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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka praktiserande lärares syn på den läroplansförändring som skedde 

höstterminen 2018, där programmering införs som ett centralt innehåll i ämnena matematik och teknik. 

För att undersöka detta gjordes kvalitativa intervjuer med fem aktiva lärare i grundskolan. Som underlag 

till intervjuerna kommer uppsatsen att behandla tidigare forskning om programmering i svenska skolan, 

samt implementeringen av programmering som skolämne i andra länder. Målet med intervjuerna var att 

synliggöra de hinder och möjligheter de fem lärarna såg med läroplansförändringen och vilken påverkan 

det i sin tur skulle ha på deras undervisningen. Resultatet av intervjuerna visar vilken syn de intervjuade 

lärarna har på Skolverket och kommunernas ansvar för implementationen av programmering, 

generationsklyftor i lärarkåren, upplevda fortbildningsbehov vid läroplansförändringar och synen på 

programmering. 

 

Nyckelord: Digitalisering, programmering, digital kompetens, läroplan  
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2. Inledning 

Dagens samhälle påverkas i hög grad av digital teknik på flera nivåer. Digitaliseringen är en viktig del 

i samhället och behöver därför ges större utrymme i arbete, skola och vardag (Regeringenskansliet, 

2011). Skolans uppdrag är att förse elever med nödvändiga kunskaper och kompetenser för att eleverna 

ska kunna bidra till samhället som aktiva medborgare. I och med digitaliseringen, utökas skolans arbete 

till att även förse elever med kunskaper och kompetenser som innefattar förståelse för vilken funktion 

teknik och datorer har samt vilka möjligheter och risker det medför. För att skolan ska följa den rådande 

samhällsutvecklingen måste styrdokument aktualiseras och lärares kunskaper, gällande digital 

kompetens, uppgraderas.  

 

Idén till studien kom i och med att en läroplansförändring skedde hösten 2018, vilket innebär att 

programmering införs i skolans läroplan. Vi har under praktiktillfällen upplevt att det finns flera 

meningsskiljaktigheter mellan olika lärare angående digitalisering och programmering samt hur mycket 

fokus som ska läggas på dessa områden. Eftersom att detta i hög grad kommer att beröra nyexaminerade 

lärare i deras kommande yrkesliv, finner vi det relevant som lärarstudenter att undersöka vad verksamma 

lärare har för åsikter om detta. Åsikter som bygger på vilken positiv och negativ påverkan förändringarna 

har på undervisningen. I denna studie har vi valt att undersöka vilka olika åsikter lärare har rörande 

läroplansförändringar och även finna vilka hinder och möjligheter lärare upplever med införandet av 

programmering i läroplanen.   
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt inleder vi med att ge en historisk tillbakablick gällande programmering i Sverige. Därefter, 

beskriva skillnader mellan olika länders implementering av programmering, då det inte är självklart hur 

detta ämne ska behandlas. Exempelvis kan ämnet ses som ett eget ämne eller som ett ämne vilket ska 

ingå i flera andra ämnen. Det kan också handla om hur olika länders skolväsen värderar programmering 

som baskunskap eller inte, samt om det är något som anses tillhöra allmänbildningen eller inte. Vi har 

valt att beskriva läroplansförändringarna i de nordiska länderna Norge, Danmark och Finland. Även 

England har vi valt att beskriva, då de var först ut med programmering i läroplanen för den obligatoriska 

skolan. Slutligen kommer dessutom en översikt gällande satsningen på digitaliseringen i Sverige att tas 

upp och vilka förändringar det har medfört för svenska läroplaner och kursplaner. 

3.1 Historisk tillbakablick i Sverige  

Att lära sig om användningsområdena för datorer, återfinns i Sverige redan från 1970-talet i läroplaner 

och kursplaner (Kjällander et al, 2016). Staten ansåg, då samhällsutvecklingen gick mot ett mer 

datoriserat samhälle, att skolans uppgift var att instruera elever om användningsområdena med datorer 

samt fördelar och nackdelar med ett datoriserat samhälle. Det ingick i ämnet datalära, eller datakunskap 

(Björck, 1983) Programmering som eget ämne tillkommer inte förrän under 1970- och 80-talet, där på 

initiativ av lärare, ledde fram till att programmeringsspråket BASIC började läras ut på högstadiet och 

gymnasiet (ibid, 1983). Staten ansåg att datorer var mer som ett lärverktyg, vilket skulle kunna stödja 

undervisningen. Kjällander (2016) skriver att staten under 1980- och 90-talet utförde flera satsningar på 

användningen av datorer, där de på nytt skulle användas som ett verktyg, både för lärare i deras 

undervisning och i lärande för elever. Vidare nämner Kjällander (2016) att sedan Lgr 80 och fram till 

den nuvarande läroplanen Lgr 11, har programmering inte omnämnts i läroplanen och skolan har istället 

fokuserat på att använda datorer som ett lärande verktyg. 

 

3.2 Införandet av programmering i andra länder  

Satsningen på införandet av programmering som skolämne i Sverige, har ett antal länder som har 

genomgått dessa förändringar att ta lärdom av. England och Finland omnämns som föregångsländer 

gällande införandet av programmering, där implementeringen har eller ska ske i läroplanen (Kjällander 

et al, 2016). I England kom läroplansförändringen med bland annat programmering efter att rapporten 

Shut down or restart (The royal society, 2012) presenterades. I rapporten tar författarna stöd från 

vetenskapen, där ett argument är att barn omges av och interagerar med digital teknik, men sällan vet 

hur tekniken fungerar eller vilken påverkan den har. Finland tog ett beslut hösten 2016 om att 

programmering ska inkluderas i finska läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 2016). Beslutet grundades på 

att finska regeringen anser att programmering är en basfärdighet, likt läsning och räkning. Barn ska få 
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en förståelse om betydelsen av användning av teknik i deras lärande och vilken påverkan teknik har på 

samhället. Detta anses som en viktig faktor för att utveckla barns digitala kompetens (Kjällander et al. 

2016). 2016 inledde Norge ett treårigt försök, där programmering skulle finns tillgängligt som 

tillvalsämne i årskurs 7-9. Försöket anses lyckat, och ett beslut gällande utvecklingen av skolans 

digitalisering ledde fram till att programmering ska bli ett permanent ämne i skolan 

(Kunnskapsdepartementet, 2017). I Danmark har liknande försök genomförts, men där har inget beslut 

ännu fattats om huruvida programmering ska stå som ett fristående ämne, eller inkluderas i andra 

skolämnen (Undervisningsministeriet, 2017). 

3.3 Satsning på digitalisering i Sverige  

Sverige har sedan en längre tid varit en framstående nation inom informationsteknik (IT), där en 

gynnsam infrastruktur och tillgång till avancerade tjänster. Det har givit att en stor del av befolkningen 

regelbundet brukar IT och internet. Regeringen har som ambition att denna utveckling ska fortgå i 

samma riktlinje, men inser att det kräver utvärderingar om digitaliseringens påverkan och hur den 

digitala kompetensen ska stärkas. Regeringen beslutade om ett IT-politiskt mål i september 2011, där 

Sverige långsiktigt skulle sträva efter att uppnå en digital agenda om att bli världsledande i 

användningen av digital teknik (Regeringskansliet, 2011, s.15). Regeringen gjorde en bedömning att, 

om Sverige skulle vara ledande i att använda de möjligheter digitaliseringen medför, skulle det kräva 

långsiktiga insatser. Insatser kring ett fokus av fortsatt arbete inom IT-politiska frågor, samt en 

uppföljning av utvecklingen kopplat till den digitala agendan. Av den anledningen tillsattes i juni 2012 

en Digitaliseringskommission. Kommissionens uppdrag var analysera det rådande läget kring 

digitaliseringen, och framställa en handlingsplan för hur Sverige skulle kunna uppnå det uppsatta IT-

politiska målet. Enligt handlingsplanen finns ett behov av extra insatser inom fyra strategiska områden. 

 

• Lätt och säker att använda 

• Tjänster som skapar nytta 

• Det behövs infrastruktur 

• IT:s roll för samhällsutvecklingen 

 

I analysen av kommissionen, fanns flera olika sakområden i de fyra strategiska områdena (SOU 

2014:13). I det strategiska området Tjänster som skapar nytta, är sakområdet Skola och undervisning av 

intresse och kommer att presenteras i följande avsnitt.  
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3.4 Förslag om förändringar i Skola och undervisning  

I rapporten sammanställd av Digitaliseringskommissionen (SOU 2014:13), skriver kommissionen att 

skolan behöver förändras på åtta punkter:  

 

1. Reviderade styrdokument med digitalt perspektiv 

2. Digitalt baserade nationella prov i grund- och gymnasieskolan  

3. Nätbaserad utbildning i grund- och gymnasieskolan 

4. Lyft lärares och skolledares digitala kompetens 

5. Digitalt kompetenslyft för rektorer 

6. Förtydliga det digitala inslaget i lärarutbildningarna 

7. Forskning, metodutveckling och effektmätning 

8. Innovationsprojekt för framtidens lärande 

 

I dessa punkter framför kommissionen förslag om förändringar inom skolans verksamhet, 

kompetensutveckling samt lärarutbildningarnas utformning. För denna studie är Reviderade 

styrdokument med digitalt perspektiv, Lyft lärare och skolledares digitala kompetens, Förtydliga det 

digitala inslaget i lärarutbildningar samt Forskning, metodutveckling och effektmätning relevant och 

kommer att redogöras för. 

 

3.4.1 Reviderade styrdokument med digitalt perspektiv 

 

Skolans styrdokument för grund- och gymnasieskolan reviderades 2011. Styrdokumentet fokuserade på 

vikten av att tillägna sig digitala kunskaper och användning av modern teknik i skolan (SOU 2014:13). 

Kommissionen ville dock se ett större fokus på att utveckla den digitala kompetensen, där krav ställdes 

på Skolverket att se över det dåvarande styrdokumentet. Detta för att ta hänsyn till en framåtgående 

samhällsutveckling med fokus på den digitala kompetensen (ibid, s.189) Kommissionen ansåg att 

formuleringarna i styrdokumentet inte kunde tillgodose de behov från den samhälls- och 

teknikutvecklingen som rådde samt att det inte garantera en likvärdig undervisning gällande digital 

kompetens (ibid, s.189). Skolverket gav i uppdrag att under 2015 föreslå en revidering av 

styrdokumenten, där den digitala kompetensen skulle utvecklas i bild, historia, matematik, 

samhällskunskap, slöjd, svenska och teknik för att stärka logiskt tänkande och kreativ problemlösning. 

Uppdraget gav upphov att läroplanen reviderades 2017, där den fokus på utvecklingen av den digitala 

kompetensen finns i ämnen som kommissionen föreslog. 
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3.4.2 Lyft lärare och skolledares digitala kompetens 

 

Att lyfta den digitala och allmänna kompetensen hos lärare och skolledning var enligt kommissionen ett 

steg att kvalitetssäkra verksamheten för kommande och nuvarande förändringar i samhället och skolan 

(ibid, s.200–203). Där ville kommissionen se ett digitalt kompetenslyft för lärare, vars syfte är att stärka 

kunskaperna kring användningen av digitala verktyg (ibid, s.200). Bakgrunden till förslaget, var enligt 

kommissionen, att skolundervisningen behöver förankras från en vetenskaplig grund. Skolverket 

saknade dock resurser i både kompetens och personal för att genomföra denna typ att lyft. Ett förslag 

kom om en samverkan mellan externa aktörer på lokal och regional nivå, för att säkerställa att en sådan 

kompetensutveckling kunde genomföras (ibid, s.200). 

 

3.4.3 Förtydliga det digitala inslaget i lärarutbildningarna 

För att försäkra sig om att även nyutexaminerade lärare möter de krav som ställs på lärare, ska enligt 

kommissionen det digitala inslaget öka i lärarutbildningen. Detta på grund av att en stor del av 

samhällsutvecklingen påverkas av digitaliseringen (ibid, s.206) Kommissionen föreslår att regeringen 

granskar lärarutbildningarna för att förtydliga att utbildningen inkluderar påverkan av digitaliseringen i 

samhället samt krav att utbildningen inkluderar ett fokus på pedagogisk och ämnesinriktad digital 

kompetens (ibid, s.206). 

 

3.4.4 Forskning, metodutveckling och effektmätning 

Kommissionen menar att de uppföljningar som Skolverket tidigare utfört angående IT-användning och 

IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning vart tredje år förslagsvis borde ske varje år. Detta 

för att intensifiera den insamling av data som finns i Sverige vilket i sin tur ska bidra till en utveckling 

i svensk forskning inom detta område (ibid, s.208). Anledningen till behovet av denna metodutveckling 

anser kommissionen vara att Skolverket har varit alltför beroende av forskning från andra länder vilket 

inte till fullo går att applicera på det svenska skolsystemet (ibid, s.209). 
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4. Tidigare forskning och teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt beskrivs de teoretiska förutsättningarna för studien. För att ge dig som läsare en bättre 

förståelse för hur vi har arbetat, kommer avsnittet vara uppdelat i två delar. Första delen inleds med att 

beskriva hur Skolverket ser på följande nyckelord: digitalisering, läroplan, programmering och digital 

kompetens. Den andra delen redogör för tidigare forskning rörande programmering i den svenska 

grundskolan och forskning om konsekvenserna av införandet av programmering i skolan utförd i andra 

länder. Detta för att synliggöra och jämföra de teoretiska perspektiv som tas upp i tidigare forskning 

med resultatet av denna studie. 

4.1 Centrala begrepp 

4.1.1 Digitalisering 

Digitalisering, med avseende i skolan, förklarar Skolverket (2017a) som ett lärverktyg, där digital 

teknik, digitala verktyg och digitala medier ingår i ett samlat begrepp som ett verktyg för att stärka den 

digitala kompetensen. Digitalisering som begrepp, skiljer sig dock beroende på vilken miljö det används 

i. Även om digitalisering inte är ett nytt fenomen i sig, finns en markant skillnad i den samhällspåverkan 

digitaliseringen medför idag jämfört med hur det såg ut för exempelvis tjugo år sedan. För att människor 

ska vara en del av dagens informationssamhälle, krävs det att varje individ förstår de förändringar som 

sker och följer med i den tekniska utvecklingen. När en samhällsförändring på denna nivå påverkar 

människor i så pass hög utsträckning, måste även skolan vara beredd att anpassa sig. 

4.1.2 Läroplan 

Läroplanen för de olika skolformerna i Sverige har en likartad struktur, där grunden vilar på samma 

värdegrund och kunskapssyn. Genom utbildningen, från förskola till gymnasial utbildning, ska en röd 

tråd upprättas där kunskaper och erfarenheter ska beaktas hos elever och nya kunskaper utvecklas utifrån 

de kunskaper elever tidigare lärt sig (Skolverket, 2017a). I den reviderade läroplanen LGR 11, 

genomförs en förändring hösten 2018, där programmering tillkommer som ett nytt centralt innehåll i 

ämnena matematik och teknik (Skolverket, 2017). 

4.1.3 Programmering 

Enligt Skolverket (2016) är programmering tänkt att fungera som ett pedagogiskt redskap i 

undervisningen, i synnerhet inom ämnena matematik och teknik. Programmering ska syfta till att 

utveckla elevers kreativa skapande, förmåga att styra, reglera och simulera tekniska system samt vidga 

uppfattningen av demokratiska dimensioner. I läroplanen beskrivs programmering i matematikämnet 

genom att eleverna ska få möjligheter att skapa, beskriva och följa instruktioner samt att med hjälp av 

programmering lösa matematiska problem. I teknikämnet är programmeringen en del i att eleverna ska 

finna en förståelse för hur datorer fungerar samt hur de styrs av program och kan kopplas ihop i nätverk. 
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Inom teknikdelen handlar programmering dessutom om att eleverna ska lära sig att styra olika objekt 

med hjälp utav programmering (Skolverket, 2017). 

4.1.4 Digital kompetens 

Skolverket (2016) beskriver definitionen av digital kompetens som föränderlig, i och med samhället och 

teknikens utveckling. Den nuvarande definitionen i läroplanen har utgått från Skolverkets bearbetning 

av EU-kommissionens åtta nyckelkompetenser och Digitaliseringskommissionens beskrivning av 

digital kompetens (ibid, s.10-12). Skolverket beskriver digital kompetens i läroplanen övergripande, där 

elever ska skapa en uppfattning om vilken påverkan digitaliseringen har på samhället, förmåga att 

hantera digitala verktyg, söka information och ha ett källkritiskt förhållningssätt på informationsflödet 

samt problemhantering och kunna omsätta idéer i handling (ibid, s.10-12). 

 

4.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning gällande införandet av programmering i skolan att redovisas. 

Avsnittet introduceras med en översikt av forskning i Sverige, och avslutas med en översikt av forskning 

utförd i andra länder. 

4.2.1 Forskningöversikt om undervisningen av programmeringen i svenska skolan 

Kjällander et al. (2016) har i studien Översikt avseende forskning och erfarenheter kring programmering 

i förskola och grundskola sammanställt en översikt av den forskning som kretsar kring programmering 

i för- och grundskolan. I studien fokuserar författarna på forskning utförd i Sverige men inkludera även 

forskning utförd internationellt. Där skriver Kjällander et al. (2016) att den forskning som finns är 

begränsad, och att forskningen beskriver olika initierade projekt och forskning om berörs av 

programmering. I studien lyfter författarna fram en översikt av argument för och emot implementeringen 

av programmering i skolan utifrån fyra aspekter (Ibid, s. 19). Demokratiaspekten handlar om barn bör 

kunna programmering för att skapa sig en översikt och förståelse kring hur datorer och teknik fungerar. 

Den kunskapen ses som en del i att utveckla den digitala kompetens, vilket kommer ha påverkan på 

deras vardag nu och i framtiden. Transferaspekten handlar om barn ska kunna brygga kunskaper och 

tankesätt från programmering till andra ämnen, och förhoppningsvis kunna utveckla ett mer kreativt och 

logiskt tänkande. Genusaspekten utgår från ett antagande om att det råder genusskillnader kring 

teknikintresset. Tendenser i forskning visar på att flickor positionerar sig själva, eller av normer, i en 

roll som mindre intresserade av programmering än pojkar. Detta på grund av en avsaknad av kvinnliga 

förebilder, att yrken som innefattar IT är överrepresenterade av män, bristande kännedom kring yrket 

samt otillräcklig adekvat undervisning från tidig ålder. För att nå en jämställdhet har det utförts flera 

privata projekt och initiativ, vilket från tidig ålder ska väcka ett teknikintresse hos flickor att lära sig 

programmering (Ibid, s.28). Kjällander et al. (2016) framhäver dock, att forskningen som finns kring ett 
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genusperspektiv, är begränsad. Konkurrensaspekten har betydelse för hur Sverige ska kunna konkurrerar 

handelsmässigt med andra länder i framtiden. Det hänger samman med en allt större efterfrågan i 

näringslivet av kunskaper i programmering. Kjällander et al. (2016) framhäver dock en kritik mot 

införandet av programmering. En kritik mot att det råder en brist på forskning, brist på lärare som kan 

undervisa i programmering samt en brist på digitala resurser för att kunna undervisa och senare bedöma 

elevers programmering.  

 

Regnell och Pant (2014) har undersökt hur elever utvecklar sitt abstrakta tänkande samt att lära elever 

att programmera genom att använda programmen Scala och Kojo. Elever från Sverige och Indien har 

deltagit i studien, där projektet Programming for Everybody, startat av Lunds Tekniska Högskola står 

för den svenska delen av studien. Resultatet som framkommer av studien är att svenska elever uppskattar 

att få programmera med ett genuint programmeringsspråk på svenska, där den syntax Scala exempelvis 

bygger på förenklar för elever som kan ha svårt med det engelska språket.  

 

Rolandsson (2015) har i sin avhandling Programmed or not. A study about programming teachers’ 

beliefs and intentions in relation to curriculum, valt att undersöka gymnasielärares tankar om 

programmeringsundervisning, i relation till det som står i gymnasieskolans läroplan om programmering. 

En slutsats som Rolandsson (2015) slår fast, är att programmering anses som ett komplicerat ämne för 

lärare att undervisa i. De instruktioner som ges i undervisningen, blir för många elever svåra att förstå. 

Detta leder till att elever inte förstår syftet, och undervisningen för lärare försvåras. Rolandsson (2015) 

menar på att programmering som ämne inte har utvecklats under lång tid, utan att gamla praktiker 

används än idag. 

4.2.2 Utmaningar och möjligheter för lärare i programmeringsundervisning 

I och med införandet av ett nytt ämne i skolan, ställs lärare oundvikligen inför ett antal utmaningar.. I 

en studie av Sentance och Csizmadia (2016) undersöks lärares egna åsikter av vilka deras största 

utmaningar och möjligheter är. Lärarna som deltar i studien arbetar i Storbritannien. Resultatet påvisar 

att den avsevärt största faktorn som innebär en utmaning för lärare är brist på kunskap inom ämnet (ibid 

s.480). Tre andra faktorer som tas upp av många lärare är differentiering, tidsbrist och valet av 

pedagogiska tillvägagångssätt (ibid s.480). Med differentiering i detta sammanhang menas elevers 

kunskapsskillnader inom ett ämne och behov av individanpassad undervisning. Lärarna förklarade att 

genom de förkunskaper och engagemang som finns hos elever, kommer det att påverka hur lärare väljer 

att framställa ämnet och den tid som måste tillsättas till varje elev. I samma studie ställs frågan vad 

lärarna anser vara elevernas största svårighet att förstå. Där framgår det att förståelsen för konceptet 

med variabler och deras olika betydelser är det som flest elever har problem med att förstå (Sentance 

och Csizmadia 2016). 
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De möjligheter som Sentance och Csizmadia (2016) upptäckte genom studien, framställdes i en tabell 

av vilka pedagogiska metoder som lärare använder sig mest av i undervisningen. Den mest 

förekommande metoden, var att använda sig av kinestetiska aktiviteter, där programmering utförs utan 

dator eller andra tekniska hjälpmedel och i stället ämnar stimulera lärande genom användningen av 

fysiska hjälpmedel. Enligt Sentance och Csizmadia (2016) bidrar denna typ av undervisning till en 

utveckling i egenskaper som; logiskt tänkande, förmågan att fördela information, problemlösning och 

abstrakt tänkande (ibid s.486). 

 

Mannila et al. (2014) har i en internationell undersökning studerat hur skolor arbetar med 

programmering och datalogiskt tänkande. I studien diskuteras innebörden av datalogiskt tänkande och 

vilket tillstånd det befinner sig i flertalet europeiska länder och i USA. Detta ska ge exempelvis en lärare 

eller en lärarutbildare en insikt om hur, när och på vilka sätt utbildningen kan dra nytta av att inkludera 

programmering och datalogiskt tänkande. För att samla in data till studien använde sig forskarna av 

online-enkäter som skickades ut till lärare i tidigare nämnda länder.  Resultatet av studien visar enligt 

de lärare som svarade på enkäterna att datalogiskt tänkande förekommer inom skolans värld i huvudsak 

när eleverna utför insamling, analys och representation av data. Endast ett fåtal lärare i enkätunder-

sökningen svarade att datalogiskt tänkande förekommer vid användningen av olika programmerings-

språk och simulering i undervisning.  

 

Webb et.al (2016) behandlar i sin studie bland annat vilken position programmering har eller kommer 

att ha i olika länder. Dessutom redogör de för vad lärares delaktighet i framställandet av dessa nya 

läroplaner har för påverkan, dels på själva läroplanen men också på lärarnas kunskapsutveckling. I ett 

avsnitt beskrivs det att lärare som är delaktiga i att analysera nya läroplaner, framställa nytt material i 

dessa och utforska olika pedagogiska tillvägagångssätt angående programmering även utvecklar sin 

egen förmåga inom ämnet, pedagogiska kunskaper och programmering i allmänhet och att detta är 

positivt i förlängningen för lärarens undervisning (ibid s.463). Dock framhävs också att det finns en risk 

när nya ämnen ska införas i läroplaner, då lärare inte är kvalificerade eller har tillräckliga 

ämneskunskaper (ibid s.464). Webb et al. (2016) visar dessutom på vetskapen om denna risk genom att 

använda Australien och Storbritannien som exempel. I dessa länder har det förts diskussioner om risken 

är för hög att lärares kunskapsbrist i ämnet kommer att leda till ett misslyckande för 

läroplansförändringarna eller om risken är värd att ta för att läroplansförändringarna inte ska fortsätta 

fördröjas. 
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4.3 Teoretiska perspektiv 

Denna studie utgår från två teoretiska perspektiv. Det första teoretiska perspektivet är inspirerat av delar 

i forskningsmetoden grounded theory, som hädanefter kommer att benämnas som grundad teori. 

Denscombe (2010, s.206) skriver att grundad teori är en av de mest populära forskningsmetoderna för 

småskaliga kvalitativa studier, där målet är att samla forskningsdata genom mänsklig interaktion eller 

utföra forskning i områden där tidigare forskning är begränsad. Då denna studie utgår från kvalitativa 

intervjuer, på ett område vilket lite forskning har bedrivits, anser vi att metodiken i grundad teori passar 

vår studie. Grundad teori kommer att beskrivas i följande kapitel. 

 

Det andra perspektivet studien utgår från är ramfaktorteorin. Avsnittet kommer att innefatta en del om 

de ramfaktorer som begränsar skolans möjligheter, i ett stycke som till sist mynnar ut i en förklaring av 

vad som kommer att undersökas i denna uppsats. 

4.3.1 Grundad teori 

Arbetsmetoden för ett arbete som utförs med grundad teori som utgångspunkt bör enligt Charmaz (2006) 

följa fyra steg: insamling av rik data, avkodning i grundat teoriarbete, memo-writing och teoretisk 

provtagning, mättnad och sortering.   

 

Insamlingen av rik data ska komma av frågor som ger möjlighet till detaljerade och nyanserade svar 

kring respondenternas syn, intentioner, agerande samt innehåll och struktur av deras liv. Enligt Charmaz 

(2006, s.14) är ändamålet att få ett kvalitativt material vilket går att analysera och slutligen dela in i 

temata. Efter insamlingen av data inleds den första delen av analysarbetet, vilket består av avkodning i 

grundat teoriarbete. I detta skede avkodas respondenternas svar och möjlighet ges att göra analytiska 

frågeställningar om det insamlade materialet. Dessa frågeställningar hjälper forskarna att få en djupare 

förståelse för innebörden av de svar som respondenterna har angivit samt en fingervisning om vilken 

riktning arbetet ska fortsätta i (Charmaz 2006, s. 42). Den andra delen i analysarbetet utgörs av vad 

Charmaz (2006, s 72) kallar för memo- writing. I denna process skrivs det analyserade materialet av den 

insamlade data ner i minnesanteckningar, där återkommande ord eller meningar, sammanfattar den data 

som respondenterna har delgivit. Detta ska ge en översikt för att möjliggöra den avslutande delen i 

analysarbetet. I den slutgiltiga delen av analysarbetet, sammanställs och jämförs minnesanteckningar 

från studien för att finna samband och gemensamma ståndpunkter som kan delas in i temata. Det är 

sedan temata som ligger till grunden för det resultat studien visar och kan diskuteras i relation till de 

frågeställningar undersökning ämnar besvara (Charmaz 2006, s. 96). 
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4.3.2 Ramfaktorer inom skolan 

De ramfaktorer som skolan begränsas av är många och när det kommer till programmering är det inget 

undantag. Enligt Hanken och Johansen (1998) definieras ramfaktorer som relevanta faktorer bortom 

lärares och elevers kontroll, vilket kan begränsa möjligheterna i undervisningen. Det har ett kritiskt 

inflytande för lärare på den pedagogiska verksamheten, där exempelvis de ekonomiska ramarna är 

avgörande för den budget kommuner och skolor väljer att ägna åt införskaffandet av digitala redskap. 

För att en fullvärdig undervisning av programmering ska kunna äga rum krävs det resurser i form av 

digitala redskap som datorer, läsplattor eller någon annan form av digital plattform som exempelvis 

programmerbara robotar. Dessa redskap kostar skolan pengar som då blir en viktig ramfaktor i och med 

införandet av programmering.  

 

En annan ramfaktor som påverkar hur undervisningen i programmering ser ut är politiska drivkrafter. 

Enligt Rönnerman och Forsman (2017, s.363) har det skett ett trendbrott de senaste åren där ett allt större 

fokus på kompetensutveckling av lärare styrs av politiska reformer. Eftersom programmering som 

centralt innehåll i grundskolans läroplan är nytt, krävs det att lärares kompetens stärks och det är kopplat 

till vilken politik som bedrivs.  

 

Tiden är också en återkommande ramfaktor för lärare i skolan. Lärare har en begränsad tid att planera 

och undervisa eleverna i de ämnen som redan finns i skolan idag. Ett införande av ett nytt innehåll i 

skolundervisningen kommer kräva mer planeringstid och mer undervisningstid. Lundgren (1999, s.36) 

menar att elevers skolresultat är starkt kopplade till den tid som investeras i relation till den tid som 

elever faktiskt behöver för att lära sig ett innehåll.  

 

Alla dessa ramfaktorer är med och påverkar vilka hinder och möjligheter skolan har för att kunna bedriva 

en undervisning som är väl anpassad för eleverna. Utifrån dessa ramfaktorer kommer lärares syn på 

hinder och möjligheter att undersökas vidare i denna studie i och med att programmering ska föras in i 

läroplanen. Direktiven som Skolverket ger till skolor och lärare om hur undervisningen i programmering 

ska utformas och utföras, lämnar ett tolkningsutrymme beroende på vilken inriktning och kunskapssyn 

skolor och lärare har. Det lämnar ett stort ansvar till lärare att själva avgöra hur programmering skall 

användas i deras undervisning, vilket för lärare kan innebära både hinder och möjligheter, då lärare kan 

besitta bristande kunskaper inom området. 
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5. Syfte och frågeställningar 

En läroplansförändring sker i flera steg och på flera nivåer samtidigt. Det slutgiltiga utförandet sker då 

lärare undervisar och hur lärare väljer att tolka förändringarna. Till ht 18 skedde en läroplansförändring 

där programmering infördes i ämnena teknik och matematik. I denna studie har vi valt att undersöka 

vilka olika åsikter lärare har rörande läroplansförändringar. Syftet är att bidra till en ökad förståelse av  

vilka hinder och möjligheter lärare upplever med införandet av programmering i läroplanen. Följande 

frågeställningar besvaras med avseende på detta syfte:  

 

1. Vilka är lärarnas förväntningar på Skolverket och kommuner? 

2. Vilken roll spelar lärares ålder? 

3. Vilka krav ställer lärare på fortbildning?  

4. Vilka olika perspektiv har lärare på förändrat ämnesinnehåll? 

 

Vid framställningen av frågeställningarna för studien, framkom fråga 2 utifrån den indelningen av 

temata som sammanställts i studiens resultat. Avsikten med frågan är inte att göra en kvantitativ 

jämförelse av lärares ålder, utan synliggöra vilka åsikter respondenterna uppfattar att kollegiet har kring 

åldersskillnader och vilken roll det spelar vid läroplansförändringar.  
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6. Metod 

Studien bygger på fem intervjuer. I följande text beskriver vi vilken metod vi har valt för att genomföra 

intervjuerna samt genomförandet och arbetsfördelningen av intervjuerna, urval av respondenter, 

insamling och bearbetning av data samt en beskrivning av analysmetoden. 

6.1 Val av metod 

Grunden till studien etablerades i samband med en pilotintervju. De frågor som framställdes till 

pilotintervjun, användes utan förändring vid övriga intervjuer i denna studie. Anledningen till att 

frågorna inte förändrades vid övriga intervjuer, var att utfallet av pilotintervjun gav berikande svar som 

kunde behandlas i studiens resultat (se intervjufrågor i bilaga 1). Intervjun hade en induktiv 

utgångspunkt vilket enligt Blomkvist & Hallin (2014, s.26) innebär en möjlighet att anpassa de 

frågeställningar och det syfte studien avser att besvara för att stämma överens med vad resultatet av 

empirin uttrycker. Det induktiva synsättet utgår även ifrån att det är empirin som genererar vilken eller 

vilka teoretiska utgångspunkter en studie baseras på (ibid, s.26). Med det induktiva arbetssättet som 

utgångspunkt har vi i vår analysdel inspirerats av delar i grundad teori (Denscombe, 2010) som 

perspektiv för att generera dessa induktiva frågeställningar och syfte. 

6.2 Genomförande och arbetsfördelning 

För att samla in data till denna studie, valdes en kvalitativ metod bestående av personliga intervjuer. 

Enligt Trost (2005, s. 25) resulterar kvalitativa intervjuer i rika och komplexa svar utifrån enkla och raka 

frågor. Utifrån det insamlade data av innehållsrika svar går det att sammanställa utvecklande analyser 

kring bland annat åsikter och mönster hos respondenterna. Samtliga intervjuer ägde rum mellan datumen 

2018-04-23 och 2018-05-12. Samtalen spelades in och för att tolka svaren av intervjuerna, utfördes en 

transkribering av det inspelade materialet. För att fördela arbetet vid transkriberingen, valde vi att införa 

två roller. Den första rollen bestod av att vara ansvarig för inspelning och ställa frågorna utifrån  till 

respondenten kopplade till studien. Den andra rollen bestod av att transkribera det inspelade data 

intervjun bidragit till. Dessa roller omfördelades efter varje utförd intervju. Syftet med denna 

rollfördelning, var att båda skribenterna skulle vara involverade i lika hög grad och därför kunna utföra 

analysarbetet med samma infallsvinkel och syn på intervjuerna. Analysarbetet som följde efter det att 

alla intervjuer transkriberats utförde vi tillsammans  och beskrivs mer i detalj i avsnitt 6.4 Analysmetod. 

6.3 Beskrivning av urvalet 

I urvalet av lärare som skall ingå i studien, utgick vi från vissa kriterier. Dessa kriterier var att antingen 

ha ett ansvar i sin tjänst att implementera eller undervisa i programmering och utveckla digitalisering 

vid sina respektive skolor eller vara förstelärare alternativt IKT-pedagog. Vi valde dessutom att intervjua 

lärare från skolor med olika storlek och olika förutsättningar då detta kan ha stor betydelse för skolans 
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verksamhet gällande införandet av nya ämnen. En sammanställning av de lärare som uppfyllde dessa 

kriterier och deltog i studien, presenteras i tabell 1.   

 

För att hitta kandidater till studien, utfördes en sökning via internet på grundskolor i mellersta Sverige. 

Via grundskolans hemsida, gjordes ett urval av lärare för att finna lämpliga kandidater till studien. De 

lärare som uppfyllde dessa kriterier, blev förfrågade via e-post att medverka i en anonym intervju. I 

förfrågningen presenterades syftet med studien, samt vilka frågor vi vill ställa till lärarna. Sammanlagt 

tjugo lärare kontaktades i denna process. Fyra stycken tackade ja till medverkan, sex stycken tackade 

nej till medverkan och resterande tio svarade ej på förfrågningen. Vid en av de planerade intervjuerna, 

tillkom möjligheten att intervjua den skolans förstelärare tillika IKT-pedagog. Denna intervju kom 

därför att inkluderades i studien.  

 

För att anonymisera lärarna och förenkla för läsaren i analysen, kommer lärarna och deras respektive 

skola att namnges med en siffra. En sammanställning av lärarnas ålder, vilken befattning lärarna har 

samt storlek på skola presenteras nedan. 

Tabell 1.  

Lärare i 

studie 
Ålder Ämne Skola Antal elever på 

skolan 

Lärare 1 49 Teknik Skola 

1 
300 

Lärare 2 39 IKT-pedagog och pedagog Skola 

2 
540 

Lärare 3 44 Matematik Skola 

3 
540 

Lärare 4 49 Förstelärare i Matematik samt IKT-

pedagog 
Skola 

3 
540 

Lärare 5 60 Matematik och teknik Skola 

4 
360 

6.4 Analysmetod 

Efter att samtliga intervjuer transkriberats påbörjades ett analysarbete på dessa samtal med inspiration 

av delar i grundad teori. Det första steget i analysen var att sortera ut åsikter och ramfaktorer som de 

enskilda lärarna hade i relation till frågorna och i relation till vilka hinder och möjligheter 

programmering enligt de kan uppstå i undervisningen. Under denna process radades dessa åsikter och 

ramfaktorer upp för varje enskild lärare. I varje lärarintervju gick det att urskilja mellan 17 och 27 åsikter 
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och fyra ramfaktorer som var relaterade till ämnet. Dessa fyra ramfaktorer var ekonomiska ramar, 

politiska drivkrafter, lärares kompetens och tidsaspekten. 

 

Det andra steget i denna analys var att gruppera åsikter och ramfaktorer som liknar varandra i lämpliga 

temata. Temataindelningen grundar sig alltså på ståndpunkter hos de intervjuade lärarna som belyser 

och hanterar samma hinder och möjligheter med programmering i undervisningen. De temata som i 

detta stadie identifierades var; ansvaret för implementeringen av programmering, betydelsen av 

generationsklyftor i lärarkåren, fortbildningsbehov för lärare som berörs av läroplansförändringen och 

lärares syn på programmering. Det är utifrån dessa temata som grunden till studiens frågeställningar 

har framställts.  

 

Det tredje och sista steget i vår analysmetod var att jämföra de olika lärarnas perspektiv och 

ställningstaganden inom de temata vi tagit fram. Detta gjordes genom att ställa upp alla åsikter de 

intervjuade lärarna hade. Därefter grupperades återigen liknande ståndpunkter men i detta skede i 

jämförelse med deras respektive infallsvinkel inom relevant temata. Detta arbete kommer att presenteras 

i nästa kapitel 7. Resultat av analys och diskuteras i kapitel 8. Diskussion. 

 

6.5 Etik 

För att värna om de intervjuade lärarnas integritet, var samtliga personer som deltog i detta arbete 

anonyma. Studien eftersträvar dessutom att upprätthålla god forskningssed, vilket i denna intervjustudie 

innebar att de, av Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet (2002, s.6), framtagna 

huvudprinciperna när det kommer till individskydd har följts. Dessa fyra huvudprinciper innefattar; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att de som ska medverka i en forskningsbaserad intervju måste bli väl 

informerade av forskningsarbetets syfte (ibid, s.7) i förhand. För att tillfredsställa det kravet följs varje 

förfrågan om deltagande i intervjuerna upp med en kort presentation av studiens syfte och innehåll samt 

vilka frågor som skulle ställas under intervjun.  

 

Det andra kravet, samtyckeskravet,  innebär att de intervjuade personerna medverkar frivilligt och 

samtycker med de förutsättningar som intervjusituationen innefattar (ibid, s.9). Av den anledningen blev 

lärarna i studien informerade om att deltagandet var helt och hållet frivilligt och att de när som helst 

under processen kunde välja att avbryta deltagandet. Under intervjuerna spelades samtalen in med ett 

röstinspelningsprogram i syfte att transkriberas som underlag för analys. När dessa inspelningar blivit 

transkriberade raderades de inspelade filerna för att stärka de medverkandes anonymitet ytterligare. 
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Dessa etiska villkor presenterades för de aktuella lärarna dels i den initiala förfrågningen som skedde 

via e-post men även före varje enskild intervju. Vid båda dessa tillfällen hade personerna i fråga chansen 

att antingen avbryta eller ändra förutsättningarna för intervjuerna om det var så att dem kände att det 

fanns en anledning till detta. Detta skedde inte under något av tillfällena för intervju och inte heller i 

förfrågningsfasen via e-post. En annan faktor som gemensamt beslutades med de intervjuade lärarna var 

platsen för var intervjun skulle äga rum. I denna fråga erbjuds varje lärare att komma till någon av 

Uppsala universitets lokaler eller att själva komma med ett önskemål om plats, exempelvis deras 

arbetsplats. Fyra av fem intervjuer ägde rum på respektive lärares arbetsplats och den återstående femte 

intervjun inträffade i en av Uppsala universitets campus, Blåsenhus.      

 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet i forskningsrådets huvudkrav för forskningsprinciper, vilket 

innebär att personuppgifter ska hanteras konfidentiellt så att obehöriga inte kommer åt dem (ibid, s.12). 

Med anledningen av detta läggs en stor vikt av att upprätthålla dessa etiska villkor var för att lärarna 

som blev intervjuade skulle kunna prata öppet om deras åsikter utan att känna någon press från 

exempelvis kollegiet, arbetsgivare eller allmänheten. Dessutom varken stärks eller försvagas 

väsentligheten i det som sägs i intervjuerna i denna studies fall på grund utav att respondenterna är 

anonyma. Istället presenteras varje lärare i texten som lärare 1, 2, 3, 4, och 5 där en kort beskrivning av 

vilken tjänst samt eventuella deluppdrag i tjänsten vederbörande  lärare har.  

 

Slutligen förhåller sig detta forskningsarbete dessutom till det fjärde och sista huvudkravet, 

nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att det material som utarbetas av de personer som deltar i ett 

forskningsarbete inte på något sätt kommer att kunna användas annat än i forskningssyfte av andra 

forskare (ibid s.14). Detta kommer att säkerställas genom att obearbetat material från intervjuerna, det 

vill säga ljudinspelning och transkribering av ljudinspelningen, inte kommer att nå någon annan än de 

som skriver arbetet, handledaren samt examinator. Alla andra som läser denna studie kommer endast 

kunna ta del av det bearbetade materialet av intervjuerna, det vill säga analysen där citat och vissa partier 

från intervjuerna kommer att presenteras. 
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7. Resultat av analys 

Detta avsnitt grundar sig på intervjuerna som gjordes med de fem lärare som deltog i studien. I följande 

text beskriver vi de temata som vi har identifierat. 

7.1 Skolverket och kommunernas ansvar för implementeringen av 

programmering  

Under intervjuerna ställdes frågan “Vad skulle du önska att Skolverket gjort annorlunda, då man 

genomförde dessa förändringar i läroplanen?”. Respondenternas svar på denna fråga tenderar att handla 

om vilka de ansåg bära ansvaret för införandet av programmering i skolundervisningen. Lärare 1, 2 och 

4 menar, av liknande anledningar, att Skolverket har hanterat införandet av förändringarna i läroplanen 

på ett bra sätt. Lärare 4 säger:  

 

“Skolverket, ja alltså de har ju presenterat det och de har ju många kurser och de har varit ute i 

god tid…”.  

 

Däremot menar lärare 1, 2 och 4 att det är kommunernas ansvar och att det är deras sätt att gå tillväga 

på för att fördela resurser och utbildning till skolorna som är det viktiga för att få den nya förändringen 

att fungera så bra som möjligt. Lärare 4 nämner kort efter föregående citat:   

 

“Sen så tror jag det har fastnat på att vi har våra huvudmän, alltså kommunerna, som där de 

kanske inte har fått direktiv som är tillräckligt tydliga eller styrande”.  

 

Lärare 4 tycker alltså att Skolverket har skött sin del genom att erbjuda kurser och vara ute i god tid men 

när det kommer till kommunnivå tycks processen ha stannat upp på grund utav att kommunerna inte har 

fått tillräckligt tydliga eller styrande direktiv. Det som brister lite i det resonemanget är att de direktiv 

som lärare 4 önskar att kommunerna skulle få, förmodligen väntas komma från Skolverket.  

 

Lärare 2 uppskattar Skolverkets tydlighet med vilken förväntan lärarna bör ha på eleverna:  

 

“jag tycker att de (Skolverket) är väldigt tydliga alltså det framgår tydligt vad som förväntas, 

annars brukar vissa delar av centralt innehåll kunna vara ganska tolkningsbara och luddiga men 

det här är väldigt tydligt” 

 

Även lärare 2 tycker att kommunernas hantering av förändringarna är det som kommer bli avgörande 

för hur införandet kommer gå: 
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“hur huvudmännen agerar alltså på politisk nivå i kommunen, man omhändertar resurser alltså 

hur man ser till att allt sipprar ut så att huvudmän och rektorer får ett mandat och kan genomföra 

det här också på något sätt” 

 

Lärare 2 antyder att, för att införandet av programmering i undervisningen ska vara genomförbar på 

något sätt, krävs det att huvudmän och rektorer får resurser tilldelade sig från kommunen. Synen på att 

det är kommunerna som bär ansvaret tycks alltså finnas även hos lärare 2. 

 

Lärare 1 är väldigt tydlig i sin sak och menar att skolverket mycket väl kan ha gjort sin del men att det 

inte spelar någon roll eftersom Skolverket är en statlig myndighet medan skolorna är styrda av 

kommunerna: 

 

“Det som är trassligt är att, Skolverket är en statlig myndighet. Men vi är inte statligt anställda. 

Skolverket kan hojta hur mycket de vill, men det är kommunerna som bestämmer hur de gör.” 

 

Det lärare 1 hävdar är att det finns ett problem med att skolorna och framförallt skolans anställda verkar 

i en kommunal nivå.  Där kommunerna sätter de krav och villkor som de anställda sedan ska förhålla 

sig till. Skolverket som i sin tur är en statlig myndighet har därför svårt att nå fram till skolorna direkt. 

Alltså kan även det lärare 1 nämner, om skolverkets sätt att nå ut till skolorna via kommunerna, beskrivas 

som en flaskhalseffekt vilket framgår ännu tydligare i detta citat:  

 

“Hur skolverket ska göra hit och dit, det är ju liksom strukturen på svenska skolväsendet, det är 

sånt att… det sker i den takt som kommunerna tillåter det att ske. Inte i den takt som skolverket 

på något sätt tänker sig.” 

 

Lärare 3 och 5 däremot är av åsikten att det är på Skolverkets nivå saker och ting borde förändras till 

det bättre. Att det alltså är skolverket som bär ansvaret för att genomförandet av läroplansförändringen 

ska ske så smidigt som möjligt. Framförallt är det tydligheten i innehållet som presenterats i den 

reviderade läroplanen som kritiseras av lärare 3 och 5. Det finns en gemensam önskan hos de båda 

lärarna att materialet som skolverket presenterar, huvudsakligen i det centrala innehållet för 

programmering, ska konkretiseras. Lärare 3 nämner i en diskussion om förändringarna i den nuvarande 

läroplanen att: 

 

“Men det som jag har tittat på i de förslagen på förändringar i LGR 11, så är det ganska… det 

är ju inte helt konkret vad jag ska göra med eleverna.”  
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Lärare 5 vill också att Skolverket ska tydliggöra innehållet som förändringarna i läroplanen innebär men 

riktar sig istället åt syftet med det:  

 

“Ett tydligt syfte… Det saknar jag, alltså: Varför ska de kunna det här? Vad är det för något de 

vill uppnå? Vad vill de att alla svenska skolbarn ska kunna? Det, vad är det de ska kunna och 

varför?” 

 

7.2 Generationsklyftor i lärarkåren 

Efter att ha intervjuat de olika lärarna och analyserat deras beskrivningar av kollegiets förhållningssätt 

till de kommande förändringarna i läroplanen går det att urskilja ett mönster. Fyra av fem utav 

respondenterna är av åsikten att den äldre delen av lärarkåren ställer sig mer kritisk till ett införande av 

programmering än dess yngre motsvarighet. Vissa av de intervjuade lärarna ser detta som ett problem 

som kommer att leda till en försvårad process i och med implementeringen av programmering. I 

samband med en fråga angående vilka hinder som går att se tar lärare 4 upp den äldre delen av lärarkåren 

som ett utav dessa hinder tillsammans med ekonomiska brister samt ett glapp för eleverna i de senare 

årskursernas förkunskaper medan ämnet är nytt. Lärare 2 lyfter också fram den äldre delen av lärarkåren 

som ett problemområde: 

 

“sen finns det de som är oroade över, ja som kanske inte ser nyttan med teknik kanske över 

huvud taget. De är inte jättemånga numera men de finns kvar...” 

 

Lärare 1 nämner att generationsklyftan mellan den äldre och yngre generation av lärare ger en känsla av 

otillräcklighet:  

 

“Nu är det en jäkla generationsklyfta mellan er och mig. Ni är i stort sett födda med it, och inte 

jag. Det är ju en skillnad” 

 

Det lärare 2 nämner om att det finns en oro, är något som de andra fyra lärarna som är av samma åsikt 

också tar upp som en anledning till att vissa, i huvudsak de äldre, ställer sig negativt till förändringarna.  

 

Att det finns motvilja hos vissa när det kommer till ny teknik i undervisningen är inte något sällsynt och 

av den anledningen ser lärare 2 det som en stor möjlighet att föra in programmering som ett obligatoriskt 

centralt innehåll i läroplanen. Det gör, enligt lärare 2, att de som annars inte har för avsikt att modernisera 

de verktyg som används inom utbildningen blir tvungna att tänka om: 
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“Så jag tror att det blir en utmaning men jag tror det kommer att bli en bra utmaning, alltså som 

kommer att göra att man blir tvungen att tänka om och tänka nytt...” 

 

 

7.3 Lärares upplevda fortbildningsbehov vid läroplansförändringar 

För att få en uppfattningen om hur respondenterna i studie känner inför framtiden, ställdes frågan 

“Vilken fortbildning inom digital kompetens har du fått, eller räknar du med att få, för att driva 

undervisning med programmering?”. Det svar som kom fram var att fyra av fem respondenter räknade 

med att få fortbildning i ämnet. Antingen skulle detta ske genom kollegialt lärande eller via ämnesträffar 

utfärdade av kommunen eller universitet. Respondenterna ser dessa dock flera hinder, exempelvis 

angående vem som ges möjlighet att fortbilda sig, tidsaspekten och kommunens ansvar. Det framkom 

även en oro gällande generationsklyftan mellan lärare och elever. Tre av fem respondenter förklarar, då 

den digitala utvecklingen går framåt, upplever de svårigheter att hålla jämna steg med utvecklingen. 

Respondenterna kände att det intresse och förväntningar som finns hos eleverna gällande 

programmering, kommer möjligtvis inte stämma överens med det innehåll som ska läras ut. 

 

Även om en det finns en oro bland respondenterna, visar analysen att flera respondenter ser fördelar 

med införandet. Lärare 4 anser det som en naturlig utveckling, där undervisningen kan komma att passa 

unga idag. Lärare 3 finner det intressant med förändringen och att det kan ses som en tillgång för 

eleverna. Respondenten ser även det som en möjlighet till att bredda vissa ämnen, och gå ifrån en mera 

traditionell undervisning i matematik. 

 

Gällande vem som ska ges möjlighet till fortbildning, uttrycker lärare 5 en oro att ansvaret ofta hamnar 

på förstelärare. Den oron förklarades med att, om kompetensen försvinner från deras skola, riskerar det 

att straffa det kollegiala lärandet.  

 

“Det är just det, att alla inte får gå på utbildningar. Man väljer ut vissa som får gå på kurs som 

då är tänkt att ska hålla, ofta förstelärare, utbildning för resten av kollegiet så att vi gör hyfsat 

likvärdigt. Men om någon sån spetskompetens då försvinner, då står vi där.” 

 

Angående tidsaspekten, ser tre av respondenterna stora hinder med att tiden inte är tillräcklig. Lärare 1 

bedömer att, förberedelsetiden inte är tillräcklig om den ska ges möjlighet att själv utforma en kurs för 

sina elever. Lärare 5 uttrycker att en baksida som finns med läraryrket är att det inte finns någon 

långsiktig planering. Organisatoriska förändringar på skolor skapar en ovisshet om vilken position lärare 
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ska ha nästa läsår, och vilket innehåll som ska läras ut. Lärare 4 nämner att det kollegiala lärandet tar 

för lång tid, och ser hellre att de lärare som i första hand berörs ges möjlighet till en direkt fortbildning. 

 

“Det är också det här dilemmat att ja, vi behöver göra det nu. Ja, men när då? “Ja, men vi hittar 

någon tid ”Men gör vi verkligen det?” 

 

 

7.4 Lärares syn på programmering som nytt ämnesinnehåll 

Synen på programmering hos de intervjuade lärarna är varierad. Respondenterna fick frågan vad 

programmering innebär för de själva som lärare, vilket är den första utgångspunkten som har analyserats. 

Den andra utgångspunkten är ifall programmering är något som bör tillhöra allmänbildningen eller inte. 

Denna punkt är något som intervjuerna i sig har resulterat i och inte något som har varit med som en 

specifik intervjufråga. Den tredje utgångspunkten innefattar vad programmering associeras med för 

ämne enligt respektive respondent. Frågan som ställdes var vilka ämnen respektive lärare har för avsikt 

att ta tid ifrån för att föra in programmering i deras undervisning. Slutligen den fjärde utgångspunkten, 

som kommer att behandla vad respondenterna tycker angående om programmering bör ses som ett eget 

skolämne eller ett verktyg för undervisningen av befintliga ämnen. Även denna infallsvinkel är utarbetad 

efter intervjuernas utgång och har därför ingen initial fråga kopplad till sig. 

 

Den första utgångspunkten, vad programmering innebär för respektive lärare, har ett antal olika utfall i 

samband med respondenterna svar. Lärare 2, 3 och 5 ser programmering som en plattform för att lära 

elever hur digitala verktyg som datorer och läsplattor är uppbyggda. Beskrivningen som lärare 3 ger av 

programmering är att det fungerar som ett språk vilket är till grunden för exempelvis hemsidor och att 

det kan liknas vid kommandon som påverkar olika digitala program. Programmeringens innebörd 

tolkades av vissa respondenter mer praktiskt där en koppling till arbetsbörda gjordes gällande. Lärare 1 

anser, som för tillfället arbetade som ensam tekniklärare på skolan, att införandet av programmering 

skulle innebära en hel del planering, justeringar i upplägg och ett framtagande av själva 

tillvägagångssättet. Lärare 4 berättar att de på deras skola har tänkt att jobba med vad de kallade för 

“pre-programmering”. Detta innebar att de skulle arbeta med texter och dialoger där eleverna 

exempelvis fick “programmera” varandra att göra olika saker för att förvärva ett så kallat 

“programmeringstänk”.  

 

Den andra utgångspunkten, om programmering bör tillhöra allmänbildningen eller inte, är också en så 

kallad vattendelare då respondenterna åsikter är delade. Lärare 5 är av åsikten att programmering inte är 

något som tillhör allmänbildningen och att det är oklart om det överhuvudtaget är en viktig del i 
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undervisningen. Lärare 5 menar att eftersom programmering endast följs upp utav ett centralt innehåll i 

läroplanen och inte några kunskapskrav kan ämnet ses som informativt och därav inte vara särskilt 

viktigt. Tre respondenter som är av den motsatta åsikten, att programmering tillhör allmänbildningen är 

lärare 1, 2 och 4. De är väldigt snarlika i deras resonemang. Lärare 1 menar att eftersom en stor del av 

barn och ungdomars fritid har med det digitaliserade samhället att göra, är det viktigt att de har en 

förståelse för hur programmering fungerar. Detta i sin tur för att förstå grunden till fenomen som sociala 

medier och det nyhetsflöde internet erbjuder. Lärare 2, som är av liknande åsikt, säger att i och med den 

förändring som sker i samhället så kommer programmering tillhöra allmänbildningen. Lärare 2 påstår 

alltså inte att det tillhör allmänbildningen idag men att det kommer göra det inom en snar framtid. 

 

Den tredje utgångspunkten är mindre spekulativ, utan handlar om en ren sakfråga. Vilka ämnen 

respondenterna tycker att programmering ingår i. Fyra av fem lärare tycker att programmering utgör en 

del av både matematikämnet och teknikämnet, detta var lärare 1, 3, 4 och 5. Utav dessa fyra lärare tycker 

lärare 1, 3 och 5 att innehållet ingår något mer i teknikämnet än matematikämnet och lärare 4 vice versa. 

Lärare 3 tycker dessutom, utöver att programmering bör implementeras i teknikämnet, att det finns 

möjligheter att föra in det i övriga naturorienterande ämnen. Lärare 2 är av åsikten att programmering 

kan föras in i samtliga ämnen i dagens skolundervisning. Lärare 2 berättar exempelvis att hen har gjort 

försök med elever både under idrottslektioner och elevens val-tid att undervisa i programmering.  

 

Efter att ha analyserat föregående utgångspunkt väcktes ett intresse angående om programmering ska 

vara ett eget skolämne eller fungera som ett verktyg för övrig undervisning. Detta är ingen fråga som 

togs upp av samtliga respondenter men under två intervjuer framgår åsikter kring denna infallsvinkel 

tydligt. Lärare 2 säger att hen ser programmering som en del i alla ämnen och att det inom dessa ämnen 

ska användas som ett verktyg. Hen påtalar även ett scenario där programmering skulle vara ett eget ämne 

och likställer det med hur datorkunskap tidigare har haft en del i den svenska undervisningen som ett 

eget ämne. När lärare 2 däremot drar slutsatsen till om detta scenario är tänkbart eller produktivt så 

avfärdar hen denna idé. Lärare 4 är också inne på att programmering bör ses som ett verktyg eller redskap 

som hen beskriver det, i ett resonemang om kopplingen mellan programmering och digitalisering: 

 

“Ja men digitaliseringen den är väl liksom lite mer som finns, den ska ju komma in överallt 

medan programmeringen den är väl kanske mer redskapet för att kunna genomföra det på något 

sätt.” 
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8. Diskussion 

I detta avsnitt kommer kapitlet “resultat och analys” att diskuteras. Diskussionen utgår från de frågor 

som studien eftersträvar finna svar på, och vad tidigare forskning säger kring ämnet. 

8.1 Vilka är lärarnas förväntningar på Skolverket och kommuner 

Politiska drivkrafter är en ramfaktor som påverkar undervisningen i skolan till stor del, särskilt när en 

läroplansförändring sker. Enligt Hansén och Sjöberg (2017 S.272) finns det dock en viss mån av 

oberoende där skolor och kommuner själva har stor makt över vad det är de undervisar. Detta avsnitt 

kommer att göra en inblick i två olika ståndpunkter hos respondenterna i frågan vilka förväntningar 

lärarna har på Skolverket kontra kommunerna de arbetar i. 

 

För att sammanfatta samtliga lärares åsikter som har ställt upp i dessa intervjuer, går det att hävda att 

det finns två olika läger som har en sak gemensamt. Den ena sidan vill se att kommunerna tar ett större 

ansvar vid genomförandet av läroplansförändringarna samt den utbildnings- och resursfördelning till 

skolorna detta innebär. Den andra sidans uppfattning är att Skolverket antingen behöver omarbeta sitt 

utgivna material eller att det på något sätt förtydligas och konkretisera  

 

Det som båda lägren har gemensamt är att det finns en viss skepticism till om förändringarna kommer 

att kunna genomföras helt problemfritt och att det förmodligen kommer ta ett tag innan det är helt 

självklart vad som behöver göras. Respondenterna talar om att det lär bli ett glapp som kommer att vara 

under några år framöver då elever som nu är i slutet på sin grundskoleutbildning inte kommer ha samma 

kunskaper eftersom läroplanen förändrats under deras tid i skolan. Dessutom tyder det på att 

respondenterna gemensamt är av åsikten att informationen och resursfördelningen ska gå direkt från 

Skolverket ut till skolorna och rektorerna för att kommunerna stoppar upp processen och kommunen 

agerar helt enkelt flaskhals. 

 

Enligt Kjällander et al. ( 2016) bör diskussionen kring införandet av programmering ske på fyra nivåer. 

Det hela initieras av de utvecklingsbehov regeringen anser att det svenska skolväsendet har. Regeringen 

tillsätter kommissioner och fattar därefter beslut kring vad det svenska skolväsendet behöver utveckla, 

beslut som Skolverket ska formulera och författa i skolans styrdokument. Dessa förändringar i skolans 

styrdokument ses över av kommunerna som ser till att genomförandet av det nya innehållet sker på 

skolorna. Den sista och avgörande nivån enligt Kjällander et al. (2016) är därefter lärarna som ska tolka 

dessa förändringar och undervisa eleverna. 

. 
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8.2 Vilken roll spelar lärares ålder   

I analysen beskrivs attityden som den äldre delen av lärarkåren har till programmering bero på att det 

finns en osäkerhet hos dessa lärare. Denna osäkerhet tycks enligt respondenterna komma sig av att det 

finns en avsaknad av förkunskaper och att det saknas ett intresse för att sätta sig in i något nytt när de, 

enligt de själva, “inte har så många verksamma år kvar inom läraryrket”. Rönnermark och Forsman 

(2017, s.363) beskriver att lärares professionella utveckling är beroende av dels en kollegial och en 

individuell kompetensutveckling. Eftersom respondenterna upplever att den äldre delen av lärarkåren 

ställer sig negativt till den individuella kunskapsutvecklingen anser vi att det utgör en ramfaktor i 

undervisningen eftersom den kollegiala kunskapsutvecklingen blir lidande.   

 

En röd tråd i det respondenterna tar upp om dessa lärare är att antagandet om vad programmering är för 

något inte överensstämmer med det Skolverket anser att programmering är. Även om 

användningsområden för datorer har funnits i läroplanen sedan 1970-talet är programmering ett tämligen 

nytt inslag inom detta område (Kjällander et al, 2016). Enligt Björk (1983) samtalades det på 1980-talet 

om ett datoriserat samhälle, medan det i dagens samhälle pratas om en digitalisering. Skillnaden mellan 

dessa, är att det förstnämnda hade ett större fokus på själva datorn i sig.  

 

Digitalisering har i nutid i större utsträckning ett fokus på en globalisering, där internet och sociala 

medier spelar en viktig roll. Säljö (2017, s.162) beskriver att digitaliseringen präglar vår vardag mer än 

någonsin och medför ett nytt kunskapsbehov, har skolan svårt att mätta den kunskapsutveckling som 

digitaliseringen medför. Vi anser att den ramfaktor som bland annat påverkar detta i skolan är 

tidsbristen, vilket enligt Säljö (2017, s.162) går att lösa genom att skolan fokuserar på generativa 

kunskaper och färdigheter. Dessa kunskaper och färdigheter går att använda i flera olika kontexter och 

möjliggör för ett kommande lärande. 

8.3 Kravet på fortbildning   

 

Kjällander et al. (2016) skriver i sin studie att både finländska och engelska forskare indikerar att den 

största utmaningen med att implementera programmering i undervisningen, kommer vara att fortbilda 

alla lärare. Utifrån sammanställningen i studien om hur lärare ser på framtiden, råder det en viss 

oro.  Lärare anser att den generationsklyfta som finns mellan lärare och elever, kan skapa hinder för 

lärandet. Dessutom finns en ovisshet gällande för vem och hur fortbildningen ska utföras och hur 

kommunen som huvudman bär ansvar och ska agera i fråga gällande fortbildning. Det som går att tyda 

av resultatet i denna studie är att respondenterna förväntar sig fortbildning och att detta ska ske 

genom  kollegialt lärande eller kurser utfärdade av kommunen eller universitetet. Ett problem som vi 

anser kan uppstå med dessa metoder är att kompetensen hos lärarna inte med säkerhet stannar i skolan 



 

 29 

då risken att de utbildade lärarna byter arbetsplats finns. Vi anser att en ramfaktor är att tiden lärare har 

för tillfället är otillräcklig, denna åsikt stärks av lärare 1 som anser att förberedelsetiden är bristfällig 

och lärare 4 menar att kollegialt lärande tenderar att ta för lång tid. Lundgren (1999, s.33) beskriver att 

de undervisningstimmar lärare undervisar i sina ämnen är styrda av timplaner vilka i sin tur är styrda av 

ekonomi och undervisningsskyldighet. Om någon av dessa omständigheter  förändras, vilket det gör i 

och med en läroplansförändring, kommer tiden för undervisning också att påverkas drastiskt. Vilket i 

sin tur leder till en tidsbrist med hänseende till lärares fortbildning. Även om lärare skulle få adekvat 

fortbildning menar Rolandsson (2015) att programmering är ett komplicerat ämne för vissa elever, vilka 

oavsett lärarnas instruktioner kan ha problem att förstå ämnet. Rolandssons (2015) studier avser 

programmering på gymnasienivå men vi är av åsikten att detta även är applicerbart på grundskolenivå.   

8.4 Programmering och lärare  

Det finns en viss osäkerhet om hur programmering skall realiseras enligt respondenterna. En osäkerhet 

gällande vilken struktur undervisningen ska ha, hur ämnet ska genomföras enligt det material Skolverket 

givit ut och hur lärare framställer syftet med programmering till eleverna.  

 

När Skolverket (2016a, s.7) definierar programmering, menar de att programmering ska ingå som en del 

digitala kompetensen. Definitionen skiljer sig dock beroende på i vilken kontext den används. 

Skolverket (ibid, s.7) förklarar att i en viss kontext är programmering synonymt med att skriva kod, men 

att programmering i en annan kontext är samlat och innefattar såväl problemformulering, val av lösning, 

att pröva och ompröva samt att dokumentera. Förslagen i styrdokumenten utgår från den sistnämnda 

kontexten, vilket innebär att det kräver viss förmåga hos elever att tänka kreativt, logiskt, strukturerat 

samt kunna generalisera.  

 

Enligt vår analys uppvisar respondenterna att deras syn på programmering liknar den definition 

Skolverket (ibid, s.7) ger att programmering är synonymt med att skriva kod. Respondenterna ser 

programmering främst som en plattform att lära sig hantera digitala verktyg. En av lärarna, lärare 4, ser 

dock potentialen i att arbeta med begreppet “pre-programmering” där eleverna ges möjligheter att 

utveckla de förmågor som Skolverket beskriver i deras andra kontext av vad programmering är. Ett 

hinder respondenterna finner med införandet av programmering är strukturen av ämnesinnehållet. 

Gällande strukturen delar sig respondenternas åsikter, då vissa vill att programmering ska utgöra en del 

i matematikämnet och andra i teknikämnet. Hur ett ämnes struktur behandlas anser vi vara en ramfaktor 

eftersom olika ämnen prioriteras olika mycket. Programmeringsundervisningen kommer att påverkas 

beroende på om den utgör en del av ett ämne som prioriteras högt av skolverket eller ett ämne som inte 

gör det. Rönnerman & Forsman (2017, s.362) skriver att Skolverket sedan 2007 utfört en satsning för 

att stärka lärares ämneskunskaper. Ett av dessa ämnen är matematik, men inget fokus finns på att 
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utveckla lärares kunskaper i teknik. Det går därför att dra slutsatsen att matematik prioriteras högre av 

skolverket än teknik. Lärare 5 påpekar dessutom att eftersom programmering endast tas upp i läroplanen 

som centralt innehåll och inte följs upp av kunskapskrav kan ämnet tolkas som informativt och 

betydelsen av ämnet ifrågasättas. 

 

Regnell & Pant (2014) drar en slutsats om att lärare spelar en viktig roll i att hjälpa elever som har 

svårigheter att förstå det abstrakta tänkandet bakom programmering. Att sätta programmering i en 

verklighetstrogen kontext, och anpassa undervisningen till varje enskild elev, ska enligt Regnell & Pant 

(2014) leda till att elever får en djupare förståelse kring betydelsen av att lära sig programmering. Det 

kommer att ställa stora krav på lärare och därför måste syftet med programmering vara konkret för att 

lärare ska kunna säkerställa ett lärande. Eftersom respondenterna i denna studie menar att syftet med 

programmering inte har framställts tillräckligt tydligt ser vi att det kan utgöra ett kommande problem i 

undervisning för programmering. 

. 
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9. Konklusion 

Efter analysen av de fem intervjuerna som denna studie har genomfört, går det att dra flera slutsatser om 

både de hinder och möjligheter som finns med införandet av programmering i läroplanen.  

 

En majoritet av lärarna tycker att kommunerna bär huvudansvaret för att läroplansförändringarna sker 

korrekt och vill därför se att kommunerna tar ett större ansvar än vad de hittills har gjort. Anledningen 

till att respondenterna anser detta, är att de gemensamt delar åsikten att kommunerna utgör en flaskhals. 

Det vill säga, eftersom Skolverket bestämmer vad som ska ske i skolorna men först och främst måste gå 

via kommunerna, är det kommunerna som sätter prägeln på hur dessa bestämmelser hanteras och 

slutligen förverkligas av lärare. I samtliga intervjuer förekommer åsikten att alla i kollegiet inte är 

positiva eller ser möjligheterna med de förändringar som komma skall. Flera av de lärare som har 

intervjuats ser detta som ett problem och menar att den övervägande delen av de som ställer sig kritiskt 

till implementeringen av programmering tillhör den äldre generationen lärare. Lärarna i studien tror att 

det beror på en oro för att känna sig otillräcklig i bristen på ämneskunskap och att detta behöver 

avhjälpas genom adekvat fortbildning. 

 

Gällande framtiden, uppvisar majoriteten av respondenterna på positiva förhoppningar. Flertalet av 

respondenterna räknar med att få fortbildning, och anser att det kollegiala lärandet till stor del kommer 

gynna fortbildningen. Respondenterna beskrev även att det stämmer överens med den rådande 

utvecklingen, där utifrån regeringens förslag (ibid, s.4) om en nationell IT-strategi för skolväsendet ska 

ett större fokus vara på att utveckla den digitala kompetensen hos elever. Förhoppningen är att det 

kommande intresset från elever, ska gynna undervisningen och utveckla ett mer ämnesöverskridande 

lärande. Dock betonar respondenterna att förändringen kommer medföra flera hinder, där 

förberedelsetiden anses vara otillräcklig.  

 

Synen på programmering är något som varierar respondenterna emellan. De flesta respondenterna anser 

att syftet med programmering i skolan är att förklara hur digitaliseringen leder till teknisk innovation. 

De anser även att programmering bör ingå i allmänbildning, då vi lever i ett digitaliserat samhälle vilket 

ställer krav på digital kompetens. Gällande vilket nuvarande ämne respondenterna tycker 

programmering bör tillhöra, anser respondenterna att teknikämnet är mest lämpat men att det även ska 

ingå i matematikämnet. Till sist anser respondenterna att programmering bör ses som ett verktyg i 

undervisningen i övriga ämnen, snarare än ett eget ämne. 
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9.1 Framtida forskning 

Eftersom införandet av programmering i svenska grundskolan ännu är i ett väldigt tidigt skede, finns det 

stort utrymme och behov för forskning inom detta fält. För att föra denna forskning vidare går det 

exempelvis att göra en studie angående införandet av programmering ett antal år efter det att 

förändringarna har trätt i kraft. Detta kan ske som en uppföljning som grundar sig på samma 

frågeställningar denna studie syftar att besvara. Det kan även bestå av en kvantitativ studie som speglar 

hur elevers resultat påverkas i de ämnen där programmering tar en stor del. Framtida forskning kan 

dessutom avhandla elevers åsikter med det nya tillskottet av programmering och vad deras inställning 

är, om de känner att det hjälper dem i deras utbildning och om de ser ett  tydligt syfte. Det skulle också 

vara intressant att ta del av utvecklingen av programmeringens centrala innehåll i läroplanen för 

kommande år framöver men detta är av förklarliga skäl en studie som inte kan äga rum förrän åtminstone 

tre år efter införandet som skedde höstterminen 2018. 
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10.Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

• Vad har du för tidigare erfarenheter av programmering? 

• Vad innebär programmering för dig? 

• Vilken koppling ser du mellan programmering och digitalisering? 

• Vilken fortbildning inom digital kompetens har du fått, eller räknar du med att få, för att driva 

undervisning med programmering? 

• Vilka hinder ser du med de läroplansförändringar som skett, gällande programmering? 

- Kan du specificera dessa hinder? 

• Vilka möjligheter ser du med de läroplansförändringar som skett, gällande programmering? 

- Kan du specificera dessa möjligheter? 

• Vad skulle du önska att Skolverket gjort annorlunda, då man genomförde dessa förändringar i 

läroplanen? 

• Vilka ämnen tänker du ta tid från för att få plats med programmering i din undervisning? 

-  Varför just dessa ämnen? 

• Vad känner du inför förändringarna i läroplanen (programmering i matematik och teknik)? 

• Vilka är dina kollegors åsikter/tankar om dessa förändringar? 

 

 

 

 


