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Sammanfattning 

   Programmering är sedan hösten 2018 ett obligatoriskt moment i grundskolan i Sverige. 
Undersökningar om införandet av programmering i grundskolan har visat att många lärare känner sig 
osäkra inför att undervisa i ämnet. 
  Den här uppsatsens syfte är att ta reda på om läromedel avsedda för programmering i grundskolan 
kan påverka lärares upplevelse av att undervisa i det nya ämnet. Uppsatsen undersöker vilka 
läromedel lärare i Örebro län använder sig av i undervisningen av programmering i grundskolan, vad 
lärarnas upplevelse är av att använda det valda läromedlet i undervisningen samt om läraren känner 
sig bekväm med att undervisa i programmering.  
  För att få kunskap om ämnesområdet utfördes en litteraturstudie om vad som föranlett de beslut 
om programmeringens införande i grundskolan, om andra länder föregått Sverige och vilka 
läromedel som finns till förfogande för undervisning i grundskolan. Därefter gjordes en studie på 
lärare i länet. Lärarna fick svara på en webbenkät med olika frågor om programmering i grundskolan 
med fokus på verktyg och läromedel. I enkäten fick lärarna också värdera läromedlen de valt att 
använda i undervisningen. Enkäten konstruerades utifrån studiens forskningsfrågor: Vilka läromedel 
använder lärare i Örebro län i undervisningen av programmering i grundskolan? Vad är lärarnas 
upplevelse av att använda det valda läromedlet i undervisningen? 
   Resultatet av enkäten visade att lärare hade en positiv upplevelse av läromedlen och 
undervisningen. Inga indikationer tyder på att lärarna inte skulle känna sig bekväma att undervisa i 
programmering och de flesta hade en mycket positiv inställning till det nya ämnet. Inget samband 
kunde heller påvisas vad gäller lärares val av läromedel och huruvida de kände sig bekväma att 
undervisa i ämnet. 
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1 Introduktion 

   Regeringen skriver i ett pressmeddelande “I dag, torsdag 9 mars, har regeringen beslutat om 
förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för 
grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas 
digitala kompetens. Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll 
och undervisningen i enskilda ämnen.” (Regeringskansliet, 2017).  Regeringens intresse är att ökad 
digital kompetens i grundskolan ska ge eleverna förutsättningar för att fungera som medborgare i en 
tid när digitaliseringen ändrar samhället, arbetslivet och vårt sätt att leva. Man menar också att det 
förbättrar förutsättningarna för att vi som samhälle ska lyckas dra nytta av digitaliseringens 
möjligheter i form av ökad livskvalitet och förbättrad konkurrenskraft. (Regeringskansliet, 2017) 

Den digitala kompetensen innebär bland annat att programmering kommer vara ett tydligt inslag i 
undervisningen. De förtydliganden vad gäller programmering som regeringen beslutat ska in i skolans 
styrdokument sammanfattas enligt följande: “att programmering införs som ett tydligt inslag i flera 
olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik” (Regeringskansliet, 2017). 

Peter Karlberg, undervisningsråd på Skolverket, skriver angående beslutet att programmering ska in 
i grundskolan i en artikel till SVT och lämnar följande kommentar “Vi genomför inte stora förändringar 
av kursplaner särskilt ofta, men det blir oftare nu och digitaliseringen är en starkt drivande faktor”. 
(Sveriges Television, 2017) 

En sådan stor förändring oroar dock Lärarnas Riksförbund, och ordförande Åsa Fahlén varnar för att 
så många som 8 av 10 lärare inte är redo för denna uppgift (Lärarnas Riksförbund). 

I kontakt med Lärarnas riksförbund meddelades vi om att de inte hade fått några indikationer på att 
läget skulle ha förändrats sedan september 2017 då artikeln skrevs (Lärarnas riksförbund, personlig 
kommunikation, 22 november 2018). 

Skolverket erbjuder webbkurser för lärare som ska undervisa i programmering i grundskolan och på 
deras hemsida kan man finna en lista med olika resurser, läromedel inom ämnesområdet som både 
riktar sig till elever och lärare. Skolverket får dock inte rekommendera läromedel och det är upp till 
varje huvudman att ta fram anpassat material som ska användas i undervisning av programmering 
(Skolverkets upplysningstjänst, personlig kommunikation, 26 november 2018). 

Eftersom skolverket inte kan rekommendera material och lärarförbundets uppgifter om att lärare 
inte känner sig redo för att undervisa i programmering, är det av intresse att ta reda på vilket material 
som används av lärare och om möjligt mäta olika faktorer som skulle kunna påverkas av materialet i 
användning. 

1.1 Programmering i grundskolan inget kunskapskrav 

Regeringen har alltså beslutat om ändringar i styrdokumenten. Men vad står det i läroplanen? Vad 
innebär dessa ändringar rent konkret? Trots att programmering införts som en del i läroplanen finns 
det fortfarande inga specifika kunskapsmål relaterade till programmering som måste uppfyllas av 
eleverna i grundskolans årskurser 1–6. Regeringen skriver bland annat angående ändringarna “att 
programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och 
matematik” (Regeringskansliet, 2017). Läroplanen delas in i respektive kursplaner och varje kursplan 
delas in i huvuddelarna ämnets syfte, centralt innehåll och kunskapsmål. I nuläget nämns 
programmering endast i ämnets syfte och i det centrala innehållet för eleverna inom ämnena 
matematik och teknik. Lärarna bör införa inslag av programmering i sin undervisning för att tillgodose 
skolverkets förändringar i läroplanen, men det finns inga tydliga riktlinjer för hur man bedömer 
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programmeringskunskaper utan kunskapsmålen är centrerade kring mål tillhörande matematiken 
och tekniken. 

I det centrala innehållet i tekniken för årskurs 1–3 står det att eleverna i undervisningen ska få styra 
föremål med programmering (Skolverket,2018). Vilket är något som skulle kunna uppfyllas med hjälp 
av exempelvis robotar som läromedel. 
   I det centrala innehållet i matematik för årskurs 1–3 skriver skolverket att eleverna ska få möjlighet 
att utveckla kunskaper i att följa entydiga, stegvisa instruktioner och förstå hur de kan konstrueras 
och beskrivas som grund för programmering. De skriver också att eleverna ska få kunskaper om 
symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (Skolverket, 2018)  
   I artikeln Popovic, Korolija, Markovic och Bojic (2017) betonas vikten av symbolers användning när 
programmering introduceras till barn före och i början av grundskolan, eftersom problemlösning med 
hjälp av symboler inte kräver läs- och skrivkunskaper. 
   För årskurs 4–6 ska eleverna få möjlighet till att utveckla kunskaper i att skapa algoritmer och hur 
de används i programmering. De ska också få undervisning i att programmera i visuella 
programmeringsmiljöer. (Skolverket, 2018) 
   Viktigt att betona är att den nya läroplanen inte endast syftar till att införa programmering i 
undervisningen, utan på det stora hela att utveckla elevernas digitala kompetens och kunskap i 
teknik och teknikens funktion i samhället. Programmeringen är således endast en liten del av de 
förändringar som gjorts i grundskolans läroplan. 
   Skolorna har haft på sig till 1 juli 2018 att tillämpa regeringens ändringar och borde nu under 
hösten 2018 ha påbörjat någon form av programmeringsundervisning. 
   Inom informatiken forskar och undervisar man i samspelet mellan människa och dator, det vill säga 
tekniken och dess kontext (Örebro Universitet, 2018). Vi som informatikstudenter finner det därför 
intressant att, utifrån ovanstående situationsbeskrivning inom ämnesområdet programmering, 
undersöka detta primitiva stadie i programmeringsundervisningen i grundskolan, med fokus på vilka 
läromedel som används för att på så sätt fånga både tekniken och kontexten idag. 

1.2 Syfte 

   Syftet med studien är att ta reda på om läromedel avsedda för programmering i grundskolan kan 
påverka lärares upplevelse av att undervisa i det nya ämnet. Därför har vi valt att undersöka vilka 
läromedel lärare använder sig av i programmeringsundervisningen, hur lärarna värderar dessa 
läromedel och om de känner sig bekväma att undervisa i programmering. 

1.3 Forskningsfrågor 

   Vilka läromedel använder lärare i Örebro län i undervisningen av programmering i grundskolan? 
Vad är lärarnas upplevelse av att använda det valda läromedlet i undervisningen?  

1.4 Förtydliganden gällande marknadsföring av innehåll i uppsatsen 

   Eftersom vår undersökning låter lärare svara på enkätfrågor och värdera läromedel avsedda för 
undervisning i programmering, vill vi härmed förtydliga att uppsatsens avsikt inte är att marknadsföra 
särskilda läromedel eller verktyg. Svaren från enkätundersökningen redovisas i kapitlet Resultat och 
analys. Resultatet får inte användas i kommersiellt syfte. 
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1.5 Termer och centrala begrepp 

   Eftersom studien kommer beröra termer och begrepp inom informatik, datavetenskap samt specifika 
för ämnesområdet programmering i grundskolan, kommer detta kapitel att redogöra för ett antal 
begrepp som är av central betydelse för att förstå studiens innehåll. 

Algoritm 

   Mannila (2017) beskriver en algoritm som en steg-för-steg beskrivning för att lösa ett problem. Ett 
konkret exempel hon tar upp är ett recept, det vill säga en beskrivning som tydligt förklarar för läsaren 
hur man bakar en kaka. Följs algoritmen exakt bör man alltså få en lyckad kaka som slutprodukt. 

Analog programmering 

Mannila (2017) formulerar även analog programmering som “unplugged programmering”, och 
förklarar det som att man jobbar med grundläggande programmeringskoncept utan teknisk utrustning. 

Ordet unplugged programming används i studien som det engelska begreppet för programmering 
utan dator och analog programmering som det svenska begreppet för programmering utan dator. 

Blockprogrammering 

   Blockprogrammering är ett enkelt programspråk avsedd att lära barn och nybörjare 
programmering. Fördelen med blockprogrammering är att instruktionerna som matas in, inte måste 
stavas exakt rätt och att det överskådligt visar hur programmets delar hör samman (IT-ord, 2018). 
Delblocken representerar olika programmeringskoncept såsom loopar, triggers, funktioner, 
repetition och tar in värden som olika variabler och egenskaper. Dessa sätts samman till större block 
som utför olika moment i programmet. 

Computing 

Computing är ett fristående ämne i Storbritannien som inkluderar programmeringsundervisning. 
Kärnan av Computing är datavetenskap, där elever lär sig principer om information och beräkning, hur 
digitala system fungerar och hur man omsätter den kunskapen genom att programmera (Department 
for Education, 2013).  

Digital kompetens 

Digitaliseringskommissionen gav förslaget om att skolverket skulle få uppdraget att formulera detta 
begrepp (Digitaliseringskommissionen, 2014). Enligt Skolverket innebär begreppet digital kompetens 
att: 

 kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen 
 kunna använda och förstå digitala verktyg och medier 
 ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik 
 kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning 

av digital teknik 

(Skolverket, 2018) 

Datalogiskt tänkande 

   Jeanette Wing (2006) förklarar datalogiskt tänkande som problemlösning med hjälp av 
grundläggande koncept från datavetenskap. Detta innefattar bland annat abstraktionsförmåga, att se 
mönster och bryta ned ett problem i mindre delar. Wing (2006) menar vidare att datalogiskt 
tänkande är en samling attityder och förmågor som alla kan lära sig och som syftar till att underlätta 
användningen av datorer för att lösa problem. 

Programmering 

Programmering är mer än att bara skriva programkod och styra datorer. Mannila (2017) förklarar att 
programmering till stor del handlar om processarbete, där utgångspunkten kan vara ett uppdrag eller 



7 
 

problem som ska lösas eller en idé att förverkliga. Detta innefattar flera faser såsom problemlösning, 
logiskt och analytiskt tänkande samt förmågan att modellera och designa en lösning. Denna process 
kan alltså liknas vid att analysera ett problem, designa en lösning och sedan beskriva lösningen på ett 
språk som datorn kan förstå. Därmed skapas koden. Processen innefattar alltså en hel del tankearbete 
och problemlösning innan själva koden skrivs. 

Upplevelse 

Då vi i studien ämnar att bland annat undersöka lärares erfarenhet av att använda olika läromedel, 
nämns ofta begreppet lärares upplevelse, eller ”lärare upplever”. I detta sammanhang vill vi alltså 
klargöra hur begreppet upplevelse brukas i denna studie. 

För vad vi menar med upplevelse, har vi hämtat definitionerna nedan ur Svenska Akademiens ordlista 
och Nationalencyklopedins ordlista: 

   I Svenska Akademiens ordlista står det att: “4) [utvecklat ur 3] uppfatta (o. känslomässigt värdera) 
(ngt); särsk. i sådana uttr. som uppleva ngt som så l. så l. på sådant l. sådant sätt; förr äv.: reagera på” 
SAOL. (Svenska Akademiens Ordböcker, 2018) 

   Definitionen av upplevelse enligt Nationalencyklopedins ordlista: “Uppleva: “uppfatta och värdera på 
ett känslomässigt plan och inte rationellt”” (Nationalencyklopedi [NE], 2018) 

   De synonymer som hänger samman med studiens bruk av begreppet upplevelse är erfarenhet, 
händelse, uppfattning, känsla och intryck. De synonymer till upplevelse som inte passar in i vår 
definition i studien är bland andra äventyr, evenemang eller tilldragelse. (synonymer.se, 2018) 

Verktyg och läromedel 
Vad som menas med läromedel i studien avseende programmering, kan vara läromedel i form av 

programvara, en fysisk produkt eller mer abstrakt, såsom andra uttrycksformer utan fysiska medel: 
analoga läromedel i form av aktiviteter som rollspel eller lekar.  

Verktyg i denna kontext är mer konkret en sak, mjukvara, hårdvara eller liknande fysisk produkt, och 
till skillnad från läromedel innefattar det inte analoga aktiviteter, såsom rollspel eller lekar. 

2 Tidigare forskning 

Det här kapitlet sammanfattar de fynd och den kunskap vår efterforskning inom ämnesområdet 
programmering i grundskolan bidragit med till vår studie. Kapitlets huvudrubriker presenterar: de 
politiska besluten och vad föranledde dem, olika europeiska länders tillvägagångssätt för att införa 
programmering i grundskolan samt vilka läromedel och verktyg som finns till lärarnas förfogande 
avseende programmering i undervisningen. 

Den första rubriken redogör kortfattat för den politiska debatten och de beslut som tagits 
avseende ändringarna i grundskolans läroplan och som ligger till grund för programmeringens intåg i 
grundskolans klassrum i Sverige.  

Rubrik nummer två, Olika europeiska länders tillvägagångssätt för att införa programmering i 
grundskolan, redovisar Computing eller ämnesintegrerad programmeringsundervisning, det praktiska 
införandet av programmering i grundskolan, olika intressenters uppfattningar om vad IT-kunskap 
innebär och lärares färdigheter i IT-kunskap med fokus på programmering.  

Den tredje rubriken i detta kapitel baseras på en undersökning om vilka läromedel och verktyg som 
finns för undervisning av programmering i grundskolan. Inledningsvis presenteras kortfattat 
begreppet datalogiskt tänkande som tar en stor plats i debatten bland forskare inom detta 
ämnesområde. Nästan varje vetenskaplig artikel mer eller mindre lyfter detta begrepp. Därefter 
redovisas fynden avseende läromedel och verktyg, som delats in under fyra övergripande kategorier 
motsvarande varje rubrikavsnitt: robotar, enkortsdatorer, grafisk programmiljö och analog 
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programmering. En översikt av samtliga läromedel och verktyg som påfunnits i vår efterforskning 
redovisas i Appendix 1. 

2.1 De politiska besluten och vad föranledde dem? 

   I oktober 2013 lanserades den europeiska kodveckan (The European Coding Initiative, 2018; 
Mannila, 2017) som en del av EU:s digitala agenda och Grand Coalition for Digital jobs (European 
Commission, 2018; Mannila, 2017), vilket bland annat innebär: ”Training and matching for digital 
jobs – to offer training packages co-designed with the ICT industry so that the skills people get are the 

skills business needs; Coding - to raise awareness on the importance of coding skills” (European 
Commission, 2018).  

Åren efter gjorde olika intressenter i Europa, bland annat den ideella samarbetsorganisationen 
European Schoolnet, satsningar för programmeringens införande i grundskolan (Mannila, 2017). 

I Sverige inrättades Digitaliseringskommissionen 2012, en statlig myndighet, vars huvuduppdrag 
skulle vara att se över de it-politiska frågorna och ”att regeringens ambitioner inom området fullföljs” 
(Näringsdepartementet, 2012). I Digitaliseringskommissionen årliga delrapport från 2014, En digital 
agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår (Digitaliseringskommissionen, 2014), 
står det att digitaliseringens möjligheter behöver uppmärksammas inom skola och undervisning. 
Digitaliseringskommissionen trycker på att it genomsyrar stora delar av dagens samhälle, varför 
svenska elever bör ges förutsättningar att utveckla förmågan att hantera digitala verktyg. Rapportens 
argument för it i skola och undervisning stödjer sig på Europeiska kommissionens diskussioner, där 
inte bara de potentiella vinsterna lyfts fram utan även de risker som i förlängningen skulle kunna 
påverka europeiskt näringsliv och ekonomi i fråga om konkurrenskraft gentemot andra delar av 
världen. (Digitaliseringskommissionen, 2014) 

Vidare presenterar de förslag på hur det ska gå till:  

”Programmering bör enligt vår bedömning införas som en del av redan existerande ämnen: den mer 
tekniska delen i teknikämnet, logik och problemlösning inom matematik vilket skulle förstärka det 
kreativa, problemlösande och skapande elementet i ämnet…” (Digitaliseringskommissionen, 2014, 
s.191) 

”Vi föreslår att Skolverket får i uppdrag att föreslå förändringar i dessa ämnen för att stärka 
elevernas digitala kompetens i bred mening.” (Digitaliseringskommissionen, 2014, s.191) 

Några år senare, 2017, presenterar Regeringskansliet ett informationsmaterial om besluten 
avseende de ändringar som berör skolans styrdokument och som avser stärkt digital kompetens i 
skolans styrdokument. Besluten avser främst att programmering ska ingå som ett tydligt inslag i 
framför allt ämnet matematik och teknik. (Regeringskansliet, 2017) 

Förändringar i styrdokumenten som berör programmeringsundervisningen för årskurs 1–6, avser 
generella förtydliganden i läroplanen och beskriver ny lydelse för skolans uppdrag och rektorns 
ansvar: 

“Ny lydelse i skolans uppdrag: Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur 
digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att 
utveckla sin förmåga att använda digital teknik.” (Regeringskansliet, 2017)  

“Ny lydelse under rektorns ansvar: Skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen 
för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.” (Regeringskansliet, 2017) 
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   Förändringar i styrdokumenten som berör programmeringsundervisningen för årskurs 1–6, i ämnet 
matematik och teknik, avser nya skrivningar under centralt innehåll: 

“Matematik: Algebra i årskurs 1–3: Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas 
och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. …årskurs 
4–6: Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella/olika 
programmiljöer. “(Regeringskansliet, 2017) 

“Teknik: Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar i årskurs 1–3: Att styra föremål med 
programmering. ...årskurs 4–6: Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med 
programmering.” (Regeringskansliet, 2017) 

2.2 Olika europeiska länders införande av programmering i grundskolan 

År 2015 deltog 21 europeiska länder i en undersökning ledd av European Schoolnet och 17 av dessa 
europeiska länder hade introducerat eller var i processen för att introducera programmering i 
läroplanen. (Heintz & Mannila, 2018) 

Nedanstående rubriker sammanfattar hur undervisningen i programmering kommer att tillämpas i 
fem olika europeiska länder och hur lärarna upplever detta nya ansvar av de praktiska momenten av 
de nya digitaliseringsdirektiven, utifrån denna studies fokus avseende programmeringen. 

2.2.1 Computing eller ämnesintegrerad programmeringsundervisning 
Storbritannien, Sverige, Finland, Tyskland och Italien har introducerat eller är i processen till att 

introducera programmering i läroplanen. Samtliga av dessa länder inkluderar programmering i 
befintliga ämnen (Kaila, Laakso & Kurvinen, 2018; Bellettini, Lonati, Malchiodi, Monga, Morpurgo, 
Torelli, & Zecca, 2014; Heintz & Mannila, 2018; Funke, Geldreich & Hubweieser, 2016), förutom 
Storbritannien som valt att införa ett fristående ämne Computing (Sentance & Csizmadia, 2017). 

2.2.2 Intressenters olika uppfattningar om vad it-kunskap innebär 
Bellettini et al., (2014) nämner att olika intressenter har olika uppfattningar om vad det innebär 

med it-kunskap i skolan och att målet nu är att få undervisningen orienterad mot den tekniska delen i 
stället för att fokusera på applikationerna. Greaves (2017) citerar ett publicerat uttalande av Googles 
styrelseordförande Eric Schmidt:” I was Flabbergasted to learn that today computer science isn’t even 
taught as standard in UK schools...Your IT curriculum focuses on teaching how to use software but 
gives no insight into how it’s made” (Brown et al., 2013, citerad i Greaves, 2017, s. 1426). 

2.2.3 Det praktiska införandet av programmering i grundskolan 
Bellittini et al., (2014) beskriver i slutet av sin rapport att de börjat designa ett program som ämnar 

att få elever att arbeta mer med algoritmer och hur information presenteras, för att ändra trenden 
från att lära sig om applikationer till att lära sig hur applikationerna är uppbyggda. Detta 
experimenterades vid flera tillfällen, genom arrangerade workshops. Sentance & Csizmadia (2017) 
beskriver hur man i Storbritannien, i och med införandet av Computing som ett eget ämne, praktiskt 
tillämpade övningar utan dator: “The unplugged style of teaching refers to the use of activities to 
teach computer science concepts without the use of computers” (Sentance & Csizmadia, 2017, s. 
471). 

2.2.4 Lärares färdigheter i programmering 
Heintz och Mannila (2018) förklarar att ett nytt ämne i läroplanen påverkar många lärare och när 

det kommer till programmering så har lärare ofta inga tidigare erfarenheter av att lära ut i ämnet. 
Greaves (2017) presenterar i resultatet av sin undersökning att så många som 97,7 % av de tillfrågade 
lärarna som undervisar i det nya ämnet, känner att deras “träning” har varit otillräcklig och 
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inkonsekvent. Lärarna uttrycker också en önskan om avancerade programmeringskurser för att 
känna sig säkra i sitt sätt att undervisa. Andra studier visar att lärare saknar förkunskap eller känner 
sig osäkra i ämnet (Bellittini et al., 2014; Heintz & Mannila, 2018). Finland är nu i processen för att 
även inkludera programmering i läroplanen för framtida lärare (Kaila et al., 2018). Skolverket i 
Sverige har utvecklat onlinekurser för att stödja lärarna (Heintz & Mannila, 2018). I vissa fall har 
lärare fått utbildning i verktyg och datorprogram men inte fått någon kunskap om hur de ska 
använda sig av dessa verktyg för att på ett pedagogiskt sätt lära ut programmering till eleverna 
(Greaves, 2017). 

Kaila et al., (2018) beskriver en fallstudie där lärarstudenter fick testa ett datorprogram designat 
för att lära ut programmering. Programmet innehöll tutorials (”lektionsavsnitt”) med övningar som 
rättas automatiskt av programmet. Under tiden eleverna utförde övningarna var lärarens uppgift att 
gå runt i klassrummet och bistå eleverna med handledning. Elevernas framsteg visualiserades i 
programmet vilket ansågs positivt och motiverande för eleverna. (Kaila et al., 2018) 

Nästa kapitelavsnitt redogör för den efterforskning som gjorts över läromedel och verktyg som kan 
användas i programmeringsundervisningen i grundskolan samt lärares upplevelse av dessa. 

2.3 Vilka läromedel och verktyg finns till lärarnas förfogande avseende programmering i 
undervisningen 

   Utbudet av läromedel och verktyg avsedda för programmering som kan undervisas till elever i 
grundskolan är stort, både utifrån den variation av läromedel som vår efterforskning presenterar 
samt de noteringar om detta som återges i många forskningsrapporter. (Garneli, Giannakos & 
Chorianopoulos, 2015; Falkner & Vivian, 2016) 

“Deciding for the most appropriate programming tool is a hard and sometimes complex decision…” 
(Garneli et al., 2015, s. 546). 

“...different technologies and development platforms are available and new ones are constantly being 
developed. Choosing what technological platform to invest in might be a very relevant question to 
educators…” (Tyrén, Carlborg, Heath & Eriksson, 2018, s. 86). 

   Verktyg och läromedel innefattas av en viss typ av verktyg utifrån tre kategorier, dessa är fysiska 
verktyg, visuella programmeringsverktyg och analog programmering (Garneli et al., 2015; Falkner & 
Vivian, 2015; Armoni, Merbaum-Salant & Ben-Ari, 2015). Vi har valt att dela upp de fysiska verktygen 
i två kategorier, robotar och enhetskort, för att tydliggöra den typen av verktyg. Vi har också valt att 
benämna visuella programmeringsverktyg som verktyg i grafisk programmiljö.  

Många av forskningsrapporternas fokus har handlat om hur bra programmeringsverktygen svarar 
gentemot olika programmeringskoncept såsom variabler, loopar, listor, funktioner och procedurer 
m.fl., och om verktygen kan fostra programmeringsförmågor motsvarande begreppet datalogiskt 
tänkande, i tidig ålder. (Grover & Pea, 2013) 

Duncan och Bell (2015) gjorde en studie där de hoppades att datalogiskt tänkande indirekt skulle 
läras ut genom programmering och andra ämnen inom it-kunskap, men att deras första observation 
inte påvisat något sådant, förutom hos särskilt duktiga elever. 

“Some development of CT skills happened but it was mainly limited to the particularly able students in 
school established extansion class” (Duncan & Bell, 2015, s. 47). 

2.3.1 Datalogiskt tänkande 
Att många artiklar fokuserar på datalogiskt tänkande kan ha att göra med ovissheten om 

datalogiskt tänkande eller digital kompetens verkligen är något elever ska eller kan bedömas utifrån i 
grundskolan. Garneli et al., (2015) skriver bland annat att programmering som undervisas på olika 
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sätt och mer regelbundet, såsom i en skolmiljö, skulle förstärka lärande och gagna elevernas 
utveckling av fundamentala förmågor såsom datalogiskt tänkande och kreativitet.  

Grover and Pea (2013) nämner vidare att för att kunna bedöma effektiviteten av en läroplan som 
integrerat datalogiskt tänkande behöver mätningar som kan bedöma vad barnet lärt sig vara 
validerad. De nämner också att mycket av den senaste forskningen om datalogiskt tänkande mest 
fokuserat på definitionsfrågor och verktyg som ska fostra utvecklingen av datalogiskt tänkande och 
den största frågan de ställer sig är: “What for example, can we expect children to know or do better 
once they’ve been participating in a curriculum designed to develop CT and how can this be 
evaluated?” (Grover & Pea, 2013, s. 42).  

Grover and Pea (2013) skriver att behovet av empirisk undersökning är stort, eftersom det 
fortfarande finns stora luckor att fylla när det kommer till datalogiskt tänkande och digital 
kompetens. Denna studie syftar inte till att reda ut huruvida verktygen lever upp till eller kan få 
elever att förvärva datalogiskt tänkande, men det kan vara bra att känna till att många av de 
argumenten om att föra in programmering i grundskolan grundar sig på vikten av att barn i 
grundskolan förvärvar datalogiskt tänkande.  

2.3.2 Robotar 
Gonzales och Munoz-Repiso (2018), Mannila (2017), Chevalier, Riedo och Mondada (2016) nämner 

Seymour Paperts bidrag och dedikerade arbete till de pedagogiska fördelarna med användningen av 
robotar i programmeringsundervisningen. Papert är grundaren till the constructionist theory, som 
argumenterar för att verkligt lärande sker när elever är aktivt involverade i konstruktionen av deras 
egen kunskap (Gonzales & Munoz-Repiso, 2018). Därmed kan eleverna ta till sig kunskapen bättre 
och manifestera den i den verkliga världen, genom deras konstruktioner (Gonzales & Munoz-Repiso, 
2018). 

Många robotprodukter tillåter användaren att ha direktkontakt med elektroniken medan andra är 
länkade med små enkortsdatorer såsom Arduino eller Raspberry Pi. (Chevalier et al., 2016) 

Vilka läromedel finns för undervisning av robotar? 

KIBO och Bee-bot är exempel på robotar som riktar sig till yngre elever med deras egenskaper av 
att vara taktilt interaktiva, det vill säga att användaren trycker och rör på själva roboten, och att 
datorer eller ipads inte behövs för att programmera dem (Chevalier et al., 2016). Bee-Bot är en 
golvrobot som programmeras för att den ska ta sig framåt, bakåt eller gå till höger eller vänster 
(Mannila, 2017).  

Gonzales och Munoz-Repiso (2018) studie på 131 studenter och 8 lärare, som fick prova att 
använda Bee-Bot, visar att programmering med Bee-Bot var en fördel för träning i datalogiskt 
tänkande, som ett första steg i utbildningsstadiet. Bee-Bot vann acceptans hos lärarna, vilket citeras 
nedan: 

“...two teachers considered that the value is high and six see the contribution as very high” (Gonzales 
& Munoz-Repiso, 2018).  

Krishnamoorthy & Kapila (2016) beskriver interaktionen mellan Blockly VPE (VPE, visual 
programming environment) och fysiska robotar, och hur det kan vara ett medel för att arbeta med 
problemlösning i grundskolan, i egenskap av att vara både ett experimentellt och praktiskt verktyg. 
Robotics-VPE är väletablerat och kommersiellt tillgängligt på Legos plattform. (Krishnamoorthy & 
Kapila, 2016) 

Robot-kits är inte gratis, såsom Legos robotics-VPE och kostnaden kan vara en anledning till att de 
inte köps in på vissa skolor samt att de robotarna ofta kräver koppling till en dator. Lösningen till 
detta kan vara 3D-printade robotar i pappersform som sammankopplas med enkortsdatorer såsom 
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Micro:bit, Arduino eller Raspberry Pi samt annan kostnadsfri mjukvara på dator eller ipad. 
(Krishnamoorthy & Kapila, 2016) 

Lärares upplevelse av robotar som läromedel 
Chevalier et al., (2016) nämner att det finns brist på studier som analyserat lärares attityder 

gentemot användningen av robotar i undervisningen. Av de studier som gjorts visar det bland annat 
att robotar är lämpliga att använda för barn i femte klass och uppåt, och användbara i nästan alla 
ämnen. (Chevalier et al., 2016) 

En annan studie hade utgått ifrån anledningar till att lärare inte använt robotar i undervisningen. 
Det visade sig att kostnaden kunde vara avgörande, avsaknaden av pedagogisk forskning angående 
undervisning med robotar, lämpligt material eller lärares färdigheter. (Chevalier et al., 2016) 

2.3.3 Enkortsdatorer 
Vilka läromedel finns för undervisning med enkortsdatorer? 

Precis som med robotar ger enkortsdatorerna eleverna möjligheten att fysiskt interagera med 
programmeringsmaterialet. Garneli et al., (2015) skriver dessutom att taktila konstruktioner och 
robotar såsom Arduino, Lego Mindstorm och Makey Makey har blivit populära verktyg för att 
tillmötesgå undervisningen av programmering i grundskolan och att den taktila och fysiska naturen 
av verktygen erbjuder en positiv, spännande och produktiv upplevelse i lärandet. 

Micro:bit, Arduino, Makey Makey och Raspberry-Pi är några av de enkortsdatorer som kan 
användas i undervisningen i grundskolan. (Garneli et al., 2015; Brinkmeier & Kalbreyer, 2016; 
Krishnamoorthy & Kapila, 2016) 

Tyrén et al., (2018) skriver att Micro:bit är en liten dator, eller “mikro-kontroller” som kan 
programmeras och justeras för att föra idéer till liv. Den skapades som en del av BBC’s Make it Digital 
Initiative 2015 och målet var att inspirera unga människor att bli kreativa i den digitala världen för att 
på sikt skapa en ny generation av uppfinnare och skapare. (Tyrén et al., 2018). 

Krishnamoorthy & Kapila (2016) beskriver hur de kopplar sin robotic-VPE med enkortsdatorerna 
Raspberry-Pi och Arduino för att styra den 3D-printade robotens armar och ben. 

Reimann och Maday (2016) beskriver hur man med enkortsdatorn LilyPad Arduino kan skapa 
”smarta textilier”. De förklarar hur man syr in sensorer som kan känna av ljus och temperatur som 
sedan svarar mot omgivningen i form av LED-lampor, vibratorer eller högtalare. 

Lärares upplevelse av enkortsdatorer som läromedel 
   Sentance, Waite, Hodges, Macleod & Yeomans (2017) beskriver enkortsdatorer som kreativa och 
lärande verktyg i undervisningen av programmering, eftersom det går att bygga på dem, eller som i 
fallet med Micro:bit, bygga in dem i annat material. 

“With the micro:bits, definitely an increase in motivation because they can see their code physically 
doing something. (Teacher, School H)”. (Sentance et al., 2017, s. 535) 

   Black, Brodie, Curzon & Meagher (2013) studie av lärares uppfattningar om de bästa sätten att göra 
ämnet (programmering) intressant, visade bland annat att lärarna tyckte att fler interaktiva, taktila 
(”hands-on”) möjligheter skulle inkluderas i undervisningen, och nämnde läromedel som Raspberry 
Pi och robotar. 

2.3.3 Grafisk programmiljö 
Verktyg i grafisk programmiljö som används för undervisning av barn kan delas upp i kategorierna 

textprogrammering, vilket betyder att kod skrivs i text med hjälp av något programmeringsspråk som 
exempelvis javascript eller python; blockprogrammering, där koden komponeras ihop till sekvenser 
av kod som motsvaras av ett block; symbolprogrammering, där olika visuella symboler komponeras 
samman. 
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Blockprogrammering och symbolprogrammering är bättre anpassade till att lära ut programmering 
till barn i yngre åldrar än textprogrammering, eftersom gränssnittet är förenklat och förebygger en 
del buggar som skulle kunna göra programmeringen till en frustrerande upplevelse. (Garneli et al., 
2015; Armoni, Merbaum-Salant & Ben-Ari 2015; Corradini, Lodi & Nardelli, 2017; Niemelä, 2017; 
Kafai & Burke, 2013) 

 
“Block-based languages have been shown to be more effective than text-based languages when 
teaching programming to first-learners.” (Tumlin, 2017, s. 783) 

Vilka läromedel finns för undervisning i grafisk programmiljö? 

   Vad gäller symbolprogrammering finns code.org och scratchJr m.fl. (se Appendix 1) och för 
blockprogrammering t.ex. Googles Blockly, Scratch, Alice och code.org m.fl. (se Appendix 1). (Piteira, 
Costa & Haddad, 2012; Krishnamoorthy & Kapila, 2016; Corradini et al., 2017; Flannery, Silverman, 
Kazakoff, Bers, Bontá, & Resnick, 2013) 

Code.org har utvecklat lärandematerial som består av interaktiva lektionsavsnitt där karaktärerna 
man programmerar påminner om kända seriefigurer, vilket kan vara attraktivt för barn (Corradini et 
al., 2017). Allt material finns tillgängligt via webben på deras hemsida och ger eleverna 
grundläggande programmeringskoncept (Corradini et al., 2017). På code.org finns möjligheten till 
både symbolprogrammering för de första åren i grundskolan och blockprogrammering som ett nästa 
steg i grundskolan (Popovic et al., 2017). 

ScratchJr är inspirerat av Scratch, skillnaden dem emellan är vilken åldersgrupp programmet är 
anpassat till. Scratch är utvecklat för barn från 8 års ålder medan ScratchJr är utvecklat för barn 
mellan 5 och 7 år. Programmet består av interaktiva animationer och spel, där det grafiska 
programmeringsspråket är uppbyggt av block och varje block motsvarar en symbol för ett 
programmeringskoncept, såsom steg, loopar, upprepning et cetera. (Portelance, Strawhacker & 
Umaschi, 2015) 

Lärares upplevelse av grafiska programmeringsmiljöer som läromedel 
Resultat från den studie som gjorts i Italien av Corradini et al., (2017), avseende hur de upplever 

användningen av code.org i undervisningen, visade att 98 % (av 14 000 lärare, cirka 50 % motsvarade 
lärare i lågstadiet) fann den användbar och att intresset hos eleverna under aktiviteterna var hög. 
Många lärare (cirka 1 300) hade även svarat på de öppna frågorna i studien, som handlade om 
omständigheter som kunde komplicera lärandet med code.org, såsom tekniska problem, lärares 
förberedelser och brist på tid. Det var ändå få svaranden som hade dessa komplikationer. Det var 
också väldigt få lärare som hade negativa erfarenheter av materialets kvalitet, brist på funktioner, 
kopplingar till läroplan eller brist på stöd från lärarkollegiet. 
    
   En lärares positiva upplevelse av att använda code.org i undervisningen: ”I have observed 
improvement in observation and reflection skills: students have been able to find alternative 
solutions” (Corradini et al., 2017, s.229). 

2.3.5 Analog programmering 
   Jiang och Wong (2017) samt Alamer, Al-Doweesh, Al-Khalifa och Al-Razgan (2015) beskriver 
möjligheterna med att lära ut abstrakta programmeringskoncept med hjälp av konkreta verktyg utan 
dator. De nämner också att det fundamentala syftet med analog programmering är att introducera 
elever i grundskolan till datalogiskt tänkande genom att manipulera icke-digitala verktyg. 
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Vilka läromedel finns för undervisning av analog programmering? 

Mannila (2017) beskriver olika digitala verktyg som formats för detta ändamål, såsom enkla robotar 
och skräddarsydda appar. Men huvudsakligen handlar analog programmering om att inte använda 
digitala verktyg utan som Wohl, Porter & Clinch (2015) beskriver, att en analog aktivitet kan ta 
uttrycket genom att elever själva får agera som algoritmer och på så vis lär sig 
programmeringskoncept. Wohl et al., (2015) jämförde även olika typer av programmeringsverktyg 
och kunde visa på att analog programmering fungerade bäst för att få eleverna att förstå de 
grundläggande programmeringskoncepten gentemot robotliknande verktyg och grafiska 
programmeringsmiljöer. 

Hemsidan CS Unplugged (CS Unplugged, 2018) samlar en mängd olika aktiviteter som relaterar till 
programmering utan dator. 

Programmera mera (UR Skola, 2016) är ett svenskt utbildningsmaterial som till största del baseras 
på analoga programmeringsaktiviteter. I det utbildningsmaterialet fick eleverna bland annat pärla 
halsband utifrån mönster och algoritmer. De fick också prova på dansprogrammering, algoritm för en 
saga och villkorsspelet med kortlek, penna och papper. (UR Skola, 2018) 

Lärares upplevelse av analog programmering som läromedel? 

   Black et al., (2013) nämner att lärare inte nämnvärt visat något intresse för analog programmering, 
lärarna tenderade snarare att lyfta fram vikten av mjukvara och utrustning i stället, till skillnad från 
analoga låg-tekniska aktiviteter eller aktiviteter på papper. 
   Sentance & Csizmadia (2017) som gjort en senare studie än Black et al., (2013), visar att lärare som 
hade påbörjat programmeringsundervisning använde sig av analoga aktiviteter för att få elever att 
bättre förstå koncepten. Att få elever att förstå koncepten var en av utmaningarna och analog 
programmering var en av strategierna för att lyckas med detta. Nedan citeras en av lärarna som 
svarat i studien: 

“For example, I use clear plastic drinking cups as memory locations and label them as variables or when 
demonstrating an algorithm like bubble sort add data (on pieces of paper).” (Sentance & Csizmadia, 
2017, s. 485) 

   Ett annat citat från Sentance et al., (2017) sammanfattar lärares strategier för att överkomma 
utmaningarna med programmering i grundskolan: 

“Ben-Ari (1998) advise teachers: “Do not run to the computer”, and it seems that teachers are taking 
this advice in using a variety of other strategies to get concepts across.” (Sentance & Csizmadia, 2017, 
s. 489) 

3 Metod och Material 

Det finns flera metodiska tillvägagångssätt för att undersöka vilka läromedel som används i 
undervisningen av programmering i grundskolan. De två övergripande teoretiska metoderna 
kvantitativ metod och kvalitativ metod kan båda användas och har sina respektive för- och nackdelar 
för vår undersökning. Med en kvalitativ ansats hade vi behövt träffa lärare för intervju, där de 
berättar om deras sätt att undervisa med hjälp av läromedlen för programmering och det hade varit 
bra för att kunna ställa följdfrågor samt få reda på information som vi inte kunnat förutse som 
informatikstudenter. Men det hade varit svårt att få en större bild av vilka verktyg lärare använder sig 
av generellt i länet utifrån enstaka lärare.  

Utifrån att det finns lite forskning på området och att ämnet är så pass nytt, är det troligt att det 
finns stora skillnader med hur lärare går tillväga för att undervisa i programmering och vilka 
läromedel de väljer. Med en kvalitativ ansats hade det varit svårt att få ett resultat som 



15 
 

representerar en bred grupp. Eftersom de uppgifter vi fått i kontakt med skolverket (Skolverkets 
upplysningstjänst, personlig kommunikation, 26 november 2018), om att de inte får rekommendera 
läromedel, utan att det är upptill varje enskild huvudman att ta fram anpassat material, har lärarna 
hela webben till sitt förfogande, en källa som är nästintill oändlig, om inte annat föränderlig. 

3.1 Varför kvantitativ metod?  

För att svara på vilka verktyg lärarna använder har vi valt en kvantitativ strategi för vår forskning. 
Den data som skulle analyseras samlades in med hjälp av en webbenkät. Den kvantitativa strategin 
valdes för att vi var intresserade av att kunna dra slutsatser och se sammanhang av insamlad data 
från en bred målgrupp. Ett sammanhang som är möjligt att påvisa är om de lärare som använder ett 
visst läromedel, anpassat för att lära ut programmering, också känner sig bekväma med att undervisa 
i programmering. Enkätfrågorna kan också svara på om tidigare resultat från litteraturstudien 
stämmer överens med de fynd vi gjort i denna undersökning. Bryman (2016) nämner: “att för att få 
fram den relativa betydelse som ett antal orsaker till en social företeelse har, är det mest sannolikt 
att en kvantitativ strategi kommer att passa bäst, eftersom mätning och eller klargörande av orsaker 
är grundtanken i en sådan strategi.” (Bryman, 2016. s. 67) 

3.2 Metod för litteraturstudie 

Tillvägagångssättet för att söka, välja och analysera litteratur började med en diskussion om vilket 
ämne studien skulle komma att undersöka och om detta innefattades av informatikområdet. För 
vägledning av metodval fann vi stöd i Oates (2006). Därefter utgick metodvalen från olika aktiviteter, 
med inspiration från Oates (2006) tillvägagångssätt för att genomföra en litteraturstudie, nämligen: 
söka, samla potentiellt material, bedöma materialet, övergripande analys och en djupare analys. 
Därefter samlade vi noteringar från den djupare analysen av valda artiklar från de vetenskapliga 
källorna, utifrån databaser inom informatikområdet och material från andra källor så som 
myndighetssidor och webbplatser, för att så småningom sammanfatta litteraturstudien och påbörja 
den skrivande processen.  

Vår diskussion ledde till att undersöka hur man inför och undervisar programmering i grundskolan. 
Idén kom till efter att vi fått reda på att detta var något alldeles nytt samt att det involverade både 
teknik och människor, vilket passade innanför ramen för vårt studieområde Informatik. Örebro 
universitets informationssida ger en beskrivning av informatikämnet enligt följande “Informatik är 
det vetenskapliga ämne som utvecklar kunskap om människors design och bruk av IT i individuella, 
organisatoriska och samhälleliga sammanhang” (Örebro Universitet, 2018). Syftet med den breda 
huvudfrågan om hur man inför och undervisar programmering i grundskolan var för att vi skulle få en 
god uppfattning och någorlunda bred kunskap om ämnesområdet innan vi bestämde oss för en 
specifik frågeställning för vår undersökning som redovisas med denna studie. 

Initialt inleddes sökningsprocessen på internet, där vi sökte efter information om besluten, 
riktlinjerna och vilka ändringar som gjorts i läroplanen avseende programmering och för hur 
programmering skulle införas i grundskolan i Sverige. Vi fann bra information på regeringskansliets 
och skolverkets webbplatser. Därefter sökte vi reda på information om vad tidigare forskning kommit 
fram till och gjort för studier inom ämnesområdet. 

Eftersom det var många artiklar som berörde ämnet riktades fokus och sökningen begränsades till 
artiklar som utgick från ett lärarperspektiv till skillnad från exempelvis ett elevperspektiv.  

Att inte välja artiklar som publicerats tidigare än 2012 gjordes med motiveringen att nutida studier 
är mer relevanta för ämnesvalet samt i och med att Garneli et al., (2015) redovisar för ett markant 
uppsving av artiklar inom ämnet från 2012. De litteraturfynd vi gjort i den vetenskapliga sökningen 
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efter artiklar och konferensrapporter, visar på en uppåtgående trend då merparten litteratur är 
daterad från 2015 och framåt (Diagram 1). 

På 80-talet genomfördes ett försök att föra in programmering i grundskolan, men resultatet av det 
gjorde att man frångick att lära ut programmering till fördel för att lära elever att använda sig av 
dator och olika programvaror (Mannila, 2017). Nu har man på nytt sett ett behov av att stärka 
elevers digitala kompetens i och med det mer digitaliserade samhälle vi lever i. Därför har 
programmering återinförts på agendan i undervisningen i grundskolan och det är de nya införandena, 
under de senaste åren, vi är intresserade av att undersöka närmare. 
 

 
Diagram 1: Antal artiklar, respektive publikationsår, som ingår i källmaterialet för studien. 

För det valda ämnet formulerades sedan en mening som våra sökningar skulle utgå ifrån: lärare 
undervisar programmering i grundskolan. Denna formulering bröt vi ned i nyckelord och vi 
diskuterade synonymer och översättningar som passade vid sökning efter artiklar i databaser. 

Sökningen efter artiklar begränsades till databaser inom ämnena informatik och datateknik ur 
Örebro universitetsbiblioteks ämnesguide i Informatik. Databaserna som valdes var IEEE explore, 
ACM Digital Library och Scopus. 

När vi sedan skulle bedöma materialet utfördes en informationssökning gällande databasernas 
policy för vetenskaplig granskning och peer reviewing. I samtliga tre databaser genomgår alla artiklar 
en process där de granskas av andra experter inom det specifika området. Detta gjordes framför allt 
för att kunna göra urval mellan de artiklar vi funnit, eftersom avsikten var att hitta pålitlig forskning 
inom ämnesområdet. Men där lite forskning gjorts tog vi ändå till oss det material som fanns, med 
ett ändock kritiskt förhållningssätt till dess studie och resultat. 

Sökningen gjordes utifrån nyckelorden: “school programming teacher”; “programming secondary 
school teachers”; coding, programming, “primary school teachers”; “school teacher computer 
programming”. 

Sökningarna i databaserna resulterade i ett urval mellan 25–50 artiklar. För att samla potentiellt 
material ur varje databas resultatlista valdes intressanta artiklar ut vars rubriker bäst stämde överens 
med det önskade ämnet. Utifrån artiklarnas sammanfattningar valdes sedan de artiklar ut som 
bedömdes vara mest relevanta gentemot studiens ämnesområde. 
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Bedömningen huruvida artiklarna var relevanta för studien baserades på en övergripande analys av 
artiklarnas sammanfattning, introduktion och slutsats för att fånga artikelns syfte samt vilka 
förutsättningar som fanns när artikeln skrevs, exempelvis om programmering redan var infört i 
grundskolan eller inte. Undersökningsprocessen fortskred i en djupare analys, vilket handlade om att 
få grepp om vad varje artikel kommit fram till, det vill säga skillnader och likheter och vad artiklarna 
problematiserade. Noteringar från den djupare analysen samlades ihop och vi skissade på 
frågeställningar och tydligt syfte för vår studie i och med och under den skrivande processen.  

Detta ledde till nya funderingar och de frågeställningar som vi till sist bestämde oss för att bygga 
vår studie utifrån, det vill säga: 

-    Vilka läromedel använder lärare sig av i undervisningen av programmering i grundskolan?  

-    Vad är lärarnas upplevelse av att använda det valda läromedlet i undervisningen?  

I och med den smalare frågeställningen inom ämnesområdet, gick vi igenom 
litteraturstudieprocessen enligt ovan för att hitta mer specifik litteratur som relaterade till den nya 
frågeställningen.  

Till en början letade vi på skolverkets hemsida och fann läromedel anpassade för att lära ut 
programmering till elever i grundskolan. Utifrån fynden från skolverkets hemsida och de tidigare 
vetenskapliga artiklarna valde vi att söka i databaserna efter artiklar som skrivit något om de olika 
läromedlen och typen av läromedel, såsom exempelvis robotar och analog programmering. Vi 
utökade även vår geografiska begränsning från Europa till internationellt, på grund av för få träffar på 
relevant litteratur. 

Den ytterligare sökningens nyckelord presenteras i tabellen (Tabell 1) nedan och visar även på 
antalet träffar per databas, antal artiklar vi valde att gå vidare med samt publiceringstyp: 

Tabell 1 

SÖKORD  
Antal träffar/databas Antal utvalda artiklar  Publikation 

PROGRAMMING TOOLS AND K-12 
41/IEEE; 10/Scopus; 30/ACM 6 Konferensrapport 

MATERIALS IN PRIMARY SCHOOL AND SCHOOL TEACHER 
1/IEEE 

EEE 
0  

UNPLUGGED PROGRAMMING; UNPLUGGED PROGRAMMING AND PRIMARY SCHOOL 
11/IEEE; 33/Scopus; 60/ACM 6 Artikel och konferensrapport 

CODE.ORG 
14/IEEE; 46/Scopus; 54/ACM 3 Konferensrapport 

MICRO:BIT 
21/IEEE; 36/Scopus; 15/ACM 3 Konferensrapport 

ARDUINO AND PRIMARY SCHOOL 
0/IEEE; 12/Scopus; 9/ACM 2 Konferensrapport 

BEE-BOT; ROBOT AND PROGRAMMING AND PRIMARY SCHOOL 
31/IEEE; 11/Scopus; 2/ACM 2 Artikel och konferensrapport 

SCRATCH IN PRIMARY SCHOOL; SCRATCH PROGRAMMING TOOL 
28/IEEE; 31/Scopus 0  

SCRATCH AND SCHOOL; SCRATCHJR 
14/Scopus; 82/ACM 2 Artikel 

PROGRAMMING TOOL AND TEACHER IN PRIMARY SCHOOL 
21/IEEE; 3/Scopus; 10/ACM 1 Konferensrapport 

PROGRAMMING AND TEACHER PERSPECTIVE; PROGRAMMING AND TEACHER PERSPECTIVE AND PRIMARY SCHOOL 
66/IEEE; 32/SCOPUS; 5/ACM 1 Konferensrapport 

ARTIKLAR SOM HITTATS EFTER SÖKNING PÅ ANDRA ARTIKLAR 
2/Primo 2 Artiklar 
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I databasen ACM Digital Library gick det även att begränsa sökträffarna till ACM Transaction on 
Computing Education, vilket underlättade sökningen vid för många träffar. De olika sökningarna gav 
mellan 1–82 träffar, men få av dessa artiklar motsvarade vår studies frågeställningar; de var också få 
studier som berörde lärares upplevelse av att undervisa med specifika läromedel eller typer av 
läromedel. 

Sammanfattningsvis resulterade litteraturstudien i 33 utvalda artiklar. Nedanstående tabell (Tabell 
2) redovisar för antalet artiklar från den samling litteratur som förhåller sig till någon aspekt av 
studiens syfte och frågeställning. 

Tabell 2 

Tabellen redovisar antalet artiklar motsvarande studiens frågeställning  

Artiklar som innefattar Antal 

Något programmeringsverktyg 27/33 

Grundskolan, F-12 28/33 

Något läromedel som finns bland skolverkets stödmaterial 13/33 

Grundskolan, årskurs F-6 21/33 

Någon aspekt av lärares upplevelse av läromedlet/verktyget 7/33 

 

   Resultatet från ovanstående tabell ledde till diskussion och beslut om den ytterligare 
undersökningsmetod som studien skulle använda för att ta reda på mer om vilka läromedel lärare 
använder sig av i undervisningen av programmering och upplevelsen av dem. 

3.3 Enkät 

Enkäten bestod av 38 frågor varav 11 av dessa berörde specifika läromedel. De lärare som svarade 
att de använt det specificerade läromedlet ombads att värdera läromedlet avseende fyra olika 
parametrar. De lärare som inte använt läromedlet blev istället vidarebefordrad till nästa fråga. Om 
lärare svarat att de använt samtliga specificerade läromedel och valt att svara på samtliga följdfrågor, 
fick de totalt svara på 49 frågor. Enkäten presenteras i sin helhet i Bilaga 6. 

3.3.1 Målgrupp och forskningsavgränsning för enkätundersökning 
Målgruppen begränsades till lärare inom Örebro län som undervisar i någon av årskurserna F-6. 

Från början tänkte vi begränsa målgruppen till lärare i lågstadiet, årskurs F-3, för att ta reda på vilka 
verktyg som används de allra första åren i grundskolan, men då antalet svaranden kunde bli för lågt 
valde vi att bredda målgruppen. De flesta artiklar riktar sig till elever i grundskolan från F-12, men få 
artiklar innefattar en studie specifikt riktad till yngre elever.  

Undersökningen begränsades till Örebro län med motiveringen att begränsningen ändå ger ett 
stort urval och att vår avgränsning till Örebro län öppnar upp för eventuella fortsatta studier och 
jämförelser mellan övriga län.  
   Webbenkäten skickades till 156 rektorer i Örebro län. 25 lärare i årskurs F-6 svarade på enkäten. 

3.3.2 Enkätfrågor 
I största möjliga mån valde vi strukturerade frågor med stängda svarsalternativ, för att det skulle gå 

snabbt att svara på frågorna och underlätta vid analys av svaren. Valet av öppna och stängda frågor 
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begränsades också till viss del av webbformulärets möjligheter. En del frågor lämnades öppna på 
grund av våra bristande kunskaper inom skolan, det vill säga att det kunde vara svårt att ge möjliga 
svarsalternativ på vissa frågor där vi inte kände till förhållandena, som exempelvis: vilken årskurs 
undervisar du i just nu? Då vi inte visste vilken anställningsform läraren hade på skolan och vilka 
årskurser som läraren kunde tänkas undervisa i. 

Den strukturerade typen av frågor passade också bra för att få in en stor mängd kvantitativa data 
som ger tydliga resultat att analysera och jämföra andra svarsresultat med. En del strukturerade 
frågor i enkäten följdes av öppna följdfrågor. 

I utformningen av enkäten lades mycket fokus på att, som Oates (2006) rekommenderar, formulera 
frågorna på ett sätt så att vi faktiskt fångade den data som skulle analyseras. Det var viktigt att 
försöka undvika frågor som kunde upplevas som svävande eller tolkas på annat sätt än tänkt. Detta 
validerades senare med pilottester.   

Oates (2006) betonar också vikten av att enkätfrågorna formas utifrån undersökningens koncept. 
Eftersom vi var intresserade av att ta reda på vilka läromedel som används i 
programmeringsundervisningen behövde vi fundera över alla aspekter av koncepten som vi inte 
redan hade svar på utifrån vår frågeställning. Enkätfrågorna delades därför in i kategorierna 
bakgrundsinfo lärare och skola, läromedel och undervisning. Enkätfrågorna i varje kategori skulle 
täcka en aspekt av studiens koncept. Nedan listas de koncept enkätens frågor bygger på: 

-    Värdera lärares upplevelse av att undervisa med läromedel avsedda för programmering. 

-    Jämföra lärares upplevelse av att undervisa i programmering med tidigare undersökningar från 
artiklarna i litteraturstudien, för att se om det finns några kopplingar med hur de upplever 
läromedlen och hur det påverkar deras upplevelse av att undervisa i programmering. 

-    Lista vilka läromedel som används och värdera huruvida dessa bedömts effektiva i 
undervisningen. 

Med undersökningens koncept i fokus konstruerades enkätfrågorna enligt Oates (2006) 
rekommendationer om att frågorna ska vara kortfattade (utan att förlora innebörden), att varje fråga 
är relevant gentemot huvudfrågan, att frågorna är specifika och inte tvetydiga samt att inte 
formulera ledande frågor. Med tanke på att hålla frågorna kortfattade och att vi inte skulle stjäla för 
mycket av lärarnas tid valde vi att lista svarsalternativ för olika läromedel. Vi tog hjälp av skolverkets 
hemsida för att få information om olika läromedel och material som kan användas i undervisningen 
av programmering och listade dem som svarsalternativ, med möjligheten att också fritt kunna fylla i 
vilka övriga läromedel som används i undervisningen. 

Oates (2006) argumenterar också för att ställa frågor för att validera andra frågor, vilket bidrar till 
en mer nyanserad analys. Frågan som Upplever du att eleverna tar till sig undervisningen och 
utvecklar sin förmåga till datalogiskt tänkande och problemlösning? följs upp med Tycker du att du 
har en god uppfattning om vad begreppet datalogiskt tänkande innebär? Detta för att se om lärarna 
faktiskt vet vad begreppet datalogiskt tänkande innebär och för att vi därmed ska veta att svaren på 
den förstnämnda frågan kunde vara av värde. 

Oates (2006) tipsar också om att lägga till svarsalternativet vet ej till alla ja och nej frågor, vilket 
underlättar för de som är osäkra på hur de ska svara på en fråga och för att undvika att de då väljer 
att avbryta enkäten för att de inte hittar ett svar som passar dem. 

Värdera läromedlen i undervisningen 

I enkäten får läraren svara på frågor om hur läraren upplever läromedlet utifrån fyra parametrar: 
lätt att använda, motiverande för eleverna, bidrar till kunskapsutveckling och om läromedlet är 
anpassat till åldersgruppen.  
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De två första parametrarna låter läraren värdera läromedlet i en användarkontext, avseende den 
interaktiva upplevelsen av läromedlet. De två sista parametrarna värderar innehållet ur ett 
pedagogiskt perspektiv.  

Den förstnämnda ger oss möjligheten att i resultatet generellt kunna värdera om en viss typ av 
läromedel upplevs vara lättare att använda gentemot en annan typ av läromedel.  
   Den andra parametern valdes i beaktning till de fynd som gjorts i litteraturstudien, att få elever är 
motiverade till att lösa logiska problem självständigt, varför vi undrade om lärarna i vår studie 
upplevde eleverna motiverade i interaktion med läromedlet, vilket också ger uttryck för en aspekt av 
den emotionella upplevelsen i interaktionen med produkten (Sentance & Csizmadia, 2017). 

Den tredje parametern valdes för att låta läraren värdera upplevelsen av huruvida läromedlet svarar 
gentemot elevernas kunskapsutveckling. 

 I Läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshem (Lgr11), kapitel 2.2 Kunskaper, står det att: 

”Läraren ska ansvara för att eleven: “får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar 
kunskapsutveckling”. (Lgr11, 2018, s.13) 

 ”att skolan ansvarar för att eleven: “kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för 
kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande”. 
(Lgr11, 2018, s.13) 

Den fjärde parametern valdes utifrån det centrala innehållet gällande 
programmeringsundervisning, som redovisas under kapitlet Tidigare forskning. Det baserades på 
intresset av att ta reda på om läraren upplevde läromedlet anpassat efter åldersgruppen och att alla 
läromedel inte har tydliga kopplingar till den svenska läroplanen. 

I litteraturstudien fann vi artiklar om lärarnas utmaningar med programmeringsundervisningen och 
vi inspirerades av dessa för den fråga i enkäten som låter läraren kryssa i ett eller flera alternativ om 
de upplever några utmaningar med läromedlen och i så fall vilka. Se även Bilaga 6. 

3.3.5 Pilottest 
Efter bearbetning av enkätfrågorna och utformningen av webbformuläret pilottestade vi enkäten 

på oss själva och gjorde en utvärdering av webbenkäten enligt Oates (2006) Evaluation guide: 
questionnaires. Därefter pilottestades enkäten på två lärare, vilket gjorde att vi fångade målgruppens 
perspektiv och fick ett första utkast på hur de kunde tänkas svara. Det hjälpte oss att förfina och 
förbättra frågorna så att vi på ett bättre sätt kunde analysera svaren och på så sätt undvika tvetydiga 
frågor, krångliga instruktioner och svar som inte kunde analyseras. 

Lärare som pilottestade enkäten gav oss också synpunkter på frågorna. En lärare noterade att vi 
borde ställt frågan Hur många lärare på din arbetsplats har en utbildning inom 
programmering?  Eftersom hen antog att bara lärare som var intresserade av programmering 
möjligen skulle välja att svara på vår enkät. Vi uppfattade det som en relevant notering, men valde 
ändå inte att lägga till detta eftersom det antagligen är svårt för dem som svarar att veta detta. 
Däremot utökades enkäten med frågan Vad är din inställning till programmering i grundskolan? Som 
svar fick läraren gradera sin inställning från väldigt positiv till väldigt negativ. Frågan lades till för att 
vi skulle kunna se om vi faktiskt bara fått svar från lärare som hade en positiv inställning till 
programmering, eller om vi också nått ut till de som inte hade en lika positiv inställning. 

3.3.6 Etik 
Eftersom vår undersökning involverar lärare i form av enkätdeltagare måste några forskningsetiska 

principer följas. Enligt Oates (2006) har vi tagit hänsyn till deltagarna i enkäten vad gäller deras 
rättigheter till att inte delta och att kunna ta tillbaka sitt deltagande. I introduktionen till enkäten 
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informerades lärarna om deras anonymitet och att svaren inte går att spåra till dem, vilket motsvarar 
deltagarnas rättigheter till anonymitet och konfidentialitet enligt Oates (2006). Se även Bilaga 6. 

I de fall läraren gick med på att delta i en observationsstudie eller mailintervju lämnade de sin 
mailadress. I samband med att de fyllde i sin mailadress fick lärarna kryssa i en ruta för att godkänna 
att deras mailadress sparades enligt GDPR. På så vis gav vi deltagarna rätten att kunna ge sitt 
medgivande, enligt Oates (2006). Det var helt valfritt för lärarna och deras mailadresser var inget 
som sparades tillsammans med enkätsvaren. 

Enkäten skickades till samtliga verksamma rektorer inom Örebro län från en gemensam mailadress 
ämnad för utskick och kontakt med olika kontaktpersoner gällande vår undersökning. Ur ett etiskt 
perspektiv var det viktigt att de personer som på något vis deltagit i vår undersökning kunde komma i 
kontakt med oss angående information om vår undersökning eller eventuella frågor och att dessa 
inte blandades med vår privata mail.  

Oates (2006) tar upp vikten av att inte vara onödigt påträngande målgruppen för studien, men med 
tanke på få svar från lärare efter ett första utskick av enkäten valde vi att skicka en påminnelse för att 
samla in fler svar. 

3.4 Metodanalys av enkätsvar 

Svaren från enkäten har analyserats med hjälp av en kvantitativ dataanalys för de stängda, 
strukturerade frågorna och en kvalitativ dataanalys för några av enkätens öppna frågor. Den 
kvalitativa dataanalysen avsåg de svar som inte gick att fördela i nominal eller ordinal mätskala och 
som främst formulerades som följdfrågor på svaren från föregående fråga med syfte att kunna ge oss 
en mer heltäckande redogörelse för ämnesområdet. 

Eftersom det fanns ett inbyggt verktyg för dataanalys i Googles webbformulär hade vi möjligheten 
att i ett tidigt stadie få en överskådlig bild på vad lärarna hade svarat, vilket underlättade 
processarbetet i och med att vi kunde se vilka svar som var användbara och berörde, eller hade 
inverkan på, studiens frågeställningar.  

3.4.1 Kvantitativ dataanalys 
Datainsamlingen från enkätens strukturerade svar kan delas in i två olika mätskalor, nominalskala 

och ordinalskala. 
Enkätens frågekategorier bakgrundsinformation om skola och bakgrundsinformation om lärare 

analyserades som nominaldata. Nominaldata kan enligt Oates (2006) också kallas för categorical 
data, eftersom den data beskriver en kategori av någonting. Den kategori av data som var intressant 
för vår analys valdes med avsikten att visa på skillnader och likheter och att kunna visa på samband 
mellan lärares kategoritillhörighet, såsom ålder, årskurs de undervisar och skolform, med svaren från 
övriga frågor i enkäten. 

Flera av svaren genererar data som tillskrivs en så kallad variant av nominalskala, de är dikotoma 
och kan endast ge två värden. I enkäten avser de dikotoma variablerna svaren ja eller nej. Dikotoma 
variabler motiverades för de frågor som ett tvetydigt alternativt svar som vet ej inte var relevant. 
Svaret på frågan Skulle ni kunna tänka er/ha möjlighet att ta emot studenter för något av följande: 
observation under lektion, en intervju eller att eventuellt bli kontaktad per mail? avsåg endast att ge 
oss möjlighet att utöka vår studie, varför alternativa svar eller följdfrågor inte var aktuellt för 
studiens övergripande frågeställning. 

Huvuddelen av svaren på enkätens frågor är av typen ordinaldata och presenteras under 
frågekategorierna läromedel och undervisning. Ordinaldata kan enligt Oates (2006) kallas för ranked 
data, eftersom data fördelas på en rangordnad skala. Enkätens ordinaldata genererades från frågor 
med alternativa svarsalternativ samt frågor som baserats på Likert-skalor där frågans påstående 
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tilldelas en rankning av svar. Svaret på frågor som upplevelsen av att använda ett visst läromedel när 
det gäller lätt att använda, genererade svaren håller inte med alls, håller inte med, varken eller, håller 
med, håller helt med. Analysen av svaren från Likert-skalor möjliggjorde en gradering av läromedel 
utifrån parametrar som skulle kunna svara för läromedlets roll i undervisningen. Analysen vad gäller 
läromedlets roll i undervisningen relaterar till studiens frågeställning, Vad är lärarnas upplevelse av 
att använda det valda läromedlet i undervisningen? 

För att göra än mer komplex analys, vilket Oates (2006) rekommenderar för att analysera 
eventuella samband mellan olika frågor, konverterade vi svaren till ett exceldokument. Olika 
kombinationer av data analyserades på enskilda excelblad, där kolumnerna kunde göras om till 
tabeller för att sortera svaren. Om alla ja-svar på en viss fråga skulle korreleras till en annan fråga, 
kunde man i Excel lätt gruppera ja-svaren längst upp och nej-svaren hamnade på raderna längst ner. 
Denna teknik för dataanalysen gjorde att vi lättare kunde se sambanden, gentemot om man var 
tvungen att läsa varannan rad för ja-svar och nej-svar och så vidare. 

3.4.2 Kvalitativ dataanalys 
Enkätens frågor som öppnade för en ansats till kvalitativ dataanalys var främst följdfrågor. 

Följdfrågorna avsåg att ge deltagaren möjligheten att vidareutveckla svaret eller komma med egna 
alternativa svar. Det var intressant att ta reda på om deltagaren hade övrig information att delge oss 
som vi inte kunnat förutse att fråga om och som också var relaterad till vår frågeställning. Bryman 
(2016) beskriver hur man kan kombinera kvantitativ och kvalitativ forskning. För att fördjupa vår 
dataanalys användes en kvalitativ ansats i vår mer kvantitativt inriktade forskning i hopp om att få en 
heltäckande redogörelse för ämnesområdet som studeras. Samtidigt var det viktigt att enkäten inte 
skulle ta för mycket av deltagarens tid, varför dessa möjligheter begränsades till ämnesområdets 
fokus kring läromedlen. De flesta öppna frågorna var heller inte obligatoriska att svara på. 

Enkätens fråga Har du använt dig av några andra läromedel utöver de tidigare nämnda? och den 
öppna följdfrågan Vilka övriga läromedel har du använt dig av? syftade till att fånga upp läromedel 
som inte omfattades av grundfrågan Har du använt dig av [läromedlets namn] som läromedel i 
undervisningen av programmering? Den öppna frågan gav ett mer nyanserat svar och behövde 
tolkas. Den gav också otydliga svar som inte kunde resultera i någon konkret information, som 
exempelvis svaret “Egengjorda övningar…”, vilket för oss inte resulterade i något konkret läromedel 
att lista. I och med den kvalitativa analysen av frågan Vilka övriga läromedel har du använt dig av? 
kunde vi sammanföra de svaren med grundfrågan och sammanställa en lista av läromedel som 
lärarna använder i undervisningen. Därefter gjorde vi en kvalitativ analys av det kvantitativa 
resultatet. Vi kategoriserade läromedlen för att se om de tillhörde en särskild typ av läromedel, bland 
annat för att kunna se om det fanns några gemensamma nämnare mellan de valda läromedlen 
(Bilaga 1,2, 3 och 4). 

Den kvalitativa analysen av data gjordes med hjälp av metodstöd från Oates (2006). Utifrån Oates 
(2006) analysing textual data, började vi med att ge varje fråga som skulle analyseras med en 
kvalitativ ansats ett eget avsnitt och vi kodade frågorna som kvalitativ analys 1, 2, 3 och 4. Varje 
avsnitt redovisades i en tabell med kolumnnamnen lärare och enkätsvar, sammanfattning och 
kategori. Vi skrev in frågornas svar manuellt och kategoriserade dem utifrån läromedlets olika 
attribut, se exempelvis Bilaga 1. Sedan började vi leta efter teman och samband som kunde 
redovisas i resultatet. 

När det var klart kategoriserades även de läromedel som redovisats från grundfrågan Har du 
använt dig av [läromedlets namn] som läromedel i undervisningen av programmering? De båda 
frågornas resultat sammanfördes i två ytterligare tabeller. I den ena tabellen listades lärare och 
respektive läromedel (Bilaga 3). I den andra tabellen listades lärare och respektive kategori (Bilaga 
4). 
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Att samla kvalitativ data i tabeller gjorde det lättare att urskilja mönster, analysera och redovisa 
resultatet. När det kom till listan av valda läromedel kan man säga att vi gjorde en kvalitativ tolkning 
av det kvantitativa resultatet. Vi kategoriserade läromedlen för att se om de tillhörde en särskild typ 
av läromedel, bland annat för att kunna se om det fanns samband mellan de valda läromedlen. 

3.5 Metoddiskussion 

Hur motiverar vi metodvalen i vår studie, vilka parametrar har vi tagit hänsyn till i valet av metoder 
och vad borde vi ha tänkt på eller gjort annorlunda? I det här avsnittet lyfter vi styrkor och svagheter 
med metodvalen. 

De parametrar som motiverar och har varit stöd för metodvalet är: Vilken metod man väljer beror 
på vad man vill uppnå med studien, det vill säga studiens forskningssyfte och frågeställningar; 
studiens tidsbegränsning; hur länge ämnesområdet varit aktuellt; målgruppen och dess begränsning; 
geografisk begränsning, storlek; vår uppfattning och förståelse för ämnesområdet. 

Vår uppfattning och kännedom om ämnesområdet motiverade litteraturstudien, både för att titta 
på vad den vetenskapliga forskningen tagit fram och var diskussionerna befinner sig i skoldebatten. 
Vi fick en uppfattning om situationen och fann många kunskapsluckor. Fynden fick oss att vilja 
utforska om lärare i grundskolan skulle känna sig mer bekväma att undervisa i programmering med 
rätt verktyg för undervisningen. Men var användandet av en enkät det optimala tillvägagångssättet 
för vår forskningsfråga?  

Webbenkäten möjliggjorde att vi kunde få ett tillräckligt antal svar från lärare i Örebro län. Tidigare 
studier tyder på att vår målgrupp ofta på grund av tidsbrist inte har möjlighet att engagera sig i 
aktiviteter som att svara på intervjuer och delta i forskningsprojekt (Mannila, 2017), varför en 
webbenkät bedömdes vara det mest optimala för situationen som helhet, med ovanstående 
parametrar i beaktning. 

   Webbenkätens svagheter har bland annat handlat om vår bristande förmåga att täcka alla 
relevanta aspekter gentemot studien, till exempel: 

 Vi borde haft med en fråga om vilken kommun läraren arbetar i för att kunna säkerställa att 
vi faktiskt täckte hela länet. 

 Vi borde förkortat enkäten genom att prioritera bort mindre viktiga frågor. Potentiella 
respondenter kan ha blivit avskräckta av att se det totala antalet frågor och därmed avstått 
från att delta i enkäten.  

 Frågan om läraren känner sig bekväm med att undervisa borde varit obligatorisk då lärarnas 
upplevelser är en central del i undersökningen. I efterhand har vi även diskuterat att en skala 
från 1–10 hade varit ett bättre sätt att låta lärarna gradera hur bekväma de känner sig, 
snarare än att ha det som en öppen fråga.  

 Det hade varit att föredra att utesluta öppna frågor i så stor mån som möjligt då stängda 
frågor underlättar vid analysarbetet. Dessutom ville vi undvika att göra de öppna frågorna 
obligatoriska då det kräver mer ansträngning från respondenten. Genom att göra om dessa 
till stängda frågor hade vi kunnat samla in fler svar genom att göra dem obligatoriska. Dock 
bedömdes dessa vara svåra att utforma som stängda frågor då det var svårt att förutse vilka 
svarsalternativ som skulle behövas.   

   Men också vår förmåga att ta hänsyn till tvetydighet, till exempel: 

 Frågan "Upplever du att undervisningen bidrar till kunskap i datalogiskt tänkande och 
problemlösning?" borde ha delats upp i två frågor, eftersom vi inte vet om lärarnas svar 
syftar till “datalogiskt tänkande” eller “problemlösning”. 
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 Frågan “Har du använt eller planerar att använda Arduino/Micro:bit i undervisningen?” borde 
formulerats som “Har du använt dig av någon form av enkortsdator i undervisningen 
(exempelvis Arduino/Micro:bit)?” då det finns fler än endast dessa två enkortsdatorer och 
det var läromedelskategorin vi ville fånga i denna fråga.  

   Svagheterna resulterade i att svaren från dessa frågor i enkäten har varit svåra att tyda och 
generalisera.  

Webbenkätens styrkor har varit: 

 att utifrån målgruppen och dess begränsningar kunnat få ett bra underlag för analys av vår 
studie. 

 att dessa svar genererat en lista på verktyg som lärare i Örebro län, årskurs F-6 valt att 
använda i undervisningen.  

 att mäta lärares första upplevelse av att använda verktygen utifrån specifika parametrar. 
 att överlag få ett bra underlag för analys, med tanke på Googles analysverktyg, vilket 

underlättade analysarbetet. 
 att spara tid, eftersom vi eller vår målgrupp inte behövt förflytta oss för att genomföra 

enkäten.  

Om vi hade utfört intervjuer eller observationsstudier hade vi kunnat samla in djupare, kvalitativ 
data och på så vis fångat aspekter vi inte kunnat förutse utifrån fördefinierade frågor. Men vi tror att 
det hade varit svårt att få ett tillräckligt stort underlag som skulle svara gentemot vår frågeställning 
och att det hade resulterat i ett smalare underlag. 

4 Resultat och analys 

   I detta kapitel presenteras resultatet och analysen av enkätsvaren. Underlag för resultat och analys 
återfinns i bilagorna (Bilaga 1,2,3, 4).  

4.1 Resultat av kvantitativ analys 

Det finns en stor spridning bland läromedlen man använt, trots detta kan vi konstatera att 
majoriteten av lärarna ändå använt sig av samma läromedel: Scratch och robotar. Vi kan också se att 
dessa lärare samtidigt använt sig av andra verktyg utöver Scratch och robotar. Nedan redovisas 
resultatet från enkätundersökningens kvantitativa data. De övriga läromedel som lärarna nämnt att 
de använt sig av presenteras i resultatet av kvalitativ analys. 
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4.1.1 Vilka verktyg använder lärarna i Örebro län i undervisningen av programmering i grundskolan? 

Tabell 3 

 

Tabellen över de läromedel som lärarna valt att använda i undervisningen av programmering visar 
att Scratch är det läromedel som används av flest lärare. 20 lärare svarade att de använder sig av 
Scratch. Endast tre lärare svarade att de inte använder sig av Scratch, och två lärare svarade Vet ej. 
Det näst vanligaste läromedlet i undervisningen är robotar (exempelvis Bee-bot eller Blue-bot), 16 
lärare uppgav att de använder sig av detta. Programmera mera används även det av majoriteten, 
nämligen 13 av 25 lärare. Code.org används av 11 av 14 lärare. Övningar från matematikböcker 
(specifikt utformade för att lära ut programmering) är något som 9 lärare uppger att de använder. 
Kodboken används av 8 av 25 lärare. Arduino, Micro:bit, Sphero, Kojo och Code Monkey används alla 
av färre än 5 av de 25 tillfrågade lärarna. Ingen lärare har uppgett att de använder sig av 
Spelprogrammering.nu i undervisningen. 

4.1.2 Platta/dator eller Analog programmering 
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   Resultatet på frågan om vilka läromedel lärarna använder sig mest av i undervisningen av 
programmering, med alternativen: platta/dator, analog programmering eller lika mycket båda delar, 
visar att det vanligaste är undervisning med platta/dator.  
 

 Analog programmering 20 % (5 av 25) 
 Platta/Dator 48 % (12 av 25) 
 Lika mycket båda delar 28 % (7 av 25) 
 Vet ej 4 % (1 av 25) 

Analog programmering är något som 20 % av lärarna uppger att de använder sig mest av, vilket är 
vanligast förekommande på lågstadiet. I mellanstadiet använder 73 % (8 av 11) lärare främst 
platta/dator i undervisningen av programmering. Totalt sett står mellanstadielärarna för två 
tredjedelar av användningen av platta/dator.  

Förtydligande: Resultatet visar inte på att dessa lärare bara använder sig av platta/dator eller 
analog programmering i undervisningen utan belyser vilken av dessa de använder mest i 
undervisningen.  

4.1.3 Vad är lärarnas upplevelse av att använda det valda läromedlet i undervisningen?  
I analysen av enkätsvaren avseende lärarnas värdering av att använda det valda läromedlet i 

undervisningen, så mätte vi lärarnas svar genom en skala med fem alternativ, håller med helt, håller 
med, varken eller, håller inte med och håller inte alls med.  

Nedan presenteras verktygen utifrån hur många lärare som använt läromedlet, i fallande ordning: 

Scratch 

80 % (20 personer) av våra svarande har använt sig av Scratch: 

 90 % tycker läromedlet är lätt att använda, varav 25 % håller med helt 
 95 % tycker läromedlet är motiverande för eleverna, varav 30 % håller med helt 
 100% tycker läromedlet bidrar till elevernas kunskapsutveckling inom programmering, varav 

30 % håller med helt 
 20 % tycker att läromedlet är för svårt för åldersgruppen de undervisar, medan 60 % inte 

håller med, 20 % svarade varken eller 

 
Robotar 

64 % (16 personer) av våra svarande har använt sig av Robotar: 
 

 100 % tycker läromedlet är lätt att använda, varav 56 % håller med helt 
 100 % tycker läromedlet är motiverande för eleverna, varav 56 % håller med helt 
 94 % tycker läromedlet bidrar till elevernas kunskapsutveckling inom programmering, varav 

31 % håller med helt 
 6 % tycker att läromedlet är för svårt för åldersgruppen de undervisar, medan 94 % inte 

håller med, 15 % svarade varken eller 
 
Programmera mera 

52 % (13 personer) av våra svarande har använt sig av Programmera mera: 
 

 100 % tycker läromedlet är lätt att använda, varav 38,46 % håller med helt 
 100 % tycker läromedlet är motiverande för eleverna, varav 7,69 % håller med helt 
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 100 % tycker läromedlet bidrar till elevernas kunskapsutveckling inom programmering, varav 
15,38 % håller med helt 

 23,07 % tycker läromedlet är för svårt för åldersgruppen de undervisar, medan 61,53 % inte 
håller med 

 
Code.org 

44 % (11 personer) av våra svarande har använt sig av Code.org:  
 

 81,81 % tycker läromedlet är lätt att använda, varav 27,27 % håller med helt 
 100 % tycker läromedlet är motiverande för eleverna, varav 27,27 % håller med helt 
 100 % tycker läromedlet bidrar till elevernas kunskapsutveckling inom programmering, varav 

27,27 % håller med helt 
 27,27 % tycker läromedlet är för svårt för åldersgruppen de undervisar, medan cirka 63,63 % 

inte håller med, 9,09 % svarade varken eller 
 
Skolans mattebok 

36 % (9 personer) av våra svarande har använt sig av skolans mattebok: 
 

 100 % tycker läromedlet är lätt att använda 
 66,66 % tycker läromedlet är motiverande för eleverna 
 88,88 % tycker läromedlet bidrar till elevernas kunskapsutveckling inom programmering 
 11,11 % tycker läromedlet är för svårt för åldersgruppen de undervisar, medan 77,77 % inte 

håller med 
 
Kodboken 

32 % (8 personer) av våra svarande har använt sig av Kodboken: 
 

 100 % tycker läromedlet är lätt att använda, varav 25 % håller med helt 
 87,5 % tycker läromedlet är motiverande för eleverna, varav 37,5 % håller med helt 
 87,5 % tycker läromedlet bidrar till elevernas kunskapsutveckling inom programmering, varav 

37,5 % håller med helt 
 12,5 % tycker läromedlet är för svårt för åldersgruppen de undervisar, medan 87,5 % inte 

håller med 
 
Arduino/Micro:bit 

16 % (4 personer) av våra svarande har använt sig av Arduino/Micro bit: 
 

 100 % tycker läromedlet är lätt att använda, varav 75 % håller med helt. 
 100 % tycker läromedlet är motiverande för eleverna, varav 75 % håller med helt. 
 100 % tycker läromedlet bidrar till elevernas kunskapsutveckling inom programmering, varav 

75 % håller med helt. 
 0 % tycker läromedlet är för svårt för åldersgruppen de undervisar, medan 25 % svarade 

varken eller. 
 
Sphero 

12 % (3 personer) av våra svarande har använt sig av Sphero: 
 

 33,33 % tycker läromedlet är lätt att använda, 33,33 % svarade varken eller 
 66,66 % tycker läromedlet är motiverande för eleverna, 33,33 % svarade varken eller 
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 66,66 % tycker läromedlet bidrar till elevernas kunskapsutveckling inom programmering, 
33,33 % svarade varken eller 

 33,33 % tycker läromedlet är för svårt för åldersgruppen de undervisar, medan 33,33 % 
svarade varken eller och 33,33 % håller inte alls med 

 
Code Monkey 

8 % (2 personer) av våra svarande har använt sig av Code Monkey: 
 

 100 % tycker läromedlet är lätt att använda, varav 50 % svarade håller med helt 
 100 % tycker läromedlet är motiverande för eleverna 
 100 % tycker läromedlet bidrar till elevernas kunskapsutveckling inom programmering 
 0 % tycker läromedlet är för svårt för åldersgruppen de undervisar  

 
Kojo 

8 % (2 personer) av våra svarande har använt sig av Kojo: 
 

 100 % tycker läromedlet är lätt att använda, varav 50 % svarade håller med helt 
 100 % tycker läromedlet är motiverande för eleverna, varav 50 % håller med helt 
 100 % tycker läromedlet bidrar till elevernas kunskapsutveckling inom programmering, varav 

50 % håller med helt 
 0 % tycker läromedlet är för svårt för åldersgruppen de undervisar 

 
Analys 

Generellt sett är lärarna väldigt nöjda med de läromedel de valt, ofta har samtliga svarande sagt att 
läromedlet är lätt att använda, motiverande för eleverna, bidrar till kunskapsutveckling, och inte är 
för svårt för elevernas åldersgrupp. Enbart i fallet med läromedlet Sphero anser färre än 50 % av 
lärarna att läromedlet är lätt att använda, under 70 % anser det vara motiverande för eleverna, 
under 70 % tycker att det bidrar till kunskapsutveckling för eleverna och över 30 % av lärarna 
upplever att Sphero är för svårt för åldersgruppen. I det fallet är det dock enbart 3 svarande. Inget 
annat läromedel har fått lägre än 80 % avseende lätt att använda. Förutom läromedlet skolans 
mattebok har heller inget av dessa läromedel fått under 87,5 % avseende motiverande för eleverna. 
Angående om läromedlen bidrar till kunskapsutveckling för eleverna har läromedlen värderats 
positivt av lärarna, där 87,5 % eller fler anser att läromedlen bidrar till nya kunskaper. Under 30 % av 
lärarna har angett att läromedlen är för svåra för deras åldersgrupp av elever. 

4.1.4 Utmaningar med läromedlen  
   Lärarna fick frågan om vilka utmaningar de upplever med läromedlen där de fick kryssa i ett antal 
svarsalternativ, samt ytterligare ett alternativ för att fylla i ett eget svar. Vilket gav följande resultat:  

 Upplever inga utmaningar 40 % (10 av 25) 
 Tidskrävande för mig som lärare att lära sig 40 % (10 av 25) 
 Kräver teknisk förkunskap 16 % (4 av 25) 
 Dålig tillgång till teknisk support på skolan 16 % (4 av 25) 
 Det stora utbudet av läromedel 12 % (3 av 25) 
 Svårt för mig som lärare att lära sig 8 % (2 av 25) 

Egna svar: “Motstånd hos kollegor” 

En stor del av lärarna svarade att de inte upplever några utmaningar med läromedlen. Lika många 
svarade att de tycker att läromedlen är tidskrävande för dem att lära sig. Övriga utmaningar, bland 
de svarsalternativ som presenterades, var något som endast ett fåtal lärare upplevde. En lärare valde 
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att fylla i ett eget svar, och skrev: “Motstånd hos kollegor”. Vid analys av enskilda svar kan man se att 
fyra lärare svarat att de inte upplever några utmaningar, men även fyllt i något eller flera av följande 
alternativ: dålig tillgång till teknisk support på skolan, tidskrävande för mig som lärare att lära sig, 
kräver teknisk förkunskap. Dessa fyra lärare är inte medräknade i resultatet bland de som inte 
upplever några utmaningar med läromedlen.  

Utöver de lärare som inte upplever några utmaningar har de flesta lärare kryssat i endast ett 
svarsalternativ. Två lärare kryssade i två svarsalternativ. En lärare upplever tre av svarsalternativen 
som utmaningar och en lärare upplever fyra av svarsalternativen som utmaningar med läromedlen.  

4.1.5 Korrelationer 
Antal läromedel per lärare i undervisningen och inställning till programmering 

Vid frågan om lärarnas inställning till programmering i grundskolan fick lärarna i enkäten gradera 
sin inställning på en skala, med alternativen: Väldigt negativ, Negativ, Varken eller, Positiv, Väldigt 
positiv. Ingen av de lärare som svarade på enkäten uppgav att de hade en negativ eller väldigt 
negativ inställning till programmering. Fem lärare svarade att de hade varken en positiv eller negativ 
inställning till programmering i grundskolan. Bland dessa lärare har tre av dessa använt sig av endast 
ett läromedel, en lärare har använt två läromedel och en lärare har använt fyra olika läromedel. 

Lärare som uppgett att de har en positiv eller väldigt positiv inställning till programmering har, i 
samtliga fall utom ett, använt sig av tre eller fler olika läromedel. Bara en lärare har använt sig av 
endast ett läromedel.  

Av de åtta lärare som har en positiv inställning till programmering har 75 % (6 av 8) av dessa lärare 
använt sig av fyra olika läromedel. En lärare har använt sig av ett läromedel och den kvarstående 
läraren har ännu inte börjat undervisa i programmering och därmed uppgett att hen inte använt 
något läromedel alls. 

Bland de lärare som har en väldigt positiv inställning till programmering har majoriteten, 60 % (7 av 
12), använt sig av mellan 5–11 olika läromedel. En lärare använder sig av endast ett läromedel och de 
resterande använder mellan 3–4 olika läromedel.  

Vid analys av resultaten ser vi att lärare som varken har en positiv eller negativ inställning till 
programmering generellt sett använder sig av färre läromedel medan de lärare som har använt eller 
använder en mängd olika läromedel generellt sett har en positivare bild av programmering i 
grundskolan. 

Robotar och lärare som blivit nekad läromedel 
   Robotar används av 7 av 11 lågstadielärare. Samtliga av de lågstadielärare som uppgett att de inte 
använder sig av robotar i undervisningen av programmering har också uppgett att de blivit nekade 
läromedel av skolan på grund av ekonomiska skäl. 

Lärare som undervisat i programmering under en längre tid 

Det finns tydliga samband mellan de lärare som har undervisat i programmering under en längre 
tid, nämligen de som började undervisa i ämnet redan innan det fördes in i läroplanen. Dessa lärare 
har undervisat i programmering från år 2016 eller tidigare.  

I de fall i enkäten där ett läromedel endast används av ett ytterst fåtal lärare var det i samtliga fall, 
utom ett, lärare som undervisat i programmering sedan år 2016 eller tidigare. Dessa läromedel var 
enkortsdatorer, Code Monkey, Sphero och Kojo. 

Lärare som undervisat i programmering sedan en längre tid tillbaka tenderar också i mindre 
utsträckning att använda sig av övningar från matematikboken som läromedel för programmering. 
Relaterat till detta har de också svarat att de mestadels använder sig av en platta eller dator i 
undervisningen, snarare än att lära ut analog programmering. Däremot undervisar majoriteten av 



30 
 

dessa lärare, 62,5 % (5 av 8), i mellanstadiet och inte lågstadiet där analog programmering visat sig 
vara mer förekommande.  

75 % av de lärare som använder sig av kodboken återfinns bland de lärare som undervisat i 
programmering under en längre tid.  

Samtliga lärare utom två i denna kategori har svarat att de känner sig bekväma med att undervisa i 
programmering. En lärare svarade “oftast” och en avstod från att svara.  

Erfarenhet av läromedel och lärares upplevelse av att undervisa i programmering 

   19 av 25 lärare svarade på frågan Känner du dig bekväm med att undervisa i programmering? 14 
svarade att de kände sig bekväma med att undervisa i programmering. Resultatet visar att 
majoriteten lärare känner sig bekväma med att undervisa i programmering. I och med att 
majoriteten lärare också värderat läromedlen positivt skulle ett möjligt samband kunna vara att bra 
läromedel som stöd i undervisningen gör att lärare känner sig mer bekväma med att undervisa i 
programmering, trots att det är ett nytt ämnesområde för läraren. Det som talar emot detta är den 
minoritet lärare som inte kände sig bekväma med att undervisa i programmering, eftersom de också 
hade en positiv upplevelse av läromedlen. 

Förberedande träning, lärarnas upplevelse av att undervisa i programmering och utmaningar med 
läromedlen 

   I enkäten fick lärarna svara på frågan om de fått någon form av förberedande träning inför att 
undervisa i programmering, varpå de svarade enligt följande: 

 Ja: 56 % (14 av 25) 
 Nej: 36 % (9 av 25) 
 Har blivit erbjuden träning men inte haft möjlighet att ta del av den: 8 % (2 av 25) 

 
   De 14 lärare som svarade ja på frågan om de fått förberedande träning fick även möjlighet att svara 
på om de upplevde att träningen var tillräcklig, vilket gav följande resultat: 

 
 Ja, tillräcklig: 50 % (7 av 14) 
 Nej, inte tillräcklig: 21,5 % (3 av 14) 
 Delvis: 21,5 % (3 av 14) 
 Avstod från att svara: 7 % (1 av 14) 

 
   Resultatet jämfördes med resultatet på frågan om lärarna känner sig bekväma med att undervisa i 
programmering. 

De som fått förberedande träning svarade: 
 Bekväm: 64,3 % (9 av 14) 
 Ej bekväm: 21,4 % (3 av 14) 
 Avstod från att svara: 14,3 % (2 av 14) 

 
De som inte genomgått förberedande träning svarade: 

 Bekväm: 62,5 % (5 av 8) 
 Ej bekväm: 25 % (2 av 8) 
 Avstod från att svara: 12,5 % (1 av 8) 

 
   Andelen av de lärare som genomgått någon form av förberedande träning inför att undervisa i 
programmering och som även känner sig bekväma vid undervisningen uppgår till 64,3 %, och andelen 
av dessa lärare som inte känner sig bekväma är 21,4 %. Motsvarande siffror för de lärare som inte 
genomgått förberedande träning är 62,5 % (bekväma) respektive 25 % (ej bekväma). Således är 
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resultaten för de båda grupperna snarlika och huruvida en lärare fått någon form av förberedande 
träning inför att undervisa i programmering i grundskolan tycks inte ha någon generell påverkan på 
huruvida läraren känner sig bekväm med att undervisa i ämnet eller inte.  

Läromedel och skolans ekonomi 
   36 % (9 av 25) lärare uppger att de blivit nekade läromedel av skolan på grund av ekonomiska skäl. 
Ingen lärare uppger någon annan anledning än ekonomi, till varför de blivit nekade läromedel. 

4.2 Resultat av kvalitativ analys 

   Här presenteras resultatet från enkätens öppna frågor.  

4.2.1 Lärare och hur bekväma de är att undervisa i programmering 

 Ja: 56 % (14 av 25)  
   Bland de som svarat ja att de känner sig bekväma i undervisningen, räknades även följande fritextsvar 
in: 

 “Oftast” 
 “Ja på lågstadiet där jag undervisar just nu.” 
 “Ja, jag och eleverna är nya så vi lär tillsammans” 

 
 Nej: 20 % (5 av 25) 

   Bland de som svarat nej, att de inte känner sig bekväma i undervisningen, räknades även följande 
fritextsvar in: 

 “När jag inte själv kan och säker” 
 “Nja skulle behöva mer utbildning på området för att bli riktigt säker” 

 
   Svaret “När jag inte själv kan och säker” har tolkats som att läraren menade att skriva “När jag inte 
själv kan - osäker”. Läraren som svarade “Nja skulle behöva mer utbildning på området för att bli 
riktigt säker” tolkades även den in som att hen inte känner sig säker, då svaret tolkas som att hen är 
mer osäker än säker. De resterande sex deltagande lärarna i enkäten avstod från att svara på frågan. 
Resultatet visar att majoriteten av de lärare som deltog i enkäten känner sig bekväma med att 
undervisa i programmering och endast en femtedel har svarat att de inte känner sig bekväma.  

4.2.2 Övriga läromedel 
   36 % (9 av 25) av de tillfrågade lärarna svarade på enkätens fråga Har du använt dig av några andra 
läromedel i undervisningen av programmering utöver de tidigare nämnda? och det genererade dessa 
svar:  

 Swift playground (1) 
 Lego mindstorm (1) 
 Annas instruktionsbok (1) 
 Internetstiftelsen i Sverige (2) 
 Lightbot (2) 
 Skolplus för förskoleklass (1) 
 Bebras.se (1) 
 Egengjorda övningar (1) 

(siffran inom parentes motsvarar antal lärare som uppgett att de använt läromedlet) 

4.2.3 Övriga fynd 
   Efter att vi analyserat och kategoriserat alla läromedel som lärarna använt sig av, har vi kunnat gjort 
följande fynd: 
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 84 % använder sig av blockprogrammering 
 52 % använder sig av symbolprogrammering  
 16 % använder sig av textbaserad programmering 
 72 % använder sig av robotar i undervisningen 
 80 % använder sig av analog programmering i sin undervisning 
 60 % använder ett läromedel med koppling till läroplanen 
 24 % använder material som inte innebär någon kostnad för skolan 
 bara en av lärarna använder ett läromedel som endast är engelskspråkigt 

4.3 En jämförelse av de läromedel som presenteras i tidigare forskning och de läromedel 
lärare använder i undervisningen utifrån enkätsvaren. 

Nedanstående resultat och analys baseras på källorna i litteraturstudien och studiens enkätsvar. Se 
även bilaga enkätfrågor (Bilaga 6). 

I litteraturstudien framkommer att lärare känner sig osäkra i programmering (Bellittini et al., 2014; 
Heintz & Mannila, 2018). I enkäten upplever majoriteten av de som svarat att de känner sig bekväma 
med att programmera. Därmed tyder inte svaren från vår enkät på att lärare i grundskolan F-6 
generellt känner sig osäkra i programmering. 

Lärares värdering av verktyg för programmering i grundskolan är positiv, både av vad som 
framkommer i litteraturstudien, baserat på lärares kommentarer i kapitlet tidigare forskning, och vad 
som framgår i enkätsvaren. 

Enkätsvaren visar att olika lärare använder sig av samma typer av läromedel i undervisningen. I 
litteraturstudien framgår inte om något sådant samband finns eller inte. 

Litteraturstudien redogör inte för vilka specifika läromedel lärare själva väljer att använda sig av i 
undervisningen. Däremot redogör litteraturstudien för vilka typer av läromedel lärarna valt att 
använda i undervisningen (Sentance & Csizmadia, 2017). Både litteraturstudien och enkätsvaren visar 
på att lärare använder sig av olika kategorier av läromedel i undervisningen. 

Litteraturstudien och enkätsvaren redovisar en lista på vilka läromedel som finns och kan användas 
för undervisning av programmering i grundskolan. Men bara enkätsvaren redovisar en lista över vilka 
läromedel lärare väljer att använda i undervisningen. 

Litteraturstudien redogör till viss del för begreppet datalogiskt tänkande och många av de studier 
som gjorts på läromedel relaterar till detta begrepp. Enkätsvaren redovisar inte för några 
korrelationer mellan läromedel och begreppet datalogiskt tänkande. 

Både litteraturstudie och enkätsvar redogör för utmaningarna med programmering i 
undervisningen. Däremot redovisar inte enkätsvaren för strategier att bemöta utmaningarna med 
programmering i undervisningen, vilket litteraturstudien gör. 

5 Diskussion 

Sammanfattande de politiska besluten och olika europeiska länders införande av programmering i 
undervisningen 

Beslutsfattare har formulerat argumenten för vikten av att programmering införs som en del i 
undervisningen i grundskolan och förmedlat besluten till myndigheter som fått i uppdrag att 
förbereda för dessa och ta fram stödmaterial, som exempelvis Skolverkets arbete med ändringarna i 
läroplanen. Många länder har redan lyckats förverkliga de politiska visionerna och infört 
programmering i undervisningen. En del länder har infört programmering som en del i andra ämnen, 
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såsom matematik och teknik, medan till exempel Storbritannien etablerat ett nytt ämnesområde, 
Computing. 

Det finns brister vad gäller lärarnas kunskaper och förberedelser. Lärarna anser sina kunskaper som 
bristfälliga. I de fall där lärarna försetts med förberedande träning har lärarna upplevt denna träning 
otillräcklig. I vissa fall har lärare tilldelats verktyg att använda men inte instruerats i hur de ska 
användas. I kombination med lärarnas avsaknad till ämneskompetens har detta ansetts 
problematiskt. 

Men även positiva aspekter har lyfts fram, vilket bland annat redovisas i fallstudien i Kaila et al., 
(2018), där man beskriver att egenskaperna av programvaran, avsedd att lära elever programmera, 
hade en positiv inverkan på lärarstudenterna. 

Utvecklingen av nya läromedel och verktyg avsedda att ge elever i grundskolan färdigheter inom 
programmering ökar i snabb takt 

Litteraturstudien visar att mycket hänt inom utvecklingen av läromedel och verktyg för elever i 
grundskolan. I den litteratur som dateras från 2012 till idag, framgår det att få läromedel som var 
aktuella för fem år sedan fortfarande är aktuella läromedel idag.  De läromedel som används av 
lärare som svarat på vår enkätundersökning, återfinns i litteratur daterad från 2015 och framåt, med 
undantag för Scratch, som också återfinns i en artikel från 2013. 

Enkortsdatorer är överrepresenterade i litteratur daterad från 2017 och 2018. Frågan är alltså om 
de läromedel som är aktuella idag även kommer att vara aktuella de kommande fem åren, prognoser 
talar snarare för motsatsen. Men det kan också ha att göra med kvalité och vem som marknadsför 
läromedlet. Läromedlet Scratch, som ändå funnits en längre tid och samtidigt är det läromedel som 
lärarna tenderar att använda sig av mest, har goda kvalitéer för undervisning till grundskoleelever 
och ägs och upprätthålls av The Scratch Team av Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
(Scratch, 2016). Läromedel med goda kvalitéer är möjligtvis det som gör skillnad när det kommer till 
läromedel som håller och utvecklas i tiden.  

Utöver kvalitéer eller faktorer som vi har låtit lärare värdera i undersökningen, skulle andra 
mätbara kvalitéer kunna undersökas och vara till god hjälp för utvecklare som arbetar med 
ändamålsenliga produkter för undervisning till grundskoleelever, som exempelvis andra aspekter av 
användarvänlighet, design, tillgänglighet och hur bra det motsvarar läroplanen. Det är viktigt att vara 
uppdaterad på vilka läromedel som används och vilka kvalitéer de har, för att kunna tillmötesgå de 
politiska och allmännyttiga målen i samhället, som jämlik undervisning och att elever uppnår målen i 
läroplanen och förbereds inför framtiden. 

Lärare värderar läromedel positivt 
   En överväldigande majoritet av läromedlen utifrån svaren i enkäten bedömdes vara lätta att 
använda, motiverande för eleverna, bidra till elevernas kunskapsutveckling och vara anpassade till 
åldersgruppen av elever. 

I nästan samtliga fall värderades läromedlen väldigt högt. Detta tyder på att lärarna är väldigt nöjda 
med de läromedel som finns till hands, och positivt inställda till dem. Detta kan till viss del bero på att 
samtliga lärare verkar vara positivt inställda till programmering i grundskolan, då ingen av lärarna 
som svarade på enkäten uppgav att de hade en negativ inställning till programmering. 

Även fast lärarna värderat läromedlet positivt har det inte påvisat något samband med att lärare 
känner sig bekväma med att undervisa i det nya ämnet, eftersom lärare som inte kände sig bekväma 
med att undervisa, även de, hade en positiv upplevelse av läromedlen.  

Lärare tenderar att välja läromedel som lär ut de grundläggande programmeringskoncepten 
Robotar, programmering i grafisk programmiljö och analog programmering hade de flesta lärare 

provat att använda. Få hade undervisat med enkortsdatorer.  
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Att enkortsdatorer är underrepresenterad för målgruppen, kan möjligtvis bero på att lärare inte 
upplever att läromedlet är anpassat till åldersgruppen. De två lärare som använt enkortsdatorer 
tyckte inte att det var för svårt för åldersgruppen, men de undervisade också elever på mellanstadiet.  

Tyrén et al., (2018) hade en basic toolbox för att lära elever grundläggande 
programmeringskunskaper innan de började att programmera med enkortsdatorn micro:bit, de 
stötte också på en del problem med uppkoppling, lösenord som skulle kommas ihåg och liknande. 
Man kan därmed fundera över om enkortsdatorer verkligen är anpassade läromedel för målgruppen, 
särskilt nu när programmering är så nytt. Däremot elever på mellanstadiet som programmerat sedan 
förskoleklass, skulle säkert med fördel kunna programmera och koppla ihop olika föremål och 
material med hjälp av enkortsdatorer.  

De övriga typerna av läromedel passar alla åldersgrupper, då de kan anpassas efter olika 
svårighetsgrader, varför de förmodligen varit ett bättre alternativ än enkortsdatorerna.  

Det grafiska programmeringsverktyget Scratch ger elever möjlighet att programmera utifrån olika 
svårighetsgrader, symbolprogrammering för de allra yngsta eleverna och blockprogrammering från 
att de lärt sig läsa och skriva. Läromedlet Spelprogrammering.nu hade ingen lärare använt sig av. 
Kännetecknade för detta är att det skrivs i ett textbaserat programmeringsspråk, Javascript och Html, 
vilket inte är något som läroplanen heller förutsätter att eleverna ska kunna lära sig i låg- och 
mellanstadiet.  

Att många lärare väljer analog programmering visar på att lärare i det första stadiet av 
programmeringsundervisningen tänkt på att välja ett läromedel som lär ut de grundläggande 
koncepten för programmering. Och det läromedel för analog programmering som använts mest, 
Programmera mera, erbjuder också material med tydlig koppling till läroplanen och anpassningar 
efter årskurs. Programmera mera finns också bland det material som skolverket har tagit fram som 
stöd till undervisningen. 

Läromedel en kostnadsfråga? 
Runt en tredjedel av lärarna i enkäten har blivit nekade läromedel av ekonomiska skäl. Resultatet 

visar också att de lågstadielärare som inte använder sig av robotar i undervisningen även blivit 
nekade läromedel av skolan på grund av ekonomiska skäl. Robotar är samtidigt ett av de läromedel 
som är vanligast att använda bland yngre elever. Att samtliga lågstadielärare i studien, som inte 
använder sig av robotar i undervisningen, även uppgett att de blivit nekade läromedel av ekonomiska 
skäl, skulle därmed kunna ha ett samband med att robotar inte är gratis, och därför en kostnadsfråga 
för skolan.  

Robotar i undervisningen kan vara enkla golvrobotar medan andra är något mer komplicerade 
byggdelar. Kostnaden och ambitionsnivån hos lärare eller skola gällande användningen av dessa kan 
givetvis ha betydelse för prioriteringar av skolans ekonomiska resurser. Även tidigare studier har 
visat på att det finns indikationer för att skolor inte köper in dessa på grund av att kostnaden varit 
avgörande (Chevalier et al., 2016; Khrishnamoorty & Kapila, 2016). 

Lärarnas Riksförbund har i en rapport pekat på att det finns stora skillnader i hur mycket resurser 
som läggs på läromedel i skolorna i landets olika kommuner. Enligt rapporten har den kommun som 
avsätter mest resurser till läromedel per elev lagt så mycket som 11 gånger mer än den kommun som 
lagt minst resurser på läromedel per elev. Över hälften av lärarna i riksförbundets rapport har 
uppgett att det i många fall inte finns tillräckligt med resurser för att köpa in läromedel. (Lärarnas 
Riksförbund, 2015) 

Att så många lärare på grund av ekonomiska skäl blivit nekade läromedel leder till att lärare måste 
begränsa undervisningen, och att elever inte får likvärdig undervisning. Samtidigt finns det ett stort 
utbud av gratis material för programmeringsundervisning. 
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Antalet läromedel i undervisningen påverkar lärares inställning till programmering 
Eller är det lärares inställning till programmering som påverkar hur många olika läromedel läraren 

väljer att använda i undervisningen?  
Det finns ett tydligt samband mellan antalet valda läromedel och en positiv inställning till 

programmering. Siffrorna visar att de som är positiva till programmering i många fall väljer så många 
som fyra olika läromedel, och att de som är väldigt positiva till programmering i många fall valt fem 
eller fler läromedel, upp till och med elva stycken.  

Detta kan antingen vara ett tecken på att desto mer positiv läraren är till programmering, ju fler 
läromedel tenderar hen att använda. Men det kan å andra sidan tyda på att lärare som väljer att 
använda sig av flera olika läromedel blir mer positivt inställd till programmering.  

En enkel förklaring skulle kunna vara att de lärare som känner ett större engagemang i ämnet också 
är mer benägna att leta upp och testa flera olika läromedel. Detta skulle också kunna förklara varför 
lärare som enbart använt ett läromedel har en mer likgiltig inställning till programmeringen. Frågan 
är om de lärare som endast använt ett läromedel skulle bli mer positivt inställda till programmering 
om de testade flera olika läromedel och upptäcka att undervisningen kan ta sig uttryck på många 
olika sätt, med hjälp av olika typer av läromedel. 

Lärare som började programmeringsundervisningen 2016 eller tidigare 
Samtliga lärare som började undervisa i programmering 2016 eller tidigare känner sig bekväma i 

undervisningen. Detta skulle kunna bero på att de kommit underfund med hur de ska undervisa i 
ämnet och därmed inte behöver tänka lika mycket på upplägget av en sådan lektion i klassrummet, 
alternativt att de blivit bekväma i användandet av de läromedel de valt allteftersom de lärt sig hur de 
ska använda dem.  

Lärarens framtida roll i klassrummet 
Videnovik, Zdravevski, Lameski och Trajkovik (2018) skriver om hur undervisningen i grundskolan, i 

och med den ökade digitaliseringen, genomgår ett skifte där det traditionella sättet att bidra till 
elevers kunskapsutveckling har gått alltmer från lärarledd undervisning till att låta eleverna själva 
utveckla färdigheter inom olika områden med hjälp av digitala medier, där läraren agerar mer som en 
handledare för eleven. 

Med det i åtanke, skulle lärarens roll och krav på ständigt nya kunskaper, i den snabbt skiftande, 
teknologiska världen kunna avlastas. Genom att använda digitala läromedel som en plattform för att 
lära ut nya kunskaper till eleverna, där dessa även bidrar till elevernas förmåga att lösa problem på 
egen hand, blir kraven på lärarens färdigheter i ämneskunskapen mindre betydande. I stället blir det 
viktigare med lärarens pedagogiska förmåga att fungera som en handledare och stötta eleverna i det 
mer autonoma lärandet. Samtidigt blir det svårt att bedöma elevers ämneskunskaper om läraren 
själv inte besitter dem.  

6 Slutsats och bidrag 

Den här studien redovisar för olika läromedel som används i programmeringsundervisningen i 
grundskolan i Örebro län. De olika läromedlen som används kan delas upp i kategorierna robotar, 
enkortsdatorer, grafisk programmiljö och analog programmering. Analog programmering var mer 
förekommande i lågstadiet, även om många lärare där också använde någon typ av läromedel i en 
grafisk programmiljö som var mer förekommande i mellanstadiet. Vi trodde till en början att vi skulle 
få se en stor spridning av användningen läromedel av lärare i grundskolan, men det visade sig att de i 
stor utsträckning använt sig av samma läromedel. Det mest använda läromedlet var Scratch, som 
erbjuder ett blockprogrammerat programspråk i en grafisk programmiljö. Lärarnas värdering av 
läromedlen var positiv, varpå man utifrån enkätsvaren kan dra den generella slutsatsen att lärare i   
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Örebro län upplever läromedlen för programmeringsundervisningen som lätta att använda, 
motiverande för eleverna, kunskapsutvecklande och anpassade till åldersgruppen; med viss 
restriktion för det antal lärare som svarat på enkäten och ovissheten om hur många lärare i länet 
som påbörjat någon form av programmeringsundervisning från årskurs F-6. 

Trots att lärarnas värdering av läromedlen var positiv, kunde vi inte tydligt visa att läromedlen 
kunde påverka lärares upplevelse av att undervisa i programmering. Där tidigare forskning visat på en 
osäkerhet hos lärare avseende undervisningen av programmering, visade denna enkätundersökning 
på att en majoritet av lärarna kände sig bekväma med att undervisa i programmering. Däremot hade 
de som inte kände sig bekväma med att undervisa i programmering ändå värderat läromedlen väldigt 
positivt. Kanske räcker det inte med att läromedlen uppvisar goda kvalitéer, att de är tillräckligt 
sofistikerade. Troligtvis är det både lärares förmåga och känsla av kompetens i kombination med bra 
läromedel som kommer vara framgångsfaktorn för programmeringen i grundskolan. 

Andra aspekter inom ämnesområdet, programmering i grundskolan för årskurs F-6, som kan vara 
av intresse för vidare forskning och som inte tagits i beaktning i denna studie, är grundvalen för de 
läromedel lärare väljer att använda i undervisningen och i vilken utsträckning lärare utgår ifrån 
konceptet datalogiskt tänkande i undervisningen samt huruvida de läromedel som lärarna väljer 
korrelerar med läroplanen. 

Vi har med denna studie inom detta spännande ämnesområde bidragit med ny kunskap och 
förståelse samt även visat på brister och kunskapsluckor som andra forskare, lärare, politiker eller 
mjukvaruutvecklare kan ta del av och forska vidare om. 
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Appendix 1 

PROGRAMMERINGSVERKTYG/LÄROMEDEL KÄLLA/WEBBPLATS (TILLGÄNGLIGT SEDAN JANUARI 2019) 
ROBOTAR 

 

BEE-BOT https://www.bee-bot.us/  

CUBELETS https://www.modrobotics.com/  
DASH &DOT https://www.makewonder.com/ 

FINCH  https://www.finchrobot.com/ 
KIBO  http://kinderlabrobotics.com/kibo/ 
LEGO EV3  https://www.lego.com/sv-se/mindstorms/about-ev3  

LEGO MINDSTORMS https://www.lego.com/sv-se/mindstorms  

MBOT https://hos.se/mbot 

THYMIO II  https://www.thymio.org/en:thymio 

ENHETSKORTSDATOR 
 

ARDUINO https://www.arduino.cc/ 

ARDUINO LILYPAD https://store.arduino.cc/lilypad-arduino-main-board  

CODEBUG http://www.codebug.org.uk/ 
CRUMBLE https://www.electromaker.io/tutorial/blog/what-is-the-crumble-

microcontroller-and-what-can-we-do-with-it  

GOGO BOARD https://gogoboard.org/ 
LITTLE BITS  https://littlebits.com/education/ 
MAKEY MAKEY  http://kunskap.makerskola.se/makey-makey/ 
MICRO:BIT  https://microbit.org/ 
MICROSOFT .NET GADGETEER https://docs.ghielectronics.com/hardware/gadgeteer/intro.html  

MODKIT https://www.modkit.com/micro 

PICO CRICKET  https://www.picocricket.com/whatisit.html  

RASPBERRY PI  https://www.raspberrypi.org/ 
GRAFISK PROGRAMMILJÖ 

 

ABOZZA https://inf-didaktik.rz.uos.de/abbozza/  
AGENT CUBES https://agentcubesonline.com/; http://www.agentcubes.com/ 
AGENTSHEET http://www.agentsheets.com/ 

ALICE https://www.alice.org/  
5AMICI SOFTWARE http://dimeb.informatik.uni-bremen.de/eduwear/about/  

APP-INVENTOR http://www.appinventor.org/  

BEBRAS https://www.bebras.org/  

BOOTSTRAP https://www.bootstrapworld.org/  

BRICKLAYER 
 

CODE.ORG https://code.org/     

COPPER 
 

CODINGBAT https://codingbat.com/java 
E-UUHISTLE http://uuhistle.org/index.php  

GAMEMAKER  https://www.yoyogames.com/gamemaker 
GAMESTAR MECHANIC https://gamestarmechanic.com/ 
GOOGLES BLOCKLY VPE  https://developers.google.com/blockly/ 
GREENFOOT  https://www.greenfoot.org/door 
HACKETY HACK 

 

HOPSCOTCH https://www.gethopscotch.com/ 
JELIOT 

 

JYPE 
 

KAREL 
 

KHAN ACADEMY https://www.khanacademy.org/ 
KIDS RUBY http://kidsruby.com/about.html 
KODABLE https://www.kodable.com/schools-and-districts  

KODU https://www.kodugamelab.com/ 
LIGHTBOT http://lightbot.com/ 
LOGO TURTLE https://turtleacademy.com/ 
MAP-BLOCKS Vinayakumar, Soman & Pradeep (2018) 
MICROWORLDS EX http://www.microworlds.com/ 
NETLOGO https://ccl.northwestern.edu/netlogo/ 
PENCIL CODE https://pencilcode.net/ 
RAPTOR 

 

ROBOCODE https://robocode.sourceforge.io/ 
SCRATCH https://scratch.mit.edu/ 
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SCRATCHJR https://www.scratchjr.org/ 
SNAP https://snap.berkeley.edu/ 
STAGE CAST CREATOR http://www.trycomputing.org/resources/stagecast-creator  

S4A http://s4a.cat/ 
VILLE https://ville.cs.utu.fi/old/ 
ANALOG PROGRAMMERING 

 

CS UNPLUGGED https://csunplugged.org/en/  

 

Utbildningssidor/idéella rörelser 
Coder Dojo https://coderdojo.com/; http://coderdojo.se/lar-dig-koda/ 
Code-to-learn http://www.codetolearn.ca/ 
code club https://www.codeclubworld.org/about/ 
Code academy https://www.codecademy.com/ 
Googles exploring computational thinking https://edu.google.com/resources/programs/exploring-computational-thinking/ 
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Bilaga 1 

LÄRARE OCH ENKÄTSVAR SAMMANFATTNING KATEGORI 
L5. “SWIFT PLAYGROUND & LEGO 
MINDSTORM - “ 

Swift (apples egna språk) - Pussel. 
Textprogrammering. Engelska. Gratis 
Lego - Robot och klossar. Bygg själv. Styr via dator. 
blockprogrammering. Dyr robot.   

1) Textprogrammering 
Pussel. 
Gratis 
Engelska 
 
2) Robot 
Blockprogrammering 
Kostar 

L6. “OLIKA BÖCKER I OLIKA ÄMNEN 
FÖR ATT PROBLEMATISERA 
PROGRAMMERING” 

Böcker. Analog programmering 

L8 “TAGIT DEL AV MATERIAL SOM 
LÄRARE DELAT MED SIG SOM FRÅN 
ANNAS INSTRUKTIONSBOK OCH IIS” 

böcker. Annas. Gratis. instruktionsbok är liknande 
introduktion till programmering såsom 
programmera mera med tydlig koppling till 
läroplanen för ämnet matematik, svenska och 
teknik årskurs 1-3. Svenska. Analog 
programmering. Programmeringens historia. 
Internetstiftelsen i Sverige 

1) Analog 
programmering 
Årskursindelning 
Ämnesindelning 
Kopplat läroplan 
Gratis 
 
2) Analog 
programmering 
Programmeringsmiljö: 
scratch 
Robot 
Ämnesindelning 
Årskursindelning 
Kopplat läroplan 
Gratis 

L10 “DIGITALALEKTIONER.IIS.SE” 
L7 

internetstiftelsen i Sverige. Tydlig koppling till 
läroplanen för ämnet matematik, svenska, teknik 
och so. Uppdelat i årskurser, 1–3, 4-6, 7-9. 

Analog programmering 
Programmeringsmiljö: 
scratch 
Robot 
Ämnesindelning 
Årskursindelning 
Kopplat läroplan 
Gratis 

L11, “APPEN LIGHTBOT” 
L22 

Pussel. Kostar. Lekbaserad. Programmera med 
hjälp av symboler. Olika svårighetsgrader. Från 4+. 
Alla åldrar. 

Pussel 
Symbolprogrammering 
Robot (inte fysisk) 
Kostar 
Alla åldrar 
Olika svårighetsgrader 

L19 “EGENGJORDA ÖVNINGAR 
BEBRAS.SE” 

Gratis It-verktyg för matematik 
Ingen tydlig koppling till 
programmering. 
Gratis. 

SKOLPLUS FÖR FÖRSKOLEKLASS  Ingen tydligt koppling till 
programmering 
Kostar, F-6 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3. Lärare och respektive läromedel 

LÄROMEDEL SAMMANFATTNING KATEGORI 
SCRATCH Blockprogrammering, svenska, Grafisk programmeringsmiljö, 

Gratis 
Blockprogrammering 
Svenska 
Gratis 

ROBOTAR Robotar, kostar Robotar 
Kostnad 

ARDUINO/ MICRO BIT Grafisk programmeringsmiljö, robotar, 
kostar 

Robotar 
Kostar 

PROGRAMMERA MERA Analogiskt, Svenska, Gratis, Kopplat till läroplanen Analog 
Svenska 
Gratis 
Kopplat till läroplanen 

CODE.ORG Svenska, Gratis, Symbolprogrammering, 
blockprogrammering, 

Svenska 
Gratis 
Symbolprogrammering 
Blockprogrammering 

CODE MONKEY Grafisk programmiljö, textbaserad kodning, kostar Textbaserad 
Kostar 

SPHERO Robotar, kostar Robotar 
Kostar 

KOJO Grafiks programmiljö, textbaserad kodning, gratis Textbaserad 
Gratis 

SPELPROGRAMMERING.NU gratis, Grafisk programmeringsmiljö Gratis 
Textprogrammering 

KODBOKEN Gratis, analog programmering, grafisk programmeringsmiljö, 
koppling till läroplanen 

Gratis 
Analog 
Kopplat till läroplanen 
Blockprogrammering 

SWIFT PLAYGROUND Textprogrammering 
Pussel. 
Gratis 
Engelska 

Textprogrammering 
Gratis 
Engelska 

LEGO MINDSTORM Robot 
Blockprogrammering 
Kostar 

Robotar 
Blockprogrammering 
Kostar 

BÖCKER Analog programmering Analog 
ANNAS INSTRUKTIONSBOK Analog programmering 

Årskursindelning 
Ämnesindelning 
Kopplat läroplan 
Gratis 

Analog 
Alla åldrar 
Kopplat till läroplanen 

INTERNETSTIFTELSEN I 
SVERIGE 

Analog programmering 
Programmeringsmiljö: 
scratch 
Robot 
Ämnesindelning 
Årskursindelning 
Kopplat läroplan 
Gratis 

Analog 
Blockprogrammering 
Robot 
Alla åldrar 
Kopplat till läroplanen 
Gratis 

LIGHTBOT Pussel 
Symbolprogrammering 
Robot (inte fysisk) 
Kostar 
Alla åldrar 
Olika svårighetsgrader 

Symbolprogrammering 
Robotar 
Kostar 
Alla åldrar 
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BEBRAS.SE It-verktyg för matematik 
Ingen tydlig koppling till programmering. 
Gratis. 

Gratis 

SKOLPLUS Blandat läromedel 
Ingen tydlig koppling till programmering 
Kostar 

Kostar 
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Bilaga 4. Lärares kategorier 
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Bilaga 5. Hämtad från skolverkets webbkurser 2018-12-28 
 

Skolverkets resurser 

Nu är det dags att fundera på hur du vill gå vidare med att utveckla din digitala kompetens. Skolverket erbjuder ett brett 
utbud av kompetensutveckling inom digitalisering. Klicka på länkarna för att komma till den kompetensutveckling som passar 
dig. 

Skapa och kommunicera 

Målgrupp personal i förskolan 

I modulen “Skapa och kommunicera” som ingår i Läslyftet i förskolan finns två filmer som handlar om hur 
man kan använda digitala verktyg i barnens utforskande av språk-, läs- och skrivutveckling. 

Upptäcka bokstäver med digitala verktyg 

Filmen visar hur barn på en förskola använder olika appar för att lära sig om bokstäver. 

Digitala verktyg 

Filmen visar hur man på ett lekfullt sätt kan använda digitala verktyg, I det här fallet en interaktiv skrivtavla, 
för att skapa berättelser tillsammans med barn i förskolan.  

Leda digitalisering 

Kompetensutveckling och processtöd för skolledare 

Du får en ökad kunskap kring vad digitaliseringen innebär för organisationen, skolan och undervisningen. 
Du får ökad färdighet att leda digitaliseringen i din organisation 

Leda och lära i tekniktäta klassrum 

Målgrupp grundskola och gymnasieskola. 

Modulen lyfter frågor kring hur samhällets digitalisering påverkar skolan och undervisningen och vilka 
svårigheter och möjligheter du möter som lärare i ett tekniktätt klassrum.  

Digitalt berättande  

Målgrupp grundskola och gymnasieskola. 

I modulen digitalt berättande beskrivs hur multimodalt berättande med ljud, bild, film, länkar och text kan 
utveckla undervisning och lärande.  

Kritisk användning av nätet 

Målgrupp grundskola och gymnasieskola. 

Att kunna söka och värdera information är nödvändiga kompetenser för att hantera informationsflödet i 
vårt digitaliserade samhälle. Syftet med den här modulen är att inspirera till diskussioner om 
informationssökning och källkritik i klassrum och skolbibliotek, gärna som en integrerad del av skolans 
ämnen.  

Säker användning av nätet  

Målgrupp grundskola och gymnasieskola. 

Ungas sociala samspel på nätet, kränkningar på nätet och informationssäkerhet är viktiga och aktuella frågor 
som skolan brottas med. Modulen ger dig en grund gällande ungas säkerhet på nätet. 
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Matematikundervisning med digitala verktyg I  

År 1-3 

År 4-6 

År 7-9 

Målgrupp matematiklärare i grundskola och gymnasieskola.  

Du som lärare ska inspireras till att använda digitala verktyg i din egen matematikundervisning, utmanas till 
reflektion över dina undervisningsbeslut samt tillägna dig en bredare uppsättning metoder och arbetssätt 
med särskilt fokus på digitala verktyg. 

Textarbete i digitala miljöer 

Målgrupp lärare i gymnasieskolan 

Modulen synliggör hur ett digitalt medielandskap skapar nya förutsättningar för textproduktion och 
textkonsumtion. I modulen diskuteras multimodalitet, informationskritik och kunskapsdelning. 

Filmer om programmerare 

Målgrupp lärare och elever i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning 

Skolverket har tagit fram intervjufilmer med fyra olika programmerare. Dessa är tänkta att kunna användas 
både som kompetensutveckling och i undervisning med elever. 

Att arbeta som spelutvecklare  

Att arbeta med robotforskning  

Att arbeta som utvecklare  

Programmering och making  

Kommande resurser från Skolverket 

Digitalisering, identitet och jämställdhet i förskolan 

– beräknad publicering hösten 2018 

Målgrupp personal i förskolan 

Under hösten 2018 kommer Skolverket med en webbkurs som ska stärka förskolornas arbete med 
digitalisering, men även med identitet och jämställdhet. Fokusområden kommer att vara pedagogiskt 
förhållningssätt och barns berättande. Som deltagare i kursen kommer du kunna välja inriktning, antingen 
digitalisering eller identitet och jämställdhet.  

Matematikundervisning med digitala verktyg II – publiceras i dec 2017 

Målgrupp matematiklärare i grundskola och gymnasieskola. 

Modulen behandlar några matematikdidaktiska och programmeringsdidaktiska aspekter som är 
värdefulla att ha med sig när programmering är en del av matematikundervisningen. 

Algebra - kompletteras under våren 2018 

Målgrupp matematiklärare i grundskolan. 

Modulen kompletteras med programmeringsdidaktik med avseende på de nya skrivningarna i kursplanen i 
matematik. 

Digitala Världen - publiceras jan 2018 
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Målgrupp tekniklärare i åk 4-9  

I modulen digitala världen kommer det att ingå delar om elektronik, sensorer, programmering, styrning och 
reglering samt elektronikens och den digitaliserade världens påverkan på individ och samhälle. Även 
mätteknik och säkerhet vi användning av nätet exempelvis trojaner, virus och kryptering samt robotteknik. 

Fler resurser 

Det finns ett stort antal webbsidor och program som du kan använda dig av för att vidareutveckla dina kunskaper inom 
programmering. Vi har samlat några av dessa resurser för att göra det enklare för dig att komma igång. Vi har valt resurser 
framför allt från ideella föreningar, lärosäten och Public Service och som vi vet ofta används i förskolor och skolor.  

Kodboken - programmeringsmaterial för barn från Kodcentrum 

Code.org – programmeringsmaterial för barn från en amerikansk ideell organisation 

Teacherhack – tips om att använda programmering som en del av undervisningen i olika ämnen 

Code academy – programmeringskurser i Python, JavaScript, Java och Ruby (på engelska) 

Databävern – uppgifter kopplade till datalogiskt tänkande för alla åldrar 

Csunplugged – programmeringsuppgifter för grundskolan från Nya Zeeland (på engelska) 

Kursportalen – Kurser i programmering från Årstaskolan 

Programmering på webben – Korta filmer om att programmera på webben i JavaScript. 

Kojo – Lär dig programmera, ett material från Lunds tekniska högskola 

Spelprogrammering – Blandade uppgifter, textbaserad programmering  

Makermovies – en serie korta, introducerande filmer för den som vill komma igång med att skapa med IT 
som material, oavsett ålder. The Maker Movies är skapade av Interactive Institute Swedish ICT  

 
Utbildningsradion har skapat ett material som heter Programmera mera. Det är uppbyggt i flera delar 
och syftar till att ge barn en förståelse för tekniken som ligger bakom det som händer på skärmen.  

 
Programmera mera riktar sig till F-3.  

UR Lärarhandledning 

UR Filmer för lärare att titta på innan undervisning, innehåller lektionstips.  

UR Filmer att titta på tillsammans med eleverna. Alla filmerna finns även med syntolk och teckenspråkstolk. 

Programmera mera 2.0 riktar sig till årskurs 4-6.  

UR Filmer för lärare att titta på innan undervisning, innehåller lektionstips.  

UR Filmer att titta på tillsammans med eleverna. Alla filmerna finns även med syntolk och teckenspråkstolk. 
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Bilaga 6. Enkätfrågor 

Programmering i grundskolan 

Denna enkät vänder sig till lärare som ska undervisa i programmering i grundskolan i Örebro län. Vi 
som står bakom enkäten är studerande i systemvetenskap på Örebro universitet och skriver en 
kandidatuppsats inom ämnet programmering i grundskolan.  

Frågorna i enkäten kommer vara centrerade kring de läromedel som används för att lära ut 
programmering och upplevelsen av att arbeta utifrån dessa. Enkäten avslutar med att du fritt kan 
lämna kommentarer angående ämnet och en förfrågan om möjlighet för oss att genomföra en 
kompletterande fältstudie under lektionstid. 

Undersökningen är anonym och svaren kommer inte att kunna kopplas till dig personligen. Ditt 
deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta undersökningen. Undersökningen 
tar cirka 5–10 minuter att besvara.  

För frågor eller information, kontakta: ProgrammeringGrundskolan@gmail.com 

Bakgrundsinformation om skolan 

Vilken form av skola arbetar du på? 
 Kommunal skola 
 Fristående skola 
 Statlig skola 

 
När började du undervisa i programmering? (år och termin) 
 
Bakgrundsinformation om lärare 

Hur gammal är du? 
Hur många år har du varit yrkesverksam som lärare? 
Vilken årskurs/er undervisar du i just nu? 
Vilka ämnen undervisar du i? 
 
Förberedelser 

Har du fått någon form av förberedande träning inför att undervisa programmering? 
 Ja 
 Nej 
 Har blivit erbjuden utbildning men inte haft möjlighet att ta del av den’ 

 
Om du svarade ja på föregående fråga, upplever du att förberedelserna har varit tillräckliga för att du 
ska känna dig redo att undervisa i programmering? 
 
Har du på eget initiativ tränat dina kunskaper inom ämnet? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

Vad är din inställning till programmering i grundskolan? 
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 Väldigt positiv 
 Positiv 
 Varken eller 
 Negativ 
 Väldigt negativ 

 
Läromedel 

De två nästkommande frågorna i enkäten ställdes angående ett antal specificerade läromedel. 
[läromedel] ersattes i enkäten av det specificerade läromedlets benämning.  
De specificerade läromedel som respondenterna blev tillfrågade om var följande (namngivna i 
samma ordning som i enkäten): Scratch, Robotar (exempelvis ”Blue-bot”/”Bee-bot”), Arduino eller 
Micro:bit, Programmera mera, code.org, Code Monkey, Sphero, Kojo, Spelprogrammering.nu, 
Kodboken, övningar från skolans matematikbok. 
Har du använt dig av [läromedel] som läromedel i undervisningen av programmering? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 
[läromedel] 
Vad är dina upplevelser av att använda [läromedel] i undervisningen när det gäller:  

Håller inte 
med alls 

Håller 
inte med 

Varken 
eller 

Håller 
med 

Håller 
helt med 

Lätt att använda 
     

Motiverande för eleverna 
     

Bidrar till kunskapsutveckling hos 
eleverna 

     

Läromedlet är för svårt för 
åldersgruppen du undervisar 

     

 
Läromedel 

Har du använt dig av några andra läromedel i undervisningen av programmering utöver de tidigare 
nämnda?  

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 
 

Vilka övriga läromedel har du använt dig av? 

Undervisningen 

Vad av följande arbetar du mest med i undervisningen?: 
 Analog programmering (programmering utan dator) 



53 
 

 Programmering på platta eller dator 
 Lika mycket båda delar 
 Vet ej 

 
Varifrån har du fått läromedlen? 
 
Har du blivit introducerad i användningen av läromedlen? 

 Ja, alla 
 Ja, enskilda läromedel 
 Nej 
 Vet ej 

 

Vilka utmaningar upplever du med läromedlen? 
 Det stora utbudet av läromedel 
 Kräver teknisk förkunskap 
 Svårt för mig som lärare att lära sig 
 Tidskrävande för mig som lärare att lära sig 
 Svårt att undervisa med 
 Omotiverande för eleverna 
 Dålig tillgång till tekniska support på skolan 
 Upplever inga utmaningar 
 Annat… 

 
Har du blivit nekad läromedel/material på grund av ekonomiska skäl? 

 Ja, blivit nekad av kommunen 
 Ja, blivit nekad av skolan 
 Nej 
 Vet ej 

 
Har du blivit nekad läromedel/material på grund av andra skäl? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 
Om du blivit nekad läromedel på grund av andra skäl, vad var anledningen? 
 
Känner du dig bekväm med att undervisa i programmering? 
 
Hur ofta har eleverna programmering på schemat? 
 
Undervisningen 

Upplever du att eleverna tar till sig undervisningen och utvecklar sin förmåga till datalogiskt tänkande 
och problemlösning? 

 Ja 
 Nej 
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 Vet ej 
 

Om du inte upplever att undervisningen utvecklar elevernas förmåga till datalogiskt tänkande och 
problemlösning, vad tror du att det kan bero på? 
 
Tycker du att du har en god uppfattning om vad begreppet datalogiskt tänkande innebär? 

 Ja 
 Nej 
 Delvis 

 
Upplever du att läromedlen väcker elevernas intresse för programmering? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

Övrigt 

Har du några övriga kommentarer eller tankar om att undervisa i programmering? 
 
Skulle ni kunna tänka er/ha möjlighet att ta emot studenter för något av följande: observation under 
lektion, en intervju eller att eventuellt bli kontaktar per mail? 

 Ja 
 Nej 

Kontaktuppgifter 

Vänligen fyll i den e-mailadress vi kan kontakta dig på 
________ 
 
Hantering av personuppgifter.  
Denna behandling bygger på att dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke. Du kan när som 
helst ta tillbaka samtycket och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan 
laglig grund. Genom insamling av uppgifter om e-postadress kommer Örebro universitet att använda 
dessa för att kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att behandlas under max 8 veckor varefter de 
raderas. Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de 
uppgifter som samlats in genom att kontakta författarna till enkäten och lärosätets 
dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas med Örebro 
universitet kan lämnas till Datainspektionen. 

 Jag godkänner att min e-mailadress sparas. 
 


