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Sammanfattning 
 
Samhället digitaliseras och skolan möter de kommande behoven på arbetsmarknaden genom 

att införa programmering och ett större fokus på digital kompetens i Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad (2017). Programmering kan 

beskrivas på olika sätt, exempelvis som att ge instruktioner till ett föremål som ska utföra en 

uppgift. 

  

Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger på lågstadiet ser på programmering i 

undervisningen. Studiens metod är kvantitativ och enkät som redskap har använts. 

 

Sammanlagt delades 127 enkäter ut till pedagoger som arbetar på lågstadiet och av dessa 

samlades 89 enkäter in. Insamlad data fördes sedan in och analyserades i statistikprogrammet 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Studiens teoretiska ramverk är en teoretisk 

modell som heter TPACK (technology, pedagogy och content knowledge). 

  

Studien visar att pedagoger var positiva till användningen av programmering i undervisningen 

och alla hade tillgång till digitala verktyg. Det var 42 % av pedagogerna i undersökningen 

som använde programmering i sin undervisning idag och av dessa hade majoriteten fått någon 

form av kompetensutbildning i programmering. 70 % av pedagogerna upplevde att de hade 

brist på kunskap i programmering och det är också den vanligaste anledningen till varför 

programmering inte används i undervisningen. Pedagogerna ansåg att programmering delvis 

handlar om att följa instruktioner och att utveckla ett logiskt tänkande. 
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INLEDNING  
 

Programmering finns överallt! Kaffekokaren och tvättmaskinen är exempel på föremål som är 

programmerade. Programmering innebär att människan ger en instruktion, så kallad kod, till 

ett föremål som sedan ska utföra en uppgift. 

 

Världen vi lever i förändras och utvecklas för varje sekund som går. Det är viktigt att följa 

med i utvecklingen och ta sig an de utmaningar som uppstår. En del av utmaningarna handlar 

om att samhället blir allt mer digitaliserat. Ett mer digitaliserat samhälle innebär att det ställs 

nya krav på skolan, som i sin tur måste anpassa undervisningen efter vilken framtid som 

väntar eleverna. Dagens arbetsplatser kommer att förändras och nya kunskaper kommer 

efterfrågas, exempelvis förmågan att programmera. Monsén (2017) stärker föregående 

resonemang i följande citat: 

 

Det som går att automatiseras kommer att automatiseras. Det kommer bli vanligare att 

människor jobbar sida vid sida med robotar i många branscher. 

 

        Monsén (2017, s. 97).   

 

Samhället är som sagt i ständig förändring och det är skolans skyldighet att utbilda och 

förbereda elever på att leva och verka i samhället (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011: reviderad 2017, s. 9). Under året 2017 kom en reviderad läroplan för 

grundskolan vilken har ett större fokus på digital kompetens och programmering (Lgr 2011: 

reviderad 2017, s. 57). Trots de nya skrivelserna i läroplanen har vi uppmärksammat att det 

finns lite forskning från norden om programmering och vad elever lär sig vid 

programmering.    

 

Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning lagt märke till att en del lärare undviker att 

använda sig av digitala verktyg och programmering i sin undervisning. Däremot 

uppmärksammades att en stor del av dagens elever har goda kunskaper i användandet av 

digitala verktyg. Det kan därför vara bekymmersamt för läraren att skapa en undervisning 

som är utvecklande och utmanande för alla elever om läraren själv inte har intresse av att 

undervisa i ett visst ämne eller använda digitala verktyg i undervisningen. Med tanke på att 

det snart blir obligatoriskt att använda programmering i undervisningen och det faktum att det 

finns lite forskning om programmering är studien viktig. Studien ska bidra till att öka 

kunskaperna om vad programmering kan innebära och vilka attityder som finns till 

programmering ute i skolorna idag. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 

Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagoger på lågstadiet ser på programmering 

i undervisningen. 

 

1. Vilka attityder har pedagoger på lågstadiet till programmering? 

 

2. Vilka bakomliggande faktorer ligger till grund för pedagogers attityder till 

programmering? 

 

3. Vad anser pedagoger att elever lär sig vid programmering? 
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BAKGRUND 
 

I det här avsnittet förklaras begreppet programmering och vad det kan innebära. 

Programmering är en del av digitaliseringen och fortsättningsvis ges förklaringar till hur 

digitaliseringen påverkar samhälle och skola. Sedan kommer först ett avsnitt som handlar om 

kompetensutveckling och därefter ett avsnitt om lärares attityder till undervisningen. 

Avslutningsvis presenteras vad tidigare forskning säger att elever lär sig när de programmerar. 

Vad är programmering? 

Begreppet programmering kan beskrivas på olika sätt. Gerhardsen (2009, s. 549) förklarar i 

Norstedts svenska synonymordbok att begreppet programmering betyder “Att utarbeta 

program för en dator”. Monsén (2017, s. 95) menar också att programmering handlar om att 

programmera på datorer med hjälp av olika programmeringsspråk. Hon påpekar även att vi 

varje dag använder olika apparater som är programmerade, så som bilar och lampor. 

 

Skolverket (2017, ss. 10-12) förklarar begreppet programmering som en del i den digitala 

kompetensen som alla elever ska få möjlighet att utveckla. Programmering handlar om att 

skriva kod, uppmärksamma problem, välja lösningar, pröva och dokumentera.  

 

Programmering kan med andra ord innebära olika saker och det är viktigt att vara medveten 

om att det finns olika uppfattningar om begreppet som kommer att lyftas fram i den här 

studien.  

Digitaliseringen i skolan  

Hur framtidens utveckling kommer att se ut kan vi omöjligt veta men genom nytänkande och 

ökade kunskaper kan människan vara med och skapa en framtid som är önskvärd 

(Digitaliseringskommissionen 2016, ss. 195-196). Sverige har under en längre tid varit ett av 

de bästa länderna i världen gällande digitalisering. Dock visar det sig att Sverige inte 

utvecklas i samma tempo som andra länder (s. 70). 

 

Digitaliseringskommissionen (2016, s. 22) förklarar att digitaliseringen är en del av 

utvecklingen och kommer att påverka dagens yrken. De yrken som finns idag kommer att 

förändras och utvecklas men också försvinna från arbetsmarknaden. Därför krävs det vidare 

utveckling och spridning av kunskap. På så vis påverkas skolan av samhällets utveckling då 

Persson och Riddersporre (2011, s. 73) påpekar att det finns en sammanflätning mellan skola 

och samhälle. De menar att utbildning är ett effektivt sätt att byta och överföra attityder, 

normer och kunskaper, som är en del av samhällets grund.  

Styrdokument 

I takt med att samhället utvecklas så förändras även lärarrollen och det ställs nya krav på 

lärarna (Persson och Riddersporre 2011, s. 122). Under året 2011 blev digitala verktyg en del 

i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011). Under året 2017 

kom en reviderad upplaga av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (reviderad 2017) med ett ännu större fokus på digitalisering och även programmering. 

Programmering blev inget eget ämne utan ingår i både matematik och teknik. Nedan följer 

exempel på hur digitalisering och programmering presenteras i läroplanen (Lgr 11: reviderad 

2017).  
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Under ämnet matematik står det att undervisningen bidra till att elever får: ”… Utveckla 

kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka 

problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar och för att presentera och 

tolka data” (Lgr 2011: reviderad 2017, s. 56). Eleverna ska enligt det centrala innehållet lära 

sig grunden i programmering genom att förstå hur stegvisa instruktioner kan skapas och hur 

symboler kan användas vid stegvisa instruktioner (s. 57). 

 

Under ämnet teknik står det att: ”Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna 

utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och 

agera i en teknikintensiv värld” (Lgr 2011, reviderad: 2017, s. 283). Enligt det centrala 

innehållet ska eleverna lära sig om datorer, hur de fungerar och vad de används till samt några 

vanliga föremål som styrs med hjälp av datorer. De ska även lära sig att styra föremål med 

hjälp av programmering (s. 284). 

 

Skolverket (2017, ss. 10-12) förklarar att det är EU:s nyckelkompetenser och 

Digitaliseringskommissionens redogörelse av digital kompetens som ligger till grund för 

läroplanens formuleringar. Digital kompetens beskrivs utifrån fyra aspekter. Till en början 

handlar det om att utveckla en medvetenhet om digitaliseringens inverkan på individen och på 

samhällets utveckling. Det handlar även om att bli bättre på att använda och ha förståelse för 

digitala system och tjänster men också kunna vara källkritisk. Den fjärde och sista aspekten 

innebär att med hjälp av digital teknik kunna lösa problem och förverkliga idéer på ett 

nyskapande sätt. 

 

Det är viktigt att elever får tillgång till digitala verktyg och att lärare har kunskap om dem för 

att elever ska kunna utvecklas inom teknik (Skolinspektionen 2014, s. 30). En rapport från 

Sveriges riksdag visar dock att programmering i många fall kräver digitala verktyg. Attard 

och Northcote (2011, s. 29) varnar om att det finns en risk att den tekniska delen i 

användandet av digitala verktyg kan ta överhand vilket kan resultera i att det blir mindre fokus 

på lärandet i ämnet som ska läras ut. Dessutom kan digitala verktyg bidra till ökad stress hos 

elever och lärare eftersom tempot på undervisningen stiger samt att arbetsbelastningen för 

lärarna ökar (Sveriges riksdag 2016, ss. 6-7). 

Kompetensutveckling 

Sveriges riksdag har gjort en sammanställning av forskningsrön som handlar om digitalisering 

i skolan. Rapporten lyfter att lärare vill ha mer utbildning i programmering i följande citat; 

“Ett av de områden där ungefär hälften av alla grundskollärare upplever stort 

kompetensutvecklingsbehov är programmering och kodning. Att så pass många ser 

programmering som en kompetens man behöver utveckla speglar enligt Skolverkets rapport 

sannolikt de senaste årens diskussioner om programmering och kodning såväl i ett 

internationellt skolperspektiv som i den svenska skoldebatten” (Sveriges riksdag 2016, s. 17).  

 

Digitaliseringskommissionen (2016, ss. 22, 112) betonar också vikten av 

kompetensutveckling. De menar på att lärares digitala kompetens måste utvecklas för att 

kunna hjälpa eleverna att utveckla intresse för olika områden där arbeten finns. 

Skolinspektionen (2014, ss. 14, 26) menar att många lärare dessvärre upplever att de inte kan 

tillräckligt mycket om sitt ämne och kompetensutveckling är något som de skulle vilja ha mer 

av. Lärarnas bristfälliga ämneskunskaper resulterar i sin tur i att vissa elever inte får möjlighet 

till den undervisningen som de har rätt att få eftersom lärarna har svårt att fånga elevernas 

intresse och engagemang. Det är dessutom vanligt att lärare som inte har tillräcklig kompetens 
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tenderar att förlita sig på färdiga läromedel, vilket i sin tur innebär att det är viktigt att läraren 

har kunskap om ämnets syfte och metoder för att veta om läromedlet är användbart. 

 

Eklöf och Kristensson (2017, ss. 37-38) förklarar att det är viktigt att ta del av en relevant 

kompetensutveckling för att utveckla en förståelse för olika digitala verktyg och hur de kan 

samt bör användas i undervisningen. Det förstärks även i följande citat: “Det finns inget 

verktyg som i sig är pedagogiskt. Det måste alltid finnas en medveten tanke om vad som ska 

utvecklas och uppnås”. De förklarar också att i många fall blir eleverna lämnade att på egen 

hand fundera ut funktionen bakom olika verktyg eftersom lärarna inte alltid har kunskapen. 

Det är rektorns och lärarnas gemensamma ansvar att uppmärksamma vilken 

kompetensutveckling som skolan behöver för att skapa förutsättningar för att samtliga elever 

ska få en likvärdig undervisning (Skolinspektionen 2014, s. 36). Skolverket erbjuder en 

webbkurs om programmering till alla som arbetar i förskola, grundskola och vuxenutbildning. 

Kursen består av åtta delar och omfattar totalt 16 timmars utbildning. Delarna består av flera 

filmklipp som exempelvis informerar om de nya skrivelserna i läroplanen, viktiga ord och 

begrepp i programmering samt hur man kan arbeta med programmering, både praktiskt och 

visuellt (Skolverket 2017). Praktisk programmering innebär att det är något fysiskt som går att 

ta på, exempelvis en robot. Vid visuell programmering används istället någon form av skärm, 

exempelvis dator eller surfplatta. 

Attityder till undervisningen 

Hallström, Höst och Nordlöf (2017, ss. 205, 211) förklarar i sin studie att lärares attityder till 

ett ämne kan bero på flera olika faktorer, exempelvis utbildning och kön. Oavsett anledning så 

visar studien att attityder påverkar lärarens undervisning. Lärare som var kvalificerade att 

undervisa i ett ämne var mer positiva till ämnet än de utan utbildning. Lärare som hade en 

positiv inställning till ämnet samtalade dessutom i större utsträckning med sina elever om hur 

viktigt ämnet var, vilket i sin tur påverkade eleverna till att bli mer positiva till 

undervisningen. Skolinspektionen har gjort en granskning av teknikundervisningen i 

grundskolan som visar att det finns en stor del lärare som inte har kunskap om eller är 

behöriga i att undervisa i teknik. Samtidigt visar granskningen att oavsett om läraren är 

behörig eller ej så önskas mer kunskaper om ämnet (Skolinspektionen 2014, s. 36). 

 

Hallström, Höst och Nordlöf (2017, s. 212) menar fortsättningsvis att det är fördelaktigt att 

anställa kvalificerade lärare och erbjuda kompetensutveckling för verksamma lärare för att 

skapa en positiv attityd till sin undervisning. Skolverket (2013, s. 8) stödjer föregående 

resonemang och förklarar att attityder påverkas av omgivningen men även av tidigare 

erfarenheter och utifrån kontexten, med andra ord kan kollegor och utbildning påverka hur 

olika fenomen upplevs. 

 

Runesson (1995, ss. 11-12) förklarar att när lärare tar del av en ny undervisningsidé är det 

viktigt att de har en förståelse för vad idéen i själva verket grundar sig i och kan sätta det i 

relation till sin egen syn på kunskap. Det är förhållandevis enkelt att enbart genomföra något 

för att man ska utan att egentligen ha en förståelse för varför man gör det. Om idéen inte sätts 

i relation till lärarens egen syn på undervisning blir momentet mest troligt enbart en obetydlig 

del i den dagliga undervisningen utan sammanhang. 

Kunskap genom programmering 

Det har visat sig via flera sökningar i databaserna Eric ProQuest och Primo att det finns lite 

forskning om programmering från Sverige. Det finns inte heller mycket forskning om 

attityder till programmering eller vad man lär sig vid arbetet med programmering. Däremot 
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finns det hel del forskning från bland annat USA som visar vad elever lär sig när de 

programmerar. Nedan följer en presentation av vad en del av dessa studier visat att elever lär 

sig när de programmerar, vilket är anledningen till att dessa studier valdes att presenteras som 

tidigare forskning. Alla studierna är dessutom peer reviewed vilket innebär att de är 

vetenskapligt granskade. Dock är majoriteten från DevTech Research Group som samarbetar 

med Tuft University i Boston, USA, vilket innebär att forskningsområdet är begränsat.   

 

Programmeringsverktyg 

Tidigare forskning har undersökt olika typer av programmeringsverktyg, både praktiska och 

visuella. Strawhacker och Bers (2015) jämförde om det var fördelaktigt att enbart arbeta med 

ett verktyg åt gången eller med både praktiskt och visuellt parallellt. Studien visade att det var 

mer fördelaktigt att arbeta med ett verktyg åt gången. 

 

Studier visar att det finns flera olika typer av praktiska programmeringsverktyg. Ett verktyg 

som uppmärksammats i flera svenska skolor är så kallade Beebots. Beebots är små robotar 

som är utformade att se ut som bin. Roboten innehåller en motor som styrs av knappar på 

robotens översida. Det finns även andra typer av robotar så som LEGO Mindstorms och 

KIWI. Gemensamt för dessa robotar är att de oftast fungerar ihop med ett visuellt program. I 

Zaharija, Mladenovic´ och Boljats (2013) studie fick eleverna bygga LEGO 

Mindstormsrobotar som de sedan programmerade i ett visuellt dataprogram som heter 

NetLogo. Robotar har även använts i kombination med olika fysiska programmeringsblock. 

CHERP är ett exempel på programmeringsblock, vilka används i Sullivan och Bers (2016b) 

studie tillsammans med KIWI-roboten. Blocken består av träkuber som är markerade med 

olika symboler som alla har ett specifikt uppdrag. Kuberna placeras i en viss ordning, sedan 

scannar en robot av träkuberna och därefter utför roboten sitt uppdrag som exempelvis kan 

innebära gå rakt fram och sväng vänster.  

 

Alla studier i stycket ovan har använt sig av interventioner. Interventionerna har gått ut på att 

olika programmeringsverktyg introducerats under en bestämd tid, för att sedan se på elevernas 

lärande. Nedan följer en beskrivning av vilka förmågor som eleverna utvecklade när de 

arbetade med programmering.  

 

Sekvensering 

Tidigare forskning visar att elever utvecklar sin sekvenseringsförmåga vid programmering. 

Kazakoff, Sullivan och Bers (2013) förklarar att sekvenseringsförmåga handlar om att kunna 

placera föremål eller handlingar i rätt ordningsföljd. Sekvenseringsförmåga är en färdighet 

som är tillämpbar på flera områden så som matematik och läsning men även för att skapa 

struktur i sitt eget liv.  

 

Kazakoff och Bers (2014) undersökte också om elever utvecklade sin sekvenseringsförmåga 

genom arbete med programmering. Eleverna i studien fick placera fyra bilder i en specifik 

ordningsföljd och därefter berätta en berättelse utifrån bilderna. Undersökningen visade en 

tydlig skillnad mellan för- och eftertester vilket innebar att eleverna utvecklade sin 

sekvenseringsförmåga.  

 

Logiskt tänkande och problemlösning 

Flera studier visar att elever tränar sitt logiska tänkande och sin problemlösningsförmåga när 

de programmerar (Kwon, Kim, Shim och Lee 2012), (Fessakis, Gouli och Mavroudis 2013), 

(Sullivan och Bers 2013). Däremot visade det sig att det främst var studiernas äldre elever i 

nioårsåldern som kunde förstå mer avancerad programmering. Även i Portelance, 
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Strawhacker och Bers (2016) studie uppmärksammades det att det var de äldre eleverna som 

valde att använda mer avancerade programmeringsblock vid visuell programmering.  

 

Zaharija, Mladenovic´och Boljat (2013, s. 1577) förklarar utifrån Piagets utvecklingsteori att 

programmering kan vara abstrakt och svårt för yngre elever att arbeta med eftersom de ännu 

inte utvecklat sitt logiska tänkande. Däremot är det positivt att uppmuntra elevers logiska 

tänkande och problemlösningsförmåga genom att anpassa undervisningen till elevernas ålder. 

Sträng-Haraldsson (1995, ss. 22-25) betonar att elever har goda möjligheter till ökat lärande 

vid arbete med problemlösning på olika sätt, framförallt vid praktisk problemlösning som de 

själva får styra. Hon förklarar också att lärarens roll är viktig vid arbete med problemlösning 

och det krävs att läraren är både medveten och observant. 

 

I Sullivan och Bers (2016a) studie jämförs skillnader mellan flickor och pojkars förmåga att 

programmera. Studien visade att pojkar klarade av mer avancerad programmering jämfört 

med vilka resultat flickor fick på samma tester. Sullivan och Bers (2013) studie visar istället 

att pojkar var bättre än flickor på att konstruera robotar vilket kunde bero på att robotar ses 

som en traditionellt maskulin leksak och att det därför är viktigt att arbeta med att motverka 

stereotypa könsnormer tidigt. 
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TEORETISKT RAMVERK 
 

Lisper och Lisper (2005, s. 76) beskriver att det är vanligt att arbeta med teorier i 

forskningsarbeten för att kunna ge hypotetiska redogörelser till olika fenomen som 

uppkommit i verkligheten. I studien används den teoretiska TPACK-modellen. Modellen 

handlar om hur lärarens kunskaper inom teknik, pedagogik och ämneskunskaper samspelar 

och verkar i kombination med varandra, för att kunna integrera och möjliggöra för lärarna att 

genomföra undervisning med hjälp av digitala verktyg (Koehler & Mishra 2009, ss. 60-62). 

 

TPACK står för technology knowledge (TK), pedagogy knowledge (PK), och content 

knowledge (CK). Nedan följer en förklaring av vad de olika delarna innebär. 

 

Teknisk kunskap 
Det kan vara svårt att definiera vad teknisk kunskap står för eftersom tekniken är i konstant 

förändring. Oavsett vilken typ av tekniskt verktyg som ska användas handlar det om att förstå 

tekniken för att kunna använda den i både arbete och i sitt vardagliga liv samt kunna hantera 

när det kommer ny teknik. Det kräver i sin tur en djup förståelse och kunskap i 

informationshantering, kommunikation och problemlösning (Koehler & Mishra 2009, s. 

64).    

Pedagogisk kunskap 
Den här kunskapen handlar om olika metoder för att lära ut, kunskap om hur elever lär sig, 

förmåga att planera lektioner och skapa uppgifter. Goda pedagogiska kunskaper bidrar till att 

lärarna förstår hur elever konstruerar kunskap och färdigheter samt motiverar eleverna till 

lärande (Koehler & Mishra 2009, s. 64). 

Ämneskunskap  
Ämneskunskap innebär att ha kunskaper i ett specifikt ämne, exempelvis teknik eller 

matematik. Det är viktigt att läraren har goda kunskaper om ämnet som ska undervisas i, för 

att eleverna inte ska bli vilseledda att lära sig fel saker. Innehållet varierar beroende på vilket 

ämne som ska behandlas men det utgår från läroplanen och innehåller bland annat mer 

förklaringsmodeller och fakta (Koehler & Mishra 2009, s. 63). 
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Nedanstående figur visar hur de tre baskunskaperna, teknisk-, pedagogisk- och ämneskunskap 

tillsammans kan kombineras för att skapa ny kunskap. 

 

 
 

 +  = Teknisk pedagogisk kunskap (TPK) 

Den här kunskapen handlar om att läraren ska ha kunskap om vilka olika tekniska verktyg 

som finns och vilka som lämpar sig för undervisningssyftet. Lärare ska även göra det möjligt 

att använda sig av olika tekniska verktyg så att alla elever kan ta del av undervisningen och 

det digitala verktyg som används (Koehler & Mishra 2009, s. 65). Med andra ord kan läraren 

göra ändringar, exempelvis möblera om klassrummet för att eleverna ska kunna se en 

smartboard bättre. 

 

 +  = Teknisk ämneskunskap (TCK) 

Den här kunskapen innebär både att använda digitala verktyg för att lära sig om ett ämne men 

även att det digitala verktyget kan bidra till att kunskap presenteras på ett nytt sätt vilket 

fortsättningsvis kan leda till att kunskapen får ny betydelse för eleverna (Koehler & Mishra 

2009, s. 65). 

 

 +  = Pedagogisk ämneskunskap (PCK) 

Den här kunskapen kan jämföras med ämnesdidaktik, vilket innebär att läraren kan anpassa 

undervisningen efter vilket ämne som ska läras ut. Det är fördelaktigt att läraren använder 

flera olika metoder och strategier i sin undervisning och har möjlighet att vara flexibel för att 

kunna anpassa den efter både ämne och elever. Fokus ligger på undervisning, inlärning, 

läroplan samt uppgifter och hur läraren kan kombinera dessa komponenter för att skapa ett 

lärande hos eleverna (Koehler & Mishra 2009, s. 64). 

 

 +  +  = Teknisk pedagogisk ämneskunskap (TPACK) 

En lärare som använder sig av en kombination av alla dessa tre baskunskaper i sin 

undervisning har möjlighet att genomföra en god undervisning med digitala verktyg. Däremot 
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ska det betonas att det kan vara svårt att skapa en sådan undervisning eftersom det krävs att 

det är något som läraren ständigt arbetar och bibehåller för att sedan kunna återknyta de tre 

baserna till varandra på ett dynamiskt och balanserat sätt. Dessutom lyfter teorin att alla lärare 

är olika och har olika resurser. Därmed spelar kontexten en avgörande roll samt flexibiliteten 

hos lärarna i deras användning av de olika baserna men även interaktionen mellan dem 

(Koehler & Mishra 2009, s. 66). 

TPACK-modellen i relation till studien 

TPACK-modellen används som teori eftersom studien handlar om programmering i 

undervisningen. Vanligtvis används olika tekniska verktyg vid arbete med programmering 

vilket kräver en digital kompetens hos läraren. Läraren behöver även ha pedagogiska 

färdigheter för att kunna genomföra undervisning för att alla elever ska lära sig. Dessutom 

måste läraren ha kunskaper i vad programmering är och hur det fungerar för att kunna förklara 

det för sina elever. Därför är det intressant att använda modellen som reflektionsverktyg för 

att exempelvis undersöka vilken syn som finns på programmering i förhållande till eventuell 

kompetensutbildning. 

 

Dessutom kan en del av enkätens frågor relateras till TPACK-modellen (se bilaga 2). 

Frågor utifrån teknisk kunskap handlar om pedagogers användning av digitala verktyg. Frågor 

som undersöker vad programmering innebär utgår ifrån pedagogers ämneskunskaper. 

Avslutningsvis skapar enkätens attitydfrågor en djupare förståelse för hur samtliga av de tre 

baskunskaperna kan integrera med varandra (TPACK). Följande påstående; Det finns en stor 

problematik vid användandet av programmering, kan exempelvis kräva att pedagogen har 

kunskap om vad programmering är, hur programmering kan användas och anpassas efter 

eleverna för att kunna svara på påståendet. 

 

METOD 
 

Följande avsnitt kommer att handla om metod. Metoden som använts i den här studien är 

kvantitativ och enkät har använts som redskap. Vidare presenteras studiens urval, 

genomförande och forskningsetiska principer som tagits hänsyn till. Avslutningsvis berörs 

också begreppen reliabilitet och validitet samt en beskrivning av hur studiens material har 

analyserats och bearbetats. 

Enkät som redskap 

Trost (2012, s. 23) förklarar att det är studiens syfte som avgör vilken metod som är mest 

lämplig att använda sig av. Enligt Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007, s. 85) kan enkät som 

redskap vara användbar om man vill veta hur vanligt förekommande ett fenomen är men 

också undersöka människors attityder till ett visst fenomen. Styrkan med att använda enkät 

som metod är att forskarna kan nå ut till många människor under en förhållandevis kort tid 

samt kunna göra generaliseringar. Dessutom kan en enkät upplevas som mindre privat och 

respondenterna kan enklare besvara frågorna, förutsatt att hanteringen av enkäterna sker på ett 

bra sätt. 

 

Bryman (2011, s. 229) förklarar att det finns vissa nackdelar vid enkätundersökningar, 

exempelvis kan inte respondenterna fördjupa sina svar på samma sätt som vid en intervju. 

Däremot tydliggör han att det finns fördelar med enkätundersökningar också, så som att 

respondenterna kan besvara enkäten när de själva upplever att det finns tid och möjlighet. 
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Det finns flera olika typer av enkäter att använda sig av och den vanligaste är den så kallade 

gruppenkäten, vilken innebär att en grupp människor blir tilldelade enkäter (Björkdahl Ordell 

& Dimenäs 2007, s. 87). I vårt fall bestod grupperna av arbetslag med pedagoger. Vi 

kombinerade även gruppenkäterna med ett antal besöksenkäter för att få insamlat tillräckligt 

många besvarade enkäter till studien. Dock anses besöksenkät vara ovanlig att använda 

eftersom det är tidskrävande att besöka enskilda respondenter (s. 87). 

 

I enkätundersökningar är det vanligt med ett stort bortfall och därför bör enkäten utformas på 

ett kortfattat sätt och med en layout som är inbjudande, det kan exempelvis göras genom att 

variera sig med olika typsnitt. Frågorna ska inte heller sitta för tätt ihop, då det finns en risk 

att respondenterna av misstag hoppar över frågor och lämnar frågor obesvarade (Bryman 

2011, s. 233). Björkdahl Ordell och Jonsson (2007, ss. 195-196) menar också att det är viktigt 

att forskarna har kunskap om området för att kunna formulera relevanta frågor. Likväl som 

det kan vara problematiskt att skriva relevanta frågor är det minst lika svårt att formulera 

passande svarsalternativ, påpekar de. 

 

Enkäten som ligger till grund för den här studien är uppdelad i flera delar och innehåller olika 

typer av frågor, sammanlagt 16 stycken. Första delen av frågeformuläret består av 

bakgrundsfrågor. Dessa frågor kallas även för sakfrågor vilka avser faktiska tillstånd, 

exempelvis kön, ålder och utbildning (Trost 2012, ss. 65-66). Svarsalternativen i en enkät kan 

antingen bestå av icke-öppna frågor eller öppna frågor (s. 72). Vår enkät består till största 

delen av icke-öppna frågor som innebar att respondenten fick fasta svarsalternativ. Utifrån de 

icke-öppna frågorna fick respondenten ringa in ett eller flera alternativ som passade bäst. 

 

Enkäten som användes i studien bestod av två öppna frågor. Trost (2012, s. 72) förklarar att 

vid öppna frågor ges respondenten möjlighet att själv skriva ett svar. Han betonar dock att det 

finns svårigheter med att ha öppna frågor i en enkät. En av anledningarna är för att det tar tid 

att läsa svaren och att de ibland kan vara skrivna med en handstil som är svår att tyda. Den 

andra anledningen till att det kan vara problematiskt att använda öppna frågor i en enkät är att 

respondenten svarat med något enstaka ord vilket gör texten svårtolkad och materialet blir på 

så vis aningen svårt att hantera. Anledningen till att vi själva valde att ha med öppna 

svarsalternativ i vår enkät var för att inte styra respondenterna för mycket då de exempelvis 

skulle beskriva vad programmering innebär för dem. Dock ska betonas att frågorna inte är 

kvalitativa trots att vi gör en tolkning av dem. I stället kategoriseras och kvantifieras svaren 

för att kunna se på likheter och olikheter i respondenternas svar. 

 

Andra typer av frågor som användes i enkäten var så kallade attityd- eller åsiktsfrågor. Trost 

(2012, ss. 69-71) förklarar att vid dessa frågor får respondenterna värdera sina svar. I vår 

enkät fick respondenterna avslutningsvis tio påståenden där de skulle skatta sina svar på en 

sexgradig skala, där 1 motsvarade instämmer inte alls och 6 motsvarade instämmer helt. 

Urval 

Utifrån studiens syfte är respondenterna verksamma grundskollärare, förskollärare eller 

fritidspedagoger som arbetar i årskurserna F-3. Respondenterna i studien valdes ut både 

genom ett bekvämlighetsurval och ett strategiskt urval. Ett bekvämlighetsurval är ett icke-

slumpmässigt urval och innebär att man på ett enkelt sätt försöker komma i kontakt med ett 

stort antal respondenter (Trost 2012, ss. 30-32). Utifrån bekvämlighetsurvalet kontaktades 

lärare från skolor där verksamhetsförlagd utbildning genomförts, lärare från skolor i 

närområdet och bekanta som arbetar på skolor längre bort. Anledningen var för att på en 
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begränsad tid komma i kontakt med ett stort antal respondenter som kunde besvara enkäten. 

Delvis har även ett strategiskt urval gjorts. Ett strategiskt urval går ut på att välja ut specifika 

kriterier för respondenterna i studien (ss. 138, 140). Kriteriet som vi utgick ifrån var att 

respondenterna skulle arbeta i årskurserna F-3. 

 

Till viss del har ett snöbollsurval använts då enstaka respondenter rekommenderat att kontakta 

specifika lärare på andra skolor för att dela ut ytterligare enkäter. Lisper och Lisper (2005, s. 

213) menar att snöbollsmetoden är ett annat bekvämt tillvägagångssätt för att få ett urval. 

Bryman (2011, s. 196) förklarar att ett snöbollsurval innebär att genom kontakt med 

respondenterna i studien få ytterligare kontakter till relevanta respondenter. Det var dock inte 

med avsikt som ett snöbollsurval användes. 

Genomförande 

Till att börja med kontaktades rektorer på olika skolor i två kommuner. Rektorerna 

kontaktades genom e-post för att sedan hänvisa till personal på skolorna som hade möjlighet 

att besvara enkäten. I mailet till rektorerna bifogades även ett informationsbrev. I vissa fall 

svarade inte rektorer på mailet som skickades ut och därför gjordes besök på skolorna för att 

komma i kontakt med dem. Som tidigare nämnts under urval kontaktades ett fåtal 

respondenter direkt utan kontakt med rektor. 

 

Till en början var tanken att låta enbart utbildade lärare som arbetar i årskurserna F-3 besvara 

enkäten men det upptäcktes snabbt att det skulle bli problematiskt eftersom många saknade en 

lärarutbildning. Därför fick även obehöriga lärare, förskollärare och fritidspedagoger också 

svara på enkäten. På grund av tidsbrist fick samtlig personal som arbetade i årskurserna F-3 

svara på enkäten. 

 

Innan enkäten delades ut till respondenterna fick två lärare först testa enkäten genom att svara 

på frågorna. Enkätsvaren gav en förståelse för hur enkätfrågorna uppfattades och var 

eventuella missförstånd skulle kunna uppkomma (Bryman 2011, s. 194). Enkäten som 

användes i undersökningen lämnades ut personligen i pappersform på de olika skolorna. 

Anledningen till förfarandet var för att få kontakt med eventuella respondenter och låta dem 

få ett personligt möte och kunna ställa eventuella frågor. Detta eftersom Bryman (2011, s. 

229) menar på att en nackdel med enkätundersökningar kan vara att det inte finns någon där 

för att svara på eventuella frågor vilket i sin tur ställer höga krav på att enkäten är utformad på 

ett tydligt sätt. Nackdelen med enkäter i pappersform är att de inte når ut till ett lika stort antal 

respondenter, till skillnad från exempelvis en webb-enkät. 

 

När enkäterna lämnades ut på skolorna bestämdes ett datum då de skulle samlas in. På så sätt 

blev inte respondenterna tvingade att på en kort tid besvara enkäten utan kunde göra det när 

tid fanns. När enkäterna hämtades upp kontrollerades antalet utlämnade enkäter med antalet 

besvarde för att se på det procentuella bortfallet i undersökningen. Det sammanlagda antalet 

enkäter som delades ut var 127 på 13 olika skolor. Bortfallet presenteras mer specifikt under 

rubriken bortfall. Två av skolorna som deltog i enkätundersökningen skickade tillbaka deras 

besvarade enkäter med post då det uppstod vissa svårigheter vid insamlingen med tanke på 

lovdagar som inträffade. 

 

Fortsättningsvis fördes svaren in manuellt i datorprogrammet SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences) för att analysera resultatet. Analysen beskrivs mer utförligt under 

rubriken analys. 



 

 

 

13 

Informationsbrev 

I samband med enkätundersökning användes ett informationsbrev, även kallat missivbrev (se 

bilaga 1). Trost (2012, ss. 110, 112) betonar vikten av att informationsbrevet ska vara 

inbjudande och kortfattat för att respondenterna ska vilja fortsätta läsa och därefter besvara 

enkätfrågorna. 

 

Ett informationsbrev ska vara korrekt och innehålla flera delar. Information om vem det är 

som genomför undersökningen ska finnas med och i vilket syfte som undersökningen görs 

samt vilka som ska respondera. De forskningsetiska principerna ska tydligt framgå i brevet 

och kontaktuppgifter till ansvariga ska finnas med vid eventuella upplysningar, samt att brevet 

alltid avslutas med ett tack för besväret (Björkdahl Ordell & Dimenäs 2007, s. 88). 

Forskningsetiska principer 

I den här studien har vi tagit hänsyn till forskningsetiska principer som all forskning måste 

förhålla sig till. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer består av fyra regler; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002, ss. 5-6). I informationsbrevet som medföljde enkäten upplystes 

respondenterna om att vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna. 

 

Den första av de forskningsetiska principerna är informationskravet som innebär att forskarna 

har ett ansvar att informera respondenterna om studiens syfte samt bidra med information om 

forskarna (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Som tidigare nämnts användes ett informationsbrev 

(se bilaga 1) i samband med utskickandet av enkäterna. Brevet avslutades med 

kontaktuppgifter för att respondenten skulle få möjlighet att ställa eventuella frågor angående 

deltagandet men även förhoppning om att ge ett professionellt intryck och på så vis skapa 

förtroende. 

 

Samtyckeskravet är nästa regel och den innebär att respondenterna godkänner att svara på 

enkäten, samt har rätt att avbryta medverkan (Vetenskapsrådet 2002, ss. 9-10). Enkäten som 

användes var anonym och delades ut till många respondenter, vilket inte krävde något 

godkännande på förhand. Däremot räknades en ifylld enkät som ett godkännande från 

respondenterna. Vid möte med flera tillfrågade respondenter som valde att först inte svara på 

enkäten på grund av att de inte arbetade med programmering eller var intresserade av ämnet 

uppstod samtal. Samtalen innefattade en försäkring om att enkäten var till för alla och att 

ingen värdering, varken positiv eller negativ skulle göras, utan enkäten var till för att få en 

rättvis och generell bild av attityder till programmering. Samtalen ledde till att respondenterna 

frivilligt ville svara på enkäten. 

 

Nästa regel är konfidentialitetskravet som återigen betonar vikten av att respondenternas 

medverkan är anonym. Det vill säga att de medverkande i studien inte på något vis ska kunna 

spåras eller att personlig information ska spridas (Vetenskapsrådet 2002, ss. 12-13). 

Enkäterna behandlades därför på ett aktsamt sätt, där enbart vi tog del av informationen och 

att enkäterna förvarades på skyddad plats så att inte allmänheten skulle kunna ta del av dem. 

Frågorna i enkäten är i och för sig inte av känslig art och det är inte heller enkelt att koppla 

ihop enkäterna med rätt respondent. När bortfallet redovisas redogörs det specifika bortfallet 

för varje skola och skolornas riktiga namn används inte utan de nämns som skola 1 till och 

med skola 13. På så vis finns det inga möjligheter att respondenternas personliga information 

kan röjas. 
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Slutligen har vi kommit till sista regeln av de forskningsetiska principerna, nyttjandekravet. 

Nyttjandekravet handlar om att insamlad data enbart används till forskningens syfte och inte 

kommer att brukas utanför studien (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Respondenterna 

informerades om att enkäten enbart skulle användas för den specifika studien vilket framgick i 

informationsbrevet. 

Reliabilitet och validitet 

Innan arbetet med studien startade har tidigare forskning inom området programmering 

undersökts. Med en djupare kunskap och förståelse kunde relevant syfte och frågeställningar 

formuleras. Björkdahl Ordell och Jonsson (2007, ss. 195-196) betonar vikten av att vara väl 

påläst inom forskningsområdet som ska undersökas i studien. Reliabilitet och validitet handlar 

om att en studie ska vara tillförlitlig och giltig, ett exempel är att enkätens frågeformuleringar 

samt utseende påverkar studiens tillförlitlighet och giltighet (Trost 2012, ss. 61-63). Nedan 

följer en djupare förklaring av begreppen reliabilitet och validitet och hur de har tagit hänsyn 

till i studien. 

 

Lisper och Lisper (2005, ss. 60-61) redogör för begreppet reliabilitet och menar att det 

betyder pålitlighet. Det kan till exempel innebära att reliabiliteten är hög om resultatet i en 

undersökning påvisar liknande resultat vid en upprepad undersökning. Dessutom ökar 

reliabiliteten om fler än en person läser av resultatet. Därför fördes datan från enkäterna in av 

oss båda vilket bidrog till att sannolikheten att inmatningen var korrekt var större än att enbart 

en av oss hade fört in datan i statistikprogrammet. När studiens resultat i form av tabeller och 

diagram har tolkats har vi båda också varit delaktiga, vilken leder till att svaren med större 

sannolikhet är tolkade på rätt sätt. Studiens material har behandlats i statistikprogrammet 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) som är ett av det mest välkända 

statistikprogrammen (Körner & Wahlgren 2005, s. 25), vilket också ökar studiens pålitlighet. 

Dessutom ökar studiens reliabilitet då totalt 70 % av de utdelade enkäter blev besvarade 

eftersom Mangione (1995 se Bryman 2011, s. 231) menar på att ett bortfall på 30-40 % är 

godtagbart för en undersökning. 

  

Reliabiliteten i en studie ökar även om det finns en kongruens. Kongruens innebär att flera 

frågor påminner om varandra och bidrar till en nyanserad bild av samma företeelse. Enkätens 

attitydfrågor är sammanlagt tio stycken och undersöker ungefär samma sak men är 

formulerade på olika sätt för att få en trovärdig bild av vilka attityder som pedagogerna har till 

programmering. Enkätens utformning kan som sagt också öka reliabiliteten genom att 

formuläret är enkelt att fylla i samt att datan kan matas in på samma sätt oberoende av vem 

som gör det, enkäten får då en hög objektivitet (Trost 2012, s. 62). Enkätfrågorna är noggrant 

utformade för att de inte ska kunna missuppfattas och har testats på två verksamma lärare 

innan enkäten delades ut. Till stor del består enkätfrågorna av icke-öppna frågor vilka är enkla 

att läsa av och endast går att tolka på ett sätt. Däremot var två av enkätfrågorna öppna vilket 

innebar att en tolkning skedde för att skapa kategorier. När enkätsvaren sedan skulle placeras i 

korrekt kategori lästes svaren av oss båda och därefter diskuterades vilken kategori som 

passade bäst. 

 

Begreppet validitet innebär kort sagt giltighet och i vetenskapliga sammanhang är det ett 

centralt begrepp. I en undersökning handlar validitet om hur säkert det är att undersökningen 

mäter det som avses att mäta (Lisper & Lisper 2005, s. 65). Trost (2012, s. 63) stärker 

föregående förklaring genom att betona vikten av att enkätfrågorna ska vara relevanta för 

studiens syfte för att det ska finnas en validitet. Enkätfrågorna som använts i studien 

baserades på studiens syfte som undersöker hur pedagoger på lågstadiet ser på programmering 
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i undervisningen. För att kunna dra ytterligare slutsatser och generalisera efterfrågas även 

respondenternas ålder, kön och arbetserfarenhet.  

Analys 

För att analysera och få fram resultat från våra besvarade enkäter har vi använt oss av 

dataprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Enkätsvaren skrevs in 

manuellt i programmet. Därefter skapades variabler för varje fråga samt för vissa 

flervalsfrågor, sammanlagt användes 41 variabler. Variablerna kategoriserades in i nominal- 

och intervallskalor. Till största del användes nominalskala. Björkdahl Ordell och Jonsson 

(2007, s. 209) förklarar att nominalskala är kvalitativa kategorier som inte går att rangordnas, 

exempelvis vid fråga om kön ges alternativen man och kvinna. Intervallskala är en annan 

kategori som kan användas när respondenterna skattar sina svar på en skala. I enkäten 

användes intervallskalan i samband med attitydfrågor, där respondenterna fick skatta sitt svar 

på en sexgradig skala. 

 

Fråga 12 var en öppen fråga som undersökte varför programmering inte används i 

undervisningen. Respondenten fick inte några alternativ utan var själv tvungen att formulera 

ett svar. Sedan skapades fyra kategorier utifrån svaren som lämnats, detta för att kunna 

generalisera och upptäcka likheter respektive skillnader i respondenternas utsagor. 

Kategorierna som användes i dataanalysen var; Brist på kunskap, undervisar ej i ma/no, inte 

börjat undervisa i programmering ännu och brist på digitala verktyg. 

 

Fråga 15 var också en öppen fråga och handlade om vad respondenterna anser att 

programmering innebär. Återigen var önskan att kunna göra generaliseringar och därmed 

skapades sex kategorier utifrån svaren; mönster, dataprogram, ge/få instruktioner, osäkerhet, 

möjligheter och problemlösning.  

 

Studiens resultat har analyserats genom frekvenstabeller, T-tester och korstabuleringar. 

Frekvenstabeller används för att påvisa ett antal och den procentuella andelen anges för varje 

aktuell variabel (Bryman 2011, s. 322). Ett exempel på en frekvens kan vara att se på hur 

många respondenter som deltagit i undersökningen och hur många som är kvinnor respektive 

män. T-test har använts i analysen när två gruppers medelvärden ska jämföras, exempelvis om 

det finns någon signifikans mellan en åldersgrupps medelvärde och medelvärdet på attityden 

till den reviderade läroplanen. Korstabulering (crosstabs) har använts när två kategorivariabler 

används och man vill få fram svaret i procent. Ur tabellen går det att utläsa det totala antalet 

som besvarat frågan, hur många av dem som svarat ja eller nej på frågan samt exempelvis för 

att se på hur många av dem som är kvinnor respektive män (Wahlgren 2005, s. 51). 

 

Figurer i form av både diagram och tabeller används i presentationen av studiens resultat. 

Enligt Wahlgren (2005, s. 55) ger ett diagram läsaren en tydlig bild över resultatet som 

presenteras. När resultatet presenteras med hjälp av en tabell visar det mer exakt information 

eftersom den bland annat innehåller frekvenser och procent. 

Bortfall 

Ett bortfall i en undersökning syftar det till de personer som har funnits med i urvalet men inte 

har besvarat enkäten (Lisper & Lisper 2005, s. 226). Det delades ut 127 enkäter på totalt 13 

skolor och bortfallet blev 30 % (se tabell 1). 60-70 % besvarade enkäter är acceptabelt för 

undersökningen, om det enbart är 50 % besvarade enkäter anses det som oacceptabelt 

(Mangione 1995 se Bryman 2011, s. 231). Vid personliga möten med respondenterna 

uppmärksammades att en del av de tillfrågade blev negativa till att svara på enkäten då de 
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informerades om att den handlade om programmering och de uttryckte att de inte hade någon 

kunskap eller intresse av ämnet. Vi kan därför spekulera om att fler pedagoger valt att inte 

besvara enkäten av samma anledningar. Andra spekulationer som gjorts är att eventuella 

anledningar till bortfallet beror på att personal varit sjuka eller lediga och därför inte varit 

närvarande för att besvara enkäten. 

 

I sammanställningen av enkätundersökning upptäcktes att det är vissa frågor som 

respondenterna inte svarat på. Det skulle kunna bero på ett medvetet val eller ett misstag, 

dock går det endast att spekulera om. En orsak skulle kunna bero på brist på kunskap. Om det 

finns bristande kunskap inom ett område kan det leda till svårigheter i att svara på mer 

specifika frågor inom området. Trost (2012, ss. 67, 72-73) redogör att ett så kallat sekundärt 

bortfall innebär att respondenterna svarat på i stort sett alla frågor men någon eller några inte 

är besvarade. Han förklarar också att en viss osäkerhet hos respondenterna kan leda till att 

vissa frågor i formuläret hoppas över helt och hållet. 

 

 
Tabell 1: Redovisning av bortfall. 

 

Tabell 1 visar att skola 5 hade störst bortfall. Bortfallet kan eventuellt enligt skolans rektor 

bero på att personalen inte visat intresse för att besvara enkäten. Bortfallet vid skola 10 kan 

bero på tidsbrist hos personalen, vilket var förklaringen från skolans administratör.  
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RESULTAT 
 

I följande avsnitt kommer studiens resultat presenteras. 

 

Deltagare 
I enkätundersökningen deltog 89 pedagoger som arbetar i årskurs F-3. 78 av dem var kvinnor, 

det vill säga 88 % och 9 respondenter var män med en procentuell andel på 10 %. Två av 

respondenterna besvarade inte frågan om kön. Respondenternas medelålder var 41 år. 

Respondenterna har delats upp i två åldersgrupper om yngre och äldre. Den yngre gruppen 

inkluderar respondenterna som var 30 år eller yngre och respondenterna som hörde till 

gruppen äldre var äldre än 30 år. En indelning gjordes för att kunna jämföra grupper för att se 

likheter och skillnader. 79 av respondenterna hade en pedagogisk utbildning och 9 

respondenter hade inte någon pedagogisk utbildning. En av respondenterna svarade inte på 

frågan om pedagogisk utbildning. 

 

Attityder 

 
Diagram 1: “Jag har en positiv inställning  Diagram 2: “Jag har den kunskapen som 

till användandet av programmering” behövs för att arbeta med programmering” 

   

Kurvan i Diagram 1 visar att respondenternas medelvärde på påståendet var 5 på en sexgradig 

skala. 1 betyder instämmer inte alls och 6 betyder instämmer helt. Diagram 2 visar att svaren 

gav ett medelvärde på 2,5. Utifrån diagram 1 och 2 går det utläsa att respondenterna hade en 

positiv inställning till användandet av programmering men däremot ansåg de att de inte hade 

tillräckliga kunskaper för att arbeta med det. 

 

 
 

Diagram 3: “Jag anser att      Diagram 4: “Jag ser en tydlig koppling mellan  

programmering inte passar alla elever” elevers inlärning och användningen av  

                 programmering i undervisningen” 
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Diagram 3 visar ett medelvärde på 2,5. Standardavvikelsen för påståendet är 1,5. 

Standardavvikelse innebär resultatets spridning från medelvärdet (Wahlgren 2005, s. 67). 

Diagram 4 visar att respondenternas medelvärde för ovanstående påstående är 4. 16 

respondenter (18 %) svarade inte på påståendet. Standardavvikelsen för påståendet är 1,3.  

Både diagram 3 och 4 visar att respondenternas svar skiljer sig åt i de olika påståendena.  

 

En av enkätens frågor undersöker huruvida pedagogerna är positiva, tveksamma eller negativa 

till att programmering blir en del av den reviderade läroplanen. Resultatet visade att det var 74 

respondenter (84 %) som var positiva till de nya skrivelserna i läroplanen, 13 respondenter 

(15 %) var tveksamma och ingen av respondenterna ställde sig negativa till ändringarna i 

läroplanen. 

 

Respondenterna som var positiva till läroplanen var även mer positiva till påståendet; Jag 

anser att programmering inte passar alla elever då de fick ett medelvärde på 2,5 där 1 

betyder instämmer inte alls och 6 betyder instämmer helt. Respondenterna som var 

tveksamma till läroplanen fick ett medelvärde på 3,5 och var därmed mer negativa till att 

programmering passar alla elever. Testet var signifikant (p=.019). Körner och Wahlgren 

(2005, s. 126) förklarar att att begreppet signifikant betyder att något är statistiskt säkerställt. 

Enligt Bryman (2011, s. 334) är en signifikansnivå på högst p < 0,05 godtagbar. 

 

Respondenterna som var positiva till ändringarna i läroplanen och som svarade på påståendet; 

Jag anser att elever på lågstadiet är för unga för att programmera fick ett medelvärde på 1,5. 

Med andra ord var dessa respondenter positiva till att yngre elever kan programmera. 

Respondenterna som däremot var tveksamma till läroplanen och svarade på samma påstående 

fick ett medelvärde på 3 vilket innebar att de var mer skeptiska till att yngre elever kan 

programmera. Undersökningarna visade en hög signifikans (p=.001). 

 
 

Diagram 5: Vad innebär programmering? 
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Diagram 5 visar en frekvens av respondenternas svar på vad programmering innebär för dem. 

Det var 33 % av totalt 67 respondenter som svarade att programmering innebar möjligheter. 

Därefter svarade 24 % instruktioner. Minst antal procent fick kategorin mönster med 1 %, 

vilket innebär att det endast var en respondent som svarat. Det var 22 (25 %) som inte svarade 

på frågan. 

 

Vilka är de bakomliggande faktorerna till pedagogernas attityder? 
Alla respondenter svarade på frågan om de använder programmering i sin undervisning eller 

inte, av dessa var det 42 % som sa att de gjorde det. 57 av 89 respondenter uppgav att de 

genomfört någon form av kompetensutbildning. 39 respondenter uppgav att de fått 

kompetensutbildning lokalt på skolan, 11 svarade annat och 7 hade fått utbildning via 

skolverket.se. 

 

Resultatet visar också att respondenterna som fått kompetensutbildning i programmering 

använder programmering i sin undervisning i större utsträckning än de respondenter som inte 

fått kompetensutbildning. Skillnaden som uppmärksammades mellan respondenterna som fått 

kompetensutbildning respektive de som inte fått visade en signifikans (p=.003). 

 
 

Diagram 6: Varför används inte programmering i undervisningen? 

 

47 respondenter svarade att de inte använder programmering i sin undervisning. Diagram 6 

visar att 70 % av dem uppgav att de har brist på kunskaper i programmering och det var också 

den vanligaste anledningen. Det gjordes även ett test som visade att både äldre och yngre 

respondenter upplevde att de hade brist på kunskap i ungefär samma utsträckning, dock var 

det inget som gick att säkerställa genom testet eftersom det var icke-signifikant. 

 

Resultat visar också att attitydfrågornas medelvärden utifrån åldersgrupperna yngre respektive 

äldre inte visade någon märkbar skillnad mellan grupperna. Det var enbart påståendet; Jag 

har tillgång till de digitala verktygen jag behöver för att bedriva min undervisning och Jag 

ser en tydlig koppling mellan elevernas inlärning och användning av programmering i 

undervisningen, som gav ett signifikant resultat. Resterande attitydfrågor var icke-

signifikanta. 
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Samtliga respondenter hade tillgång till surfplattor i sin undervisning, av dessa var det 91 % 

som använde dem i undervisningen. Det visade sig också att 91 % av respondenterna hade 

tillgång till dator i undervisningen och av dem var det 81 % som använde den i sin 

undervisning. 

 

Vad lär sig elever vid programmering? 
Tabell 2 visar vad pedagogerna anser att elever lär sig när de arbetar med programmering. 

Resultatet visar att 79 av 86 respondenter fyllde i förmågan följa instruktioner, näst flest valde 

digitala verktyg. Näst sist i tabellen kom sekvensering som valdes 32 gånger. 50 % av de som 

svarade sekvensering var 30 år och äldre. Av de som var yngre än 30 år svarade 8 % 

sekvensering, resultatet hade hög signifikans (p=.000). Respondenterna som valde 

sekvensering visade också ha ett högt medelvärde på attitydfrågan Jag har en positiv 

inställning till användandet av programmering. På skalan 1-6 hade respondenterna ett 

medelvärde på 5,5. Testet var signifikant (p=.001).  

 

 
Tabell 2: Vad pedagogerna anser att eleverna lär sig när de programmerar. 

 

Alla respondenter som hade kompetensutbildning svarade att elever lär sig att följa 

instruktioner. 15 % av respondenterna som inte hade kompetensutbildning höll inte med. 

Resultatet var signifikant (p=.012). När förmågan logiskt tänkande jämfördes mellan 

respondenter som hade kompetensutbildning och de utan kompetensutbildning framgick ingen 

skillnad. Dock gick det inte att säkerställa eftersom testet var icke signifikant. Däremot har 

det visat sig att 90 % av alla respondenter som hade en pedagogisk utbildning svarade att de 

ansåg att elever lär sig logiskt tänkande vid programmering (p=.018). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

I det här avsnittet kommer studiens resultat att diskuteras utifrån tidigare forskning och 

studiens teoretiska ramverk som baseras på Koehler och Mishras (2009) TPACK-modell. 

Modellen handlar om hur lärares tekniska-, pedagogiska- och ämneskunskaper kan interagera 

med varandra för att skapa en god undervisning med digitala verktyg. Under metoddiskussion 

diskuteras för- och nackdelar med metoden som använts i undersökningen. Fortsättningsvis 

lyfter vi fram vilka didaktiska konsekvenser vi har lagt märke till och avslutningsvis 

presenteras förslag på vidare forskning inom området programmering. 

 

Attityder till programmering på lågstadiet 
Attityder till undervisningen får inget fokus i TPACK, som istället fokuserar på lärarens olika 

kunskaper. Hallström, Höst och Nordlöf (2017, ss. 205, 211) menar dock att lärares attityder 

till sin undervisning påverkas av kunskaper som de har i ämnet som ska undervisas i. Studien 

visade att ingen av pedagogerna var negativa till de nya skrivelserna i läroplanen, däremot var 

det en del som var tveksamma till dem. Pedagogerna som var tveksamma hade också en mer 

negativ attityd till programmering. Det går inte att dra några generella slutsatser vad attityden 

beror på, dock kan vi utifrån Hallström, Höst och Nordlöfs resonemang anta att pedagogerna 

eventuellt saknar kunskap i programmering. Själva kunskapen som finns i programmering är 

delvis den tekniska kunskapen som kan behövas vid användandet av digitala verktyg men 

även en ämneskunskap om begrepp och hur olika programmeringsprogram fungerar och är 

uppbyggda. Vi försöker på så vis anpassa modellen till programmering trots att 

programmering i sig inte är ett eget ämne utan ett verktyg som ska appliceras till matematik- 

och teknikundervisningen. Det kan i sin tur vara en bidragande orsak till att de pedagoger som 

är negativa till programmering anser att det inte är lika viktigt att lägga tid och energi på.   

 

Generellt sett hade pedagogerna dock en positiv inställning till programmering, däremot 

önskades mer kunskap och utbildning. Enligt TPACK behöver läraren både kunskap om vad 

programmering är, samt vilka digitala verktyg som kan användas samt hur dessa används och 

hur de kan anpassas efter elevgruppen. Runesson (1995, ss. 11-12) förklarar att det också är 

viktigt att läraren anammar programmering och försöker förstå den för att applicera den till 

sin egen undervisning. Skolverket (2013, s. 8) menar att kollegors attityder påverkar hur man 

ser på nya företeelser. Utifrån TPACK så ses kontexten som en viktig faktor för att kunna 

genomföra en optimal undervisning med hjälp av digitala verktyg. På så vis skulle eventuellt 

rektorns och skolans attityder kunna påverka pedagogernas egen inställning till 

programmering. Skolinspektionen (2014, s. 36) menar att det är rektorn och lärarnas 

gemensamma ansvar att se vilken typ av kompetensutveckling som skolan behöver. Dock 

menar vi att det kan i sin tur bli problematiskt om det finns en negativ inställning till 

programmering från början.  

 

Enligt TPACK kräver undervisningen att läraren är flexibel och kan variera sin undervisning. 

Enkätsvaren visade sig vara antingen positiva och nyfikna till programmering eller negativa 

och såg programmering som en belastning som stör den vanliga undervisningen. En tolkning 

av resultatet skulle kunna innebära att de pedagoger som var mer negativt inställda också är 

mindre flexibla och väljer lärobok före digitala verktyg. Sveriges riksdag (2016, ss. 6-7) 

menar på att det inte bara är positivt att använda programmering i undervisningen eftersom att 

en del lärare kan uppleva mer stress och högre arbetsbelastning. Det skulle i sin tur kunna 
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förklara varför Sverige har halkat efter i digitaliseringen (Digitaliseringskommissionen, 2016, 

s. 70).  

 

Utifrån TPACK ska undervisningen med digitala verktyg bidra till en ny förståelse och ny 

kunskap. På frågan om vad programmering innebär undvek en fjärdedel av pedagogerna att 

svara. Det kan delvis bero på att frågan var öppen och att det var svårt att hitta på ett svar. 

Några av de som däremot svarade på frågan uppgav att programmering innebar en osäkerhet 

medan de allra flesta svarade alternativet möjligheter. Kategorin möjligheter uppkom efter att 

flera svar påminde om varandra, exempelvis; “Något som eleverna kommer att behöva i 

framtiden”, “Lärande för framtiden” och “Spännande och roligt!”. Med andra ord ser många 

pedagoger både behovet och möjligheterna med programmering och stödjer 

Digitaliseringskommissionens (2016, ss. 195-196) resonemang om att människan har 

möjlighet att forma sin framtid med hjälp av nytänkande och ny kunskap.   

 

TPACK innebär bland annat att läraren har kunskaper om hur elever lär sig för att kunna 

motivera dem i deras lärande. Två av enkätens attitydfrågor handlade om programmering 

passar alla elever och om pedagoger kan se att elever gynnas av att använda programmering i 

undervisningen. Pedagogerna hade generellt sett en positiv attityd, dock var det en del som 

var negativa. Eventuellt skulle det förklaras med att programmering kan uppfattas som något 

komplext och svårt för barn att förstå. Tidigare forskning visade att det var studiernas äldre 

deltagare i nioårsåldern som klarade av att programmera på en mer avancerad nivå 

(Portelance, Strawhacker & Bers 2016). En förklaring till detta kan bero på att yngre elever 

inte kommit lika långt i sitt logiska tänkande (Zaharija, Mladenovic´& Boljat 2013).  

 

Det var en hel del bortfall på påståendet; Jag ser en tydlig koppling mellan elevers inlärning 

och användningen av programmering. Med tanke på att inte ens hälften av alla pedagoger 

använder programmering i sin undervisning idag kan det eventuellt finnas en möjlighet att 

uteblivet svar beror på bristande kunskap. Enligt Sveriges riksdag (2016, s. 17) saknar lärare 

kunskap om programmering. Resonemanget stärks även av enkätens avslutande fråga om det 

finns något som pedagogerna vill tillägga. Det framkom kommentarer som exempelvis: “Har 

inte tillräcklig kunskap för att svara på alla frågor”. Vi kan konstatera att det kan vara svårt 

att svara på ett påstående om elever lär sig något, om pedagogen själv inte använder sig av 

programmering i undervisningen.  

 

Vilka bakomliggande faktorer ligger till grund för pedagogers attityder till 

programmering? 
Enligt TPACK är det viktigt att lärare arbetar kontinuerligt med ett ämne för att skapa en 

balanserad och dynamisk undervisning. Dock var det inte ens hälften av alla pedagoger som 

använder programmering i undervisningen. Den största anledningen till att programmering 

inte används uppges handla om brist på kunskap. TPACK handlar delvis om att läraren ska 

kunna använda sig av digitala verktyg i undervisningen för att skapa möjligheter för eleverna 

att utveckla ny kunskap inom ett ämne. Dock finns det en risk att den tekniska delen får större 

fokus än själva ämnet (Attard & Northcote 2011, s. 29). Men om läraren varken har 

ämneskunskaper eller digitala kunskaper kan det innebära att läraren har svårt att undervisa i 

exempelvis programmering överhuvudtaget. Det kan även vara problematiskt att se lärandet 

som sker. Nedanstående citat fick vi till oss vid utdelning av besöksenkäter på en av skolorna 

och citatet styrker vårt resonemang om att pedagoger ibland har svårt att se elevens lärande. 
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Jag ser själv ingen utveckling men jag kan tänka mig att de lär sig. 

 

Pedagogen som gjorde uttalandet förklarade att hen själv inte har tillräckligt mycket kunskap 

för att svara på om det finns en koppling mellan elevers inlärning och användandet av 

programmering i undervisningen. 

 

TPACK innebär att om eleverna ska ges möjlighet att lära sig rätt saker är det av stor vikt att 

läraren som undervisar har de kunskaper inom ämnet som krävs. Även Eklöf och Kristensson 

(2017, ss. 37-38) betonar vikten av att pedagogerna har den kunskap som behövs för att kunna 

genomföra undervisning med digitala verktyg och det är därför betydelsefullt att delta i en 

relevant kompetensutbildning. Som vi tidigare nämnt är respondenternas förklaring till varför 

de inte använder sig av programmering till stor del brist på kunskap, vilket är underligt med 

tanke på att nästan 65 % av dem fått kompetensutbildning. Den vanligaste 

kompetensutbildning var den som gavs lokalt på skolan där man arbetar. Det var däremot få 

som tagit del av webbkursen på skolverket.se. Det kan bero på att utbildningen tar lång tid 

och att pedagogerna inte kan få lön för all den tid den tar. Det kan dessutom vara svårt för 

rektorer att kontrollera att kursen är genomförd. För att kunna ge alla elever samma möjlighet 

till inlärning och utveckling är det viktigt att alla lärare får samma typ av 

kompetensutbildning. Förslagsvis skulle programmering ingå i något av skolornas olika 

lärarlyft, för att på så vis säkerställa att samtliga pedagoger får likvärdig kunskap oavsett 

vilken skola man arbetar på eller vad läraren själv prioriterar i sin undervisning. Bara för att 

alla lärare får samma kompetensutbildning så innebär inte det att de kommer att arbeta på 

samma sätt och lika frekvent. Precis som vilket ämne som helst. Förhoppningsvis kan ändå 

kompetensutbildning i programmering bidra till nya insikter och medföra att pedagogerna blir 

bekväma med att använda programmering.  

 

Utifrån TPACK behöver läraren ha kunskaper om tekniska verktyg och förmågan att se att de 

digitala verktygen passar eller kan anpassas för undervisningen. Läraren ska också ge 

eleverna möjlighet att ta del av undervisning där digitala verktyg används. För att kunna 

programmera behövs i många fall digitala verktyg (Sveriges riksdag 2016, ss. 6-7) och i 

studien visade det sig att alla pedagoger hade tillgång till surfplatta i sin undervisning. 91 % 

av pedagogerna hade möjlighet att använda sig av dator i sin undervisning. I Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011: reviderad 2017, s. 284) beskrivs det 

under ämnet teknik att eleverna ska få kunskap om datorn och hur den fungerar. Trots 

läroplanens mål var det bara 81 % av pedagogerna som använder sig av datorn i 

undervisningen. En anledning till detta kan eventuellt bero på att pedagogerna saknar kunskap 

om hur digitala verktyg fungerar (Eklöf & Kristensson 2017, ss. 37-38). En annan anledning 

till detta kan vara att datorn används utan att pedagogerna reflekterar över det. Det kan också 

bero på att eleverna inte är själva får använda datorn, utan att den används av läraren i olika 

sammanhang, exempelvis genom att visa något via en projektor. Däremot ansåg en stor del av 

pedagogerna att digitala verktyg var något som elever lär sig vid programmering. Dock går 

det inte att garantera att lärarna faktiskt använder av det, eftersom det inte framkommit i 

enkätstudien.  

 

Vad anser pedagogerna att elever lär sig vid programmering? 
Utifrån TPACK ska läraren ha kunskaper i sitt ämne för att eleverna ska lära sig rätt saker 

men också en pedagogisk färdighet att lära ut och framförallt förstå vad det är eleverna lär sig 

i de olika momenten. Tidigare forskning har visat att sekvensering handlar om att kunna 

placera handlingar i rätt ordning. Det är en förmåga som utvecklas vid programmering och 
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som går att applicera på flera ämnen i skolan (Kazakoff, Sullivan & Bers 2013). Däremot var 

det förhållandevis få pedagoger i enkätundersökningen som svarade att elever lär sig 

sekvensering vid programmering. Trots att det står i Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2017, s. 57) att eleverna ska lära sig 

programmering med hjälp av stegvisa instruktioner. En förklaring till detta kan bero på att det 

inte är självklart vad ordet sekvensering betyder. På en enkät stod det skrivet följande bredvid 

ordet sekvensering; “Ingen aning om vad det betyder. Jag har till och med googlat på det”. 

Ordet sekvensering är taget direkt från engelskans sequencing vilket förekommit i tidigare 

forskning om programmering på lågstadiet. De flesta pedagoger som valde sekvensering 

tillhörde åldersgruppen som var över 30 år och samtliga som valde sekvensering var även 

positiva till programmering, vilket skulle kunna innebära att de har ett större intresse för vad 

programmering också innebär och därmed en större ämneskunskap som leder till en god 

undervisning enligt TPACK.  

 

Tidigare i studien presenterades vad programmering är och att det kan betyda olika saker för 

olika människor. Både Gerhardsen (2009, s. 549) och Monsén (2017, s. 95) liknar 

programmering vid något som sker med hjälp av dator. Skolverket (2017, ss. 10-12) däremot 

lyfter fram att programmering i skolan bland annat handlar om att skriva kod och att lösa 

problem. Studien visar att den allra vanligaste förklaringen på vad elever lär sig när de 

programmerar var att följa instruktioner. Samtliga pedagoger med någon form av 

kompetensutbildning ansåg att eleverna lär sig att följa instruktioner när de programmerar. En 

förklaring till det skulle kunna vara att pedagogerna kommit i kontakt med exempelvis 

Beebots, som går ut på att följa instruktioner. Eventuellt har kompetensutbildning som 

pedagogerna genomfört delvis bestått av att följa instruktioner och de har därför skapat en 

större förståelse för just den förmågan. Därmed går det att uppmärksamma vissa fördelar med 

kompetensutbildning. Däremot var det även pedagoger utan kompetensutbildning som också 

sa att elever lär sig att följa instruktioner vilket kan förklaras med att en generell uppfattning 

om att programmering är just att programmera något som ska utföra något. Eftersom 

programmering är ett nytt område på lågstadiet har lärarna kanske inte ännu utvecklat de 

ämneskunskaper som TPACK menar behövs för att kunna genomföra undervisningen. 

 

Tidigare forskning visar att problemlösning och logiskt tänkande är två förmågor som elever 

utvecklar när de arbetat med programmering (Kwon, Kim, Shim & Lee 2012), (Fessakis, 

Gouli & Mavroudis 2013). Majoriteten av pedagogerna i studien ansåg att eleverna lär sig 

logiskt tänkande vid programmering och hela 90 % av pedagogerna som hade en pedagogisk 

utbildning var överens om att eleverna lär sig logiskt tänkande vid arbete med 

programmering. TPACK innebär delvis att läraren har goda kunskaper inom ett specifikt 

ämne vilket styrker hur viktigt det är att läraren har kunskap om viktiga begrepp och fakta för 

att kunna undervisa i programmering. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (reviderad 2017, s. 57) står det under matematikens centrala innehåll att 

eleverna genom stegvisa instruktioner får lära sig grunderna i programmering samt hur olika 

symboler kan användas. Därmed uppmärksammas vikten av en pedagogisk utbildning för att 

kunna se elevers lärande. 

 

Det går att konstatera att största delen av respondenterna ställde sig positiva till användandet 

av programmering i undervisningen på lågstadiet, dock var det inte ens hälften av 

respondenterna som använder sig av programmering i sin undervisning. De som i större 

utsträckning använder sig av programmering i sin undervisning har också genomfört någon 

form av kompetensutbildning. Det innebär i sin tur att kompetensutbildning påverkar 

användandet av programmering positivt. Till sist har det lagts märke till att de pedagoger som 
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har någon form av pedagogisk utbildning i större utsträckning uppmärksammade att elever 

utvecklar deras logiska tänkande vid arbetet med programmering, till skillnad från pedagoger 

utan pedagogisk utbildning. 

 

Avslutningsvis kan diskussionen sammanfattas så som att pedagogerna behöver en teknisk 

kunskap för att kunna använda sig av digitala verktyg och undersökningen visade att 

pedagogerna hade tillgång till de verktyg som behövs. Det är också viktigt att pedagogerna 

kan använda dem på rätt sätt, vilket den pedagogiska kunskapen i TPACK är en väsentlig del 

av. Till sist kommer vi till ämneskunskapen i TPACK som går ut på att pedagogerna ska ha 

kunskaper som krävs för att kunna undervisa inom ett visst ämne, exempelvis kunskap om 

begrepp. Vi anser att samtliga baskunskaper eventuellt ges möjlighet att utveckla i samband 

med kompetensutbildning. Slutligen har vi uppmärksammat att pedagogernas brister inte 

ligger i deras tekniska kunskap eller pedagogiska utan i deras ämneskunskap. Oavsett vilket 

ämne som ska undervisas i så krävs det också utbildning och erfarenhet för att kunna förstå 

och använda ämneskunskapen i sin undervisning. 

Metoddiskussion 

Studien består av en kvantitativ enkätundersökning. Syftet med studien är att undersöka hur 

pedagoger på lågstadiet ser på programmering i undervisningen. Trost (2012, s. 23) förklarar 

att syftet med en kvantitativ studie är att kunna fastställa hur vanligt förekommande något är 

och redogöra procentuellt vad respondenterna anser.  

 

Undersökningen hade relativt få deltagare vilket påverkade möjligheterna till att generalisera 

och få fram signifikanta resultat i analysen. Totalt var det 89 deltagare och på grund av 

tidsbristen som funnits under arbetet med studien gavs det inte möjlighet att öka antalet 

respondenter. I undersökningen deltog det få antal män, 9 respektive 78 kvinnor. På grund av 

detta minskade de signifikanta resultaten och vi valde därför att inte analysera resultaten i 

kombination med variabeln kön. 

 

Det finns många fördelar med att använda enkät som redskap. Vi kunde komma i kontakt med 

många pedagoger och därmed få en bred syn på vad de anser om programmering på 

lågstadiet. Dock har vi uppmärksammat en del problematiska aspekter. Till att börja med 

handlar det om enkätens frågor. Enkätens första fråga handlar om kön. Respondenterna fick 

två möjliga svarsalternativ, kvinna och man. Det var dock två respondenter som inte svarade 

utan istället lämnade kommentarer som “annat” och “hen”. Vid utformandet av frågorna 

diskuterades ett tredje alternativ men valdes bort efter att ha rådgjort med handledare. Hade vi 

lämnat ut enkäten på nytt hade vi valt att ha med ett tredje alternativ för att visa respekt för de 

respondenter som inte upplever att de tillhör ett visst kön. 

 

En del av enkätens attitydfrågor hoppades över i större grad än andra. På flera av dessa hade 

respondenterna skrivit en kommentar i marginalen exempelvis “vet ej” eller ”vet ej då jag 

inte arbetat så mycket med det”. Med fördel kunde därför vet ej varit ett bra svarsalternativ i 

samband med attitydfrågorna. Vi uppmärksammade även att vissa begrepp i enkäten var svåra 

att förstå, exempelvis som förmågan sekvensering. Med tanke på det kan vi nu i efterhand 

fundera på om någon form av begreppsförklaring hade varit relevant i samband med enkäten. 

 

En annan nackdel som konstaterades var i användningen av en fysisk enkät. Även om vi 

lyckades få in 89 enkäter så blev det inte fullt så många som vi hoppats på. Anledningen 

berodde framförallt på tidsbristen som behövts tas hänsyn till i undersökningen. Hade vi 

istället använt en webbaserad enkät skulle vi antagligen nått ut till ett större antal pedagoger 
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från flera olika skolor i Sverige och därmed kunna få fler signifikanta resultat för att kunna 

göra fler generaliseringar, vilket Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007, s. 85) menar är en av 

enkätens styrkor. En del av rektorerna som vi var i kontakt med önskade en webbaserad enkät 

för att det var ett enklare sätt att vidarebefordra enkäterna till sin personal och snabbare att få 

enkäterna besvarade. Eventuellt hade det varit fördelaktigt att använda sig av både en fysisk 

enkät och en webbaserad för att nå ut till många men samtidigt skapa möjligheter till ett 

fysiskt möte med eventuella respondenter. 

 

I enkäten valde vi att använda oss av två öppna frågor för att kunna få en tydligare och 

personligare förklaring på vad programmering innebär eller varför man inte arbetar med 

programmering. Trost (2012, s. 72) menar dock på att det kan vara problematiskt med öppna 

frågor eftersom att de kan vara svåra att tyda. Vi upplevde dock att det var positivt att ha med 

öppna frågor, dels för att många svar var återkommande och dels för att det var enkelt för oss 

att kategorisera samt att vi fick flera bra och personliga förklaringar, som gav en tydligare 

förståelse för hur de resonerade när de svarade på enkäten. Här var det fördelaktigt att vi var 

två som läste samma svar för att hjälpas åt att tolka dem så objektivt som möjligt.  

 

I efterhand har det uppmärksammats att vissa delar i enkäten hade kunnat förtydligats eller 

utökats på olika sätt. Framförallt hade det kunnat framgå tydligare att inte enbart lärare skulle 

svara på enkäten utan all pedagogisk personal som arbetar på lågstadiet och att det varken 

krävdes förkunskaper inom området eller utbildning. Det hade eventuellt kunnat leda till att 

fler pedagoger på de olika skolorna hade besvarat enkäten och inte känt att “den berör inte 

mig”.  

 

Teorin som har använts fokuserar på lärares olika kunskaper och väldigt lite på andra faktorer 

som kan påverka undervisningen. Det hade varit fördelaktigt att ha ett större fokus på 

kontexten genom att vara medveten om att exempelvis klassrumsklimatet, värderingar och 

utformandet av grupper kan ha en stor inverkan på undervisningen men framförallt att sådana 

saker varierar mellan skolor. Teorin fokuserar på vikten av lärarens olika kunskaper om 

undervisning men däremot inte hur lärares attityder påverkar både undervisningen och 

eleverna, med andra ord finns det brister med den valda teorin. 

Didaktiska konsekvenser 

Trots att studien är begränsad till en mindre enkätstudie så har vi kunnat utläsa vissa resultat. 

Vi konstaterar att lärares attityder påverkar undervisningen och brist på kunskap och 

osäkerhet kan ligga till grund för pedagogers attityder till programmering. Hallström, Höst 

och Nordlöf (2017, ss. 205, 211) styrker studiens resultat genom att förklara att om en lärare 

har en positiv attityd till ämnet bidrar det till att eleverna blir mer positiva till undervisningen. 

Studien uppmärksammar även att kompetensutbildning i programmering kan se olika ut och 

påverka användandet av programmering i undervisningen. Eftersom lärare får olika kunskaper 

i ämnet innebär det i sin tur att även eleverna kommer att få olika mycket kunskap beroende 

på vilken lärare de har. Det bidrar i sin tur till att eleverna inte får samma möjligheter att följa 

med i utvecklingen och kan på lång sikt påverka yrkesval i vuxen ålder. Vi menar därför att 

det är viktigt att läraren är medveten om att det finns olika typer av kompetensutbildning och 

att den i sin tur kan ha betydelse för elevernas inlärning och utveckling.  

Vidare forskning 

Tidigare forskning har påvisat en skillnad mellan pojkars och flickors förmåga att utföra olika 

programmeringsuppgifter. Det hade därför varit intressant att se djupare på vilka skillnader 

som finns samt om pojkar och flickor har olika attityder till programmering, vilket kan 
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påverka inlärningen. På så vis är det intressant att undersöka om programmering är något som 

passar alla, oavsett kön. 

 

Vår studie är riktad till pedagoger som arbetar i årskurs F-3 och deras syn på programmering i 

undervisningen. Det hade det även varit intressant att genomföra en studie som fokuserar på 

elevernas tankar och åsikter gällande programmering i undervisningen. 

 

Fortsättningsvis hade det varit spännande att göra en kvalitativ studie som använder sig av 

intervju som metod, för att få en djupare förståelse. Fokus skulle då ligga på hur lärare som 

kontinuerligt använder programmering i sin undervisning tänker om programmering och 

elevers lärande. 

 

Avslutningsvis är vi medvetna om att den reviderade läroplanen inte ännu hunnit bli en del av 

den vardagliga undervisningen i den svenska skolan. Med tanke på det hade det varit 

intressant att genomföra samma undersökning igen om några år för att utvärdera hur de 

pedagoger som inte använder programmering i sin undervisning idag arbetar och ställer sig till 

programmering i framtiden. 

 



 

 

REFERENSER 
 
Attard, C. & Northcote, M. (2011). Mathematics on the move: Using mobile technologies to 

support student learning. Teaching with technology, 16(4), ss. 29-31.  
 

Björkdahl, O. S. & Dimenäs, J. (2007). Enkät som redskap. I Björkdahl, O. S. & Dimenäs, J. 

Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig 

metodik. Stockholm: Liber, ss. 82-96. 

Björkdahl, O. S. & Jonsson, A-C. (2007). Kvantitativ data och forskningsansats. I Björkdahl, 

O. S. & Dimenäs, J. Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt 

och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber, ss. 192-224. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl., [rev.] uppl. Malmö: Liber. 

Eklöf, E. (2017). Alternativa lärverktyg: digitalt stöd för elevens språk-, läs- och 

skrivutveckling. Stockholm: Natur & Kultur. 

Fessakis, G., Gouli, E. & Mavroudi, E. (2013). Problem solving by 5-6 years old kindergarten 

children in a computer programming environment: A case study. Computers & Education, 63, 

ss. 87-97. DOI: 10.1016/j.compedu.2012.11.016 

 

Gerhardsen, H. (red.) (2009). Norstedts svenska synonymordbok: 196.000 synonymer. 5. [rev. 

och aktualiserad] uppl., Stockholm: Norstedt. 

Kazakoff, E. R. & Bers, M.U. (2014). Put Your Robot in, Put Your Robot out: Sequencing 

through Programming Robots in Early Childhood. Journal of Educational Computing 

Research, 50(4), ss. 553–573. 

http://journals.sagepub.com.lib.costello.pub.hb.se/doi/pdf/10.2190/EC.50.4.f  

[2017-11-30] 

 

Kazakoff, E. R., Sullivan, A. & Bers, M. U. (2013). The effect of a classroom-based intensive 

robotics and programming workshop on sequencing ability in early childhood. Early 

Childhood Education Journal, 41(4), ss. 245-255. DOI: 10.1007/s10643-012-0554-5 

 

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? 

Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), ss. 60-70. 

https://citejournal.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2016/04/v9i1general1.pdf  

[2018-02-10] 

Kwon, D-Y., Kim, H-S., Shim, J-K. & Lee, W-G. (2012). Algorithmic Bricks: A Tangible 

Robot Programming Tool for Elementary School Students. IEEE Transactions on Education, 

55(4), ss. 474–479. DOI: 10.1109/TE.2012.2190071 

Körner, S. & Wahlgren, L. (2005). Statistiska metoder. 2. uppl., Lund: Studentlitteratur. 

Lisper, H-O. & Lisper, S. (2005). Statistik för samhällsvetare. Stockholm: Liber. 

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017. (2017). 

Stockholm: Skolverket. 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3813 

http://journals.sagepub.com.lib.costello.pub.hb.se/doi/pdf/10.2190/EC.50.4.f
https://citejournal.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2016/04/v9i1general1.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3813


 

 

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Stockholm: 

Skolverket. 

Tillgänglig på Internet: https://www.skolverket.se/publikationer?id=2575  

 

Monsén, F. (2017). Digital kompetens: i skolan och i klassrummet. Stockholm: Natur & 

Kultur. 

Nordlöf, C,. Höst, E. G. & Hallström, J. (2017). Swedish technology teachers’ attitudes to 

their subject and its teaching. Research in Science & Technological Education, 35(2), ss. 195-

214. DOI: 10.1080/02635143.2017.1295368  

Persson, S. & Riddersporre, B. (red.) (2011). Utbildningsvetenskap för grundskolans tidiga 

år. 1. utg. Stockholm: Natur & kultur. 

Portelance, D. J., Strawhacker, A. L. & Bers, M. U. (2016). Constructing the ScratchJr 

Programming Language in the Early Childhood Classroom. International Journal of 

Technology and Design Education, 26(4), ss. 489–504. 

https://link-springer-com.lib.costello.pub.hb.se/article/10.1007/s10798-015-9325-0 

[2017-11-30] 

Runesson, U. & Lendahls, B. (red.) (1995). Vägar till elevers lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Skolinspektionen (2014). Teknik – gör det osynliga synligt ( Rapport 2014:04). 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-

rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Teknik--gor-det--osynliga-

synligt/ 

Skolverket (2013). Attityder till skolan 2012. (Rapport: 390) Stockholm: Fritzes. 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3032.pdf%3Fk%3D3032  

Skolverket (2017). Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå: ett kommentarmaterial till 

läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning. (2017). Stockholm: 

Skolverket. https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3783.pdf%3Fk%3D3783 

Skolverket [Elektronisk resurs]. (2017). Stockholm: Skolverket 

https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/om-programmering-webbkurs-

1.263574  

[2018-02-19] 

Strawhacker, A. & Bers, M.U. (2015). "I want my robot to look for food": Comparing 

Kindergartner's programming comprehension using tangible, graphic, and hybrid user 

interfaces. International Journal of Technology and Design Education, 25(3), ss. 293-319. 

DOI: 10.1007/s10798-014-9287-7  

 

Sträng-Haraldsson, M. (1995). Att själv välja väg för lärandet. I Runesson, U. & Lendahls, B 

(red.). Vägar till elevers lärande. Lund: Studentlitteratur. 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
https://link-springer-com.lib.costello.pub.hb.se/article/10.1007/s10798-015-9325-0
https://link-springer-com.lib.costello.pub.hb.se/article/10.1007/s10798-015-9325-0
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Teknik--gor-det--osynliga-synligt/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Teknik--gor-det--osynliga-synligt/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Teknik--gor-det--osynliga-synligt/
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3032.pdf%3Fk%3D3032
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3032.pdf%3Fk%3D3032
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3032.pdf%3Fk%3D3032
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3783.pdf%3Fk%3D3783
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3783.pdf%3Fk%3D3783
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3783.pdf%3Fk%3D3783
https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/om-programmering-webbkurs-1.263574
https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/om-programmering-webbkurs-1.263574
https://link.springer.com/journal/10798


 

 

Sullivan, A. & Bers, M. U. (2013). Gender differences in kindergarteners' robotics and 

programming achievement.(Report). International Journal of Technology and Design DOI: 

10.1007/s10798-012-9210-z  

Sullivan, A. & Bers, M. U. (2016a). Girls, boys, and bots: Gender differences in young 

children’s performance on robotics and programming tasks. Journal of Information 

Technology Education: Innovations in Practice, 15, ss. 145- 165. 

https://doi.org/10.28945/3547 

 

Sullivan, A. & Bers, M. U. (2016b). Robotics in the Early Childhood Classroom: Learning 

Outcomes from an 8-Week Robotics Curriculum in Pre-Kindergarten through Second Grade 

International Journal of Technology and Design Education, 26(1), ss. 3-20.  

DOI: 10.1007/s10798-015-9304-5 

Sveriges riksdag (2016). Digitalisering i skolan: dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och 

resultat i utbildningen. Stockholm: Sveriges riksdag. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/rapport-fran-

riksdagen/digitaliseringen-i-skolan---dess-paverkan-pa_H30WRFR18  

Sveriges riksdag. Digitaliseringskommissionen (2016). För digitalisering i tiden: 

slutbetänkande (SOU 2016:89). Stockholm: Wolters Kluwer 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/12/sou-201689/ 

 

Trost, J. (2012). Enkätboken. 4. uppl., Lund: Studentlitteratur. 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. 4. uppl., Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

 [2018-01-30] 

Wahlgren, L. (2005). SPSS steg för steg. Lund: Studentlitteratur. 

Zaharija, G., Mladenović, S. & Boljat, I. (2013). Introducing basic Programming Concepts to 

Elementary School Children. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 106, ss. 1576–1584. 

https://doi.or 

  

https://doi.org/10.28945/3547
https://doi.org/10.28945/3547
https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Technology+and+Design+Education/$N?accountid=9670
https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/eric/indexingvolumeissuelinkhandler/23469/International+Journal+of+Technology+and+Design+Education/02016Y02Y01$23February+2016$3b++Vol.+26+$281$29/26/1?accountid=9670
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/rapport-fran-riksdagen/digitaliseringen-i-skolan---dess-paverkan-pa_H30WRFR18
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/rapport-fran-riksdagen/digitaliseringen-i-skolan---dess-paverkan-pa_H30WRFR18
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/12/sou-201689/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/12/sou-201689/
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.178


 

 

BILAGA 1 
 

 

 
 
 
 
Informationsbrev     Datum:   
 

Till lärare som arbetar i årskurserna F-3. 
 

Vi heter Sophie Käll och Veronica Tolic´ och vi läser till grundskollärare F-3 på Högskolan i 

Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Just nu läser vi sista terminen 

och har precis påbörjat vårt examensarbete som handlar om programmering. Vi har skapat en 

enkät vars frågor undersöker lärares erfarenheter och attityder till programmering. 

 

Enkätens svar kommer att behandlas utifrån forskningsetiska principer. Principerna innebär 

bland annat att enkätens uppgifter är konfidentiella och kommer enbart behandlas för studiens 

syfte. Dessutom är det frivilligt att svara på enkäten och går bra att avbryta enkäten när som 

helst. 

 

Vi hoppas att ni vill hjälpa oss genom att besvara enkäten så snart som möjligt. 

 

Med vänliga hälsningar 

Sophie Käll och Veronica Tolic´ 

 

Kontakt: 

Sophie Käll  

Mobil: 076-XXXXXXX 

XXX@student.hb.se 

 

Veronica Tolic´  

070-XXXXXXX 

XXX@student.hb.se 

  

 

  

mailto:XXX@student.hb.se
mailto:XXX@student.hb.se


 

 

BILAGA 2 
 

Enkät om programmering 
 

Nedan följer några frågor om din bakgrund. Var god ringa in det svar som passar in bäst på dig. 

 

1. Är du            Kvinna       Man    

 

2. Hur gammal är du? ________________________________________________________ 

 

3. Hur många år har du arbetat som lärare? _______________________________________ 

 

4. Vilken pedagogisk utbildning har du? (Exempelvis grundlärare F-3) 
_______________________________________________ 

 
Digitala verktyg på din skola (Det går bra att välja flera alternativ) 

 
5. Vilka digitala verktyg finns att tillgå på din skola, som kan användas i undervisningen? 

 

Dator   Surfplatta   Annat___________________________ 

 

Finns ej digitala verktyg på min skola  

 
6. Vilka digitala verktyg använder du i din undervisning?   

 

Dator   Surfplatta   Annat___________________________ 

 

Inget  

 
Programmering i undervisningen  

 
7. Har du genomfört någon form av kompetensutbildning i programmering?  

 

Ja   Nej  

 

8. Om du svarat ja på fråga 7, vilken utbildning har du genomfört? 

  

Skolverket.se  Lokalt på skolan  Annat __________________________ 

 

 

9. Om du svarat nej på fråga 7, har du blivit erbjuden utbildning i programmering? 

 

Ja   Nej  

 

10. Skulle du vilja ha mer utbildning i programmering? Ja  Nej  

 

11. Använder du programmering i din undervisning idag? Ja  Nej  



 

 

12. Om du svarat nej på fråga 11, varför använder du inte programmering i undervisning?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Åsikter och synpunkter om programmering  

 

13. Årsskiftet 2018/2019 blir programmering obligatoriskt i det centrala innehållet för F-3 i 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017.  

 

Hur ställer du dig till det? 

 

Positiv   Tveksam   Negativ     

 

14.  Vad anser du att elever på lågstadiet lär sig när de programmerar? (Det går bra att välja 

flera alternativ) 

 

Digitala verktyg   Sekvensering   Logiskt tänkande  

Problemlösning   Samarbete   Kommunikation  

Programmeringsverktyg  Följa instruktioner   

 

Annat:_________________________________________________________________

____ 

 

 

15. Vad innebär programmering för dig? 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

  



 

 

 

 16. Nedan följer några påståenden om din attityd till digitala verktyg. Var god ringa in det svar 

som du tycker passar in bäst på dig. 
   
 Instämmer inte alls

 Instämmer helt 

       

Jag har tillgång till de digitala verktygen jag behöver för   1 2 3 4 5 6 

att bedriva min undervisning  
 

Jag behöver inte digitala verktyg för att använda programmering 1 2 3 4 5 6 

i min undervisning 

 

Jag har den kunskapen som behövs för att arbeta med programmering 1 2 3 4 5 6 

 

Jag vill ha mer utbildning i programmering    1 2 3 4 5 6 

   

Jag har en positiv inställning till användandet av programmering 1 2 3 4 5 6 

 

Jag tycker inte att eleverna lär sig något särskilt vid programmering 1 2 3 4 5 6 

 

Jag ser en tydlig koppling mellan elevernas inlärning och användning 1 2 3 4 5 6 

av programmering i undervisningen 

 

Jag anser att elever på lågstadiet är för unga för att programmera 1 2 3 4 5 6 

 

Det finns en stor problematik vid användandet av programmering 1 2 3 4 5 6 

 

Jag anser att programmering inte passar alla elever    1 2 3 4 5 6 

 

 

Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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