kalelioglu & Gülbahar, 2014; Lang-Ree, 2016; Mannila et al., 2014; Skolverket, 

2016). Det är däremot en kontrast mot de lärare som ansåg utbildning som överflödigt. Att 

utbildning inte behövs skulle istället kunna vara en åsikt inom Programmering som bekant och 

mångsidigt, eftersom programmering där ses som en redan befintlig del av vardag och skola 

och därför inte anses svårförståeligt. Däremot visas i samma uppfattning medvetenhet om 

att den kvalitativt lägsta uppfattningen, Programmering som främmande och ensidigt, är vanlig, 

vilket snarare borde tyda på att kompetensutveckling behövs. Den medvetenheten visar även 

att kärnan av programmeringen har urskilts och därmed dess helhet och breda perspektiv.   

Bredden i hur programmering kan uppfattas kan innebära att kompetensutveckling behövs. 

Samtidigt visar de tre kvalitativt högsta uppfattningarna att programmeringen redan finns 

och utgör stora delar i vardagen. Eftersom forskning (Mannila et al., 2014) visar att den stora 

förekomsten kan minska lärares nervositet skulle lärares oro gällande kompetens (Fahlén, 

2017) kunna lindras. Därmed kanske inte problemet är att lärarna saknar kunskap eller 

erfarenheter av programmering utan att de behöver bli medvetna om att och vad de redan 

kan. Med andra ord kanske en eventuell kompetensutveckling bör fokusera på att stärka 

lärarnas metamedvetenhet, snarare än utveckla deras kunskap. Det ställer krav på styrande 

utbildningsnivåer att bidra med passande utbildning och övriga resurser.  

Att svårigheter med programmering, gällande ekonomi, teknik och kompetens, dessutom 

lyfts inom samma uppfattning där programmering begränsas till att innefatta underhållning, 

det digitala, ett enskilt inslag eller vissa arbetsformer och programmeringsvarianter, nämligen 

Programmering som främmande och ensidigt, kan också vara värt att reflektera över. Om synen på 

programmering inte vidgas till vardagen eller bortom det digitala, liksom inte bearbetas 

varierat är det kanske inte så förvånande att lärarna skyller på ekonomi, teknik och 
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kompetens. Den inställningen kan hindra att programmering används eller att dess breda 

definition upptäcks. Det innebär att de lärare som har den uppfattningen kommer allt längre 

efter kompetensmässigt och använder programmering mindre, som en negativ spiral. 

Samtidigt befinner sig lärare med någon av de övriga uppfattningarna i en mer positiv spiral 

eftersom de har en mer öppen inställning till programmering och därmed troligtvis använder 

det och lär sig mer om det.  

Att programmering anses kunna anpassas efter elevens nivå och intresse skulle kunna 

minska oron gällande tidsaspekten (Skolverket, 2016), eftersom det redan passar eleverna. 

Den fördelen skulle kunna vara en drivkraft för lärarna att vilja använda programmering. 

Samtidigt tyder den uppfattningen på att programmering främst ses som arbetsformen 

enskilt arbete. Det liknar forskning där programmeringsförmågan anses bero på motivation 

och erfarenhet samt utvecklas utan stöd (Rolandsson, 2015). 

Lärares tidsrelaterade oro skulle även kunna motarbetas genom att programmering utifrån 

uppfattningarna på olika sätt anses kunna bidra med något, som ett medel. Aspekten i 

Programmering som bekant och mångsidigt om att införandet av programmering kan upplevas 

stressande om programmering inte används i ett sammanhang, kan liknas vid forskning 

(Gadanidis, 2015; Skolverket 2016) om att programmering kan spara tid för att det utvecklar 

vissa förmågor. Överlag skulle aspekter i alla uppfattningar där programmering uppfattas 

som ett medel, såsom för att utveckla förmågor eller vara ett verktyg, kunna kopplas till 

forskningen om programmeringens tidssparande egenskap. Som framkom i Programmering 

som bekant och mångsidigt, är programmering dessutom till stor del ämnat att ingå i befintliga 

ämnen för att gynna undervisningen, vilket även framgår i Skolverkets förslag (Skolverket, 

2016).  

Eftersom alla fyra uppfattningar på olika sätt har liknats vid programmeringsförmågorna 

som kan anses vara matematiska (Faag & Faag, 2017), verkar lärarna i sin uppfattning likna 

programmering med matematik, medvetet eller omedvetet. Det förutsätter däremot att 

lärarna, återigen, känner till sin kunskap. Att matematik ingår i lärarnas visade uppfattningar 

kan å andra sidan underlätta att övertyga dem om att programmering är användbart i 

matematikundervisningen. Uppfattningarnas koppling till matematik kan även jämföras med 

förändringarna i matematikens kursplan (se 3.3 Förändringar i styrdokumenten gällande 

programmering). De två uppfattningarna av Programmering som verktyg, verkar nämligen motsvara 

hur programmering införs som verktyg för att uttrycka, likt kommunikation, och för att lära 
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sig matematik, lösa problem, beräkna och analysera, likt utveckling. Den nya punkten i centralt 

innehåll, om att skriva och följa stegvisa instruktioner, kan även liknas vid aspekterna om 

produktion och reception i Programmering som verktyg för kommunikation.  

Att uppfattningarna sträcker sig från programmering som främmande och ensidigt till bekant och 

mångsidigt visar en oenig uppfattning av programmering bland lärarna. Den uppfattningen 

förmedlas troligtvis till eleverna, genom hur läraren använder och pratar om programmering. 

Det innebär att den uppfattning av programmering som eleverna kommer att möta troligtvis 

kommer att skilja mellan eleverna lika mycket som de här uppfattningarna skiljer sig. Det 

leder till en olikvärdig utbildning. Exempelvis används säkert programmering olika mellan 

Programmering som verktyg för kommunikation respektive utveckling eftersom verktyget anses ha 

olika syften. Även om vissa uppfattningar av programmering har kunnat synliggöras i den 

här studien, är det allmänt känt att individer inte alltid handlar utifrån sina uppfattningar. 

Det innebär att de här fyra uppfattningarna inte med säkerhet tydligt kommer att 

karaktärisera undervisningen i programmering.  

Att den breda definitionen låg till grund vid Skolverkets förslag (Skolverket, 2016) och att 

den definitionen liknas vid delar av de tre kvalitativt högsta uppfattningar kan tolkas som att 

de uppfattningarna är mest lika den definition av programmering som planeras ingå i skolan. 

Eftersom det verkar finnas uppfattningar som inte överensstämmer med den uppfattningen 

kan åtgärder behöva vidtas för att uppnå en mer enhetlig uppfattning och undervisning. 

Utifrån de deltagande lärarnas spridning över de fyra uppfattningar verkar individens 

erfarenhet inte påverka kvalititeten i sin uppfattning. Det framgår nämligen inte tydligt att de 

lärare med mindre erfarenhet endast ingår i kvalitativt lägre uppfattningar och de med mer 

erfarenhet i högre uppfattningar. Tvärtom urskildes flera aspekter i de kvalitativt högre 

uppfattningarna av lärare med mindre erfarenhet och tvärt om.  

Om nu variationen av uppfattningar av programmering är så stor bland lärare, hur ser det då 

ut bland rektorer, skolhuvudmän och högre styrande utbildningsnivåer? I och med att den 

breda definitionen av programmering var grund i Skolverkets förslag borde den nivån 

tillhöra de kvalitativt högre uppfattningarna av programmering. Det är däremot mer osäkert 

på rektors- och huvudmannanivå. Deras uppfattningar kommer troligtvis att påverka om 

resurser och kompetens anses behövligt och i så fall vilka. Om exempelvis programmering 

inte även uppfattas som analog finns risken att tusentals kronor går till att köpa och hantera 

robotar och datorer – pengar som skulle kunna göra stor skillnad i bättre syften.   
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Några, enligt mig, intressanta och ganska oväntade aspekter av programmering som 

urskildes är de som synliggör en djupare potential i programmeringen. Det gäller dess 

förmåga att skapa självförtroende och lära sig om livet, såsom aspekterna om att 

misslyckanden är användbara för att lära sig och att ens liv kan förbättras. Misslyckandens 

stora betydelse i programmering skulle däremot kunna avskräcka de lärare som ofta söker 

snabba och rätta svar snarare än processen fram till eller orsaken till svaret. Att lärdomar 

från programmering anses användbart i livet visar dessutom på den breda definitionen av 

programmering samt att förmågan att överföra och generalisera anses kunna kopplas till 

programmering. En förutsättning för att programmering ska fungera i skolan tänker jag 

dessutom är att lärare är öppna för att utforska programmering tillsammans med eleverna. 

En anledning till lärares oro och känsla av otillräcklighet skulle nämligen kunna vara att de 

resurser som finns tillgängliga, bland annat elevers kunskaper, inte utnyttjas.  

I den här studien har kvalitativa intervjuer genomförts, vilket Mannila et al. (2014) ansåg 

behövligt inom området. För kommande forskning skulle uppfattningar av programmering 

på rektors- och huvudmannanivå vara ett intressant ämne, med tanke på deras påverkan på 

programmeringens användning i skolan. Det kan även vara lämpligt att undersöka synen på 

programmering internationellt, exempelvis med bakgrund av om programmering utgör ett 

eget eller genomsyrande ämne i det landet. Även en läromedelsgranskning skulle kunna 

anses relevant eftersom den programmeringsuppfattning som kommer till uttryck i 

läromedlen kan vara avgörande för vilken uppfattning och vilket perspektiv av 

programmering som elever får möta och tillägnar sig.  

Fenomenet programmering ger uppenbarligen upphov till olika känslor och associationer 

hos olika individer. Studiens utfallsrum ger både intryck av känslan att vara helt styrd och 

förvirrad av programmering, att tro sig förstå det men egentligen ha missuppfattat, eller att 

vara helt inne i det och ha förstått. Med andra ord innebär det att på olika sätt känna sig helt 

programmerad. De här fyra uppfattningarna av programmering är några av de många som 

troligtvis finns. Ingen uppfattning är rätt eller fel, men i vissa av dem har en mer 

differentierad och fullständig förståelse av programmering urskilts där flera aspekter av 

programmeringen ingår samtidigt. En förhoppning är ändå att programmeringen med hjälp 

från olika nivåer, ska inkluderas i skolan, enhetlig uppfattat. Därmed skulle varje lärare, och i 

längden varje medborgare, på ett tryggt och nyfiket sätt kunna känna sig helt programmerad. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Frågor som jag ställer till läraren vid intervjun: 

Frågeställning 1: Vilka aspekter av vad programmeringen är urskiljer lärarna? 

o Hur skulle du beskriva programmering?  

 Vad kan elever när de kan programmera (kunnandets innebörd)? 

o Vad tänker du om de nya skrivningarna om programmering i matematikämnets 

kursplan?  

 Vad innebär de i undervisningen?  

 Är programmering ett mål eller medel?  

 

Frågeställning 2: Hur använder lärarna programmering i undervisningen? 

o Vilken roll har programmering i din matematikundervisning? 

 Genomsyrande i matematikundervisningen eller som ett kapitel? Mål/medel?  

 Hur ofta används programmering? 

o Vilka strategier använder du? 

 Analog och/eller digital programmering? Hur?  

 Arbetar eleverna själva eller är arbetet lärarlett?  

 

Frågeställning 3: Vilka aspekter av programmering urskiljer lärarna kan påverka lärandet? 

o Vad i programmering tror du påverkar programmeringens potential? 

 Vilka svårigheter anser du finns med programmering? 

 Vilka möjligheter anser du finns med programmering? 
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Bilaga 2. Tillåtelseblankett 

Hej! 

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

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

Målet är att undersöka lärares uppfattningar om programmering, kopplat till   

Undersökningen är kvalitativ i form av intervjuer på ca 30 min. Informationen från 
intervjuerna kommer bara att användas i forskningssyfte och av de som utför arbetet. 
Jag gör så klart allt jag kan för att de deltagande inte ska kunna identifieras i arbetet. 
Det är självklart 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 
Julia Faag, Grundlärarstudent F-3, Jönköpings Universitet 

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

  

Vill du delta i studien? 

Ja, jag har tagit del av ovanstående information  
och vill delta i studien. 

Nej, jag har tagit del av ovanstående information  
och vill inte delta i studien. 

  

  

Namnteckning:                                                 Namnförtydligande: 

_______________________________           _______________________________ 

 

Jag undervisar i årskurs:_____________  

 

 


