
   
 

   
 

  

Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier 
Självständigt arbete 1 
för grundlärare Fk-3 
och 4-6, 15 hp 

Programmering på 
lågstadiet – En kvalitativ 
studie om lärares 
upplevelser 
Självständigt arbete 1 

Jacob Källström, Joel Troedsson 

Handledare: Lars Madej  

Examinator: Hassan Sharif 



 

2 
 

Sammanfattning 

Programmering har införts i läroplanen och från och med sommaren 2018 ska lågstadielärare 
undervisa i programmering. När den här studien tar vid, våren 2019 har lågstadielärare undervisat 
i programmering i snart ett läsår. Syftet är att undersöka hur sju lågstadielärare upplever sina 
kunskaper och vilka utmaningar de ser när det kommer till att undervisa om programmering. 
Tidigare forskning är gjord innan ändringarna i läroplanen har tillämpats och den har visat på lärares 
förutsättningar, attityder, upplevda hinder och utmaningar kring att undervisa om programmering. 
Nu har lågstadielärare undervisat i programmering i snart ett läsår och den här studien bidrar med 
kunskap genom att undersöka hur situationen ser ut idag. Upplever lärare att de har den kunskap 
som behövs för att undervisa om programmering och vilka är utmaningarna? Studien genomfördes 
i maj 2019 i form av intervjuer där lågstadielärare valdes ut genom ett bekvämlighetsurval via 
kontakter från tidigare praktik. Studiens två frågeställningar är: 
 

1. Hur upplever lågstadielärare sina kunskaper inom programmering? 
2. Vilka utmaningar upplever lågstadielärare i att undervisa om programmering? 

 
För att synliggöra lågstadielärarnas upplevelser har en fenomenografisk utgångspunkt tillämpats 
vilket innebär att det är deltagarnas upplevelser kring ett fenomen som undersöks. Ett fenomen är 
en företeelse i omvärlden och den här studien undersöker lågstadielärares upplevelser om sin 
kunskap och utmaningar i att undervisa om programmering. Med en fenomenografisk 
utgångspunkt kategoriserades lågstadielärarnas upplevelser in i sex olika teman som utgår från 
studiens två frågeställningar. Dessa teman analyserades utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv 
för att synliggöra vilka ramfaktorer som påverkar dessa teman. Tre viktiga ramfaktorer kunde 
identifieras: ”Bristande fortbildning”, ”Tidsbrist” och ”Resurser”. Studiens resultat visar på 
lågstadielärarnas upplevelser om sin kunskap och utmaningar att undervisa i programmering och 
vilka ramfaktorer som påverkar dessa upplevelser.  
 
Nyckelord: Programmering, digital kompetens, lågstadiet, erfarenheter, fenomenografi, digitala 
verktyg, ramfaktorsteori  
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1. Inledning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur sju lågstadielärare upplever sina kunskaper och vilka 
utmaningar de ser när det kommer till att undervisa om programmering1. 
 
Den 9 mars 2017 beslöt regeringen om att stärka och förtydliga digital kompetens i styrdokumenten 
för grundskolan och gymnasieskolan (Hessling, Paues & Vikingsson, 2017). Syftet med regeringens 
digitaliseringsstrategi är att förbättra elevers aktiva deltagande i ett alltmer digitaliserat arbets- och 
samhällsliv. I samband med regeringens nationella digitaliseringsstrategi publicerade Skolverket en 
rapport som redovisar att svenska skolor är i stora behov av att ändra sina rutiner för att tillgodose 
regeringens beslut. Många verksamheter har inte en digitaliseringsplan eller vet inte vad den 
innehåller och många elever har inte fått lära sig om programmering (Skolverket, 2019a, ss. 14, 17-
18). Enligt oss går det inte att bortse från den tekniska utvecklingen och digitalisering som 
framträder i världen. Detta leder i sin tur till allt större krav och förväntningar på skolväsendets 
förmåga att utbilda framtidens medborgare för att kunna leva i ett digitaliserat arbets- och 
samhällsliv. 
 
När vi genomförde vår sista verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på Uppsala universitets 
grundlärarprogram f-3 har vi upplevt en oro hos klasslärare i lågstadiet kring undervisning av 
programmering. Regeringens beslut år 2017 påverkade huvudmännen där de fick välja när inom ett 
ettårigt tidsspann från och med 1 juli 2017 att tillämpa de nya ändringarna. Detta har en direkt 
påverkande effekt på klasslärare, bland annat vilken metodik och didaktiska val de ska utgå ifrån 
när de undervisar i programmering. Många lärare har svårt att avsätta tid för 
programmeringsundervisning och utan stöd av huvudmännen genom exempelvis fortbildning och 
inköp av digitala resurser begränsas lärarnas undervisningsmöjligheter. 
 
Vår ursprungliga tanke var studera lågstadielärares attityder och förutsättningar för att bedriva 
programmeringsundervisning i lågstadiet. Vid genomgång av tidigare forskning fann vi att en 
liknande studie redan genomförts av Holmberg (2018). Istället valde vi att fokusera på 
lågstadielärares kunskaper och utmaningar i att undervisa om programmering. 
 

                                                
 
1 Med programmering avses stegvisa instruktioner och problemlösning inom skolämnena matematik och 
teknik. Mer utförlig förklaring presenteras i bakgrundsavsnittet. 
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2. Bakgrund 

I det här avsnittet förklaras först begreppet digital kompetens och vad det har för koppling till 
programmering. Därefter kommer ett avsnitt om vad Skolverket har gjort för ändringar i 
styrdokumenten efter regeringens beslut år 2017. Avslutningsvis presenteras vad programmering 
har för syfte i samhället och vad tidigare forskning redovisar för utmaningar som uppstått sedan 
styrdokumentens revidering. 

2.1. Vad betyder digital kompetens? 

Skolverket förklarar begreppet digital kompetens med fyra aspekter som elever ska behärska 
(Magnusson, Karlberg & Skoglöf, 2019): 
 

• “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” 
 
Undervisning i programmering övar flera förmågor som ryms inom dessa aspekter och som vi 
återkommer till under rubriken 2.3. “varför programmering är viktigt”. 

2.2. Programmering i styrdokumenten 

Regeringen beslöt år 2017 att ändra i skolans styrdokument i syfte att stärka elevers digitala 
kompetens, som bland annat omfattar programmering. Det innefattar förstärkningar och 
förtydliganden i skolans läro- och kursplaner. (Hessling, Paues & Vikingsson, 2017)  
 
Ändringarna i styrdokumenten innebar bland annat att programmering blev ett inslag i ämnena 
matematik och teknik i grundskolan. I kursplanen för matematik framgår det att: 
 

• ”eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala 

verktyg och programmering” (Lgr11, 2018, s. 55). 
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I det centrala innehållet under rubriken algebra framgår det att eleverna ska lära sig: 
 

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

programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner” (Lgr11, 2018, s. 55). 
 
I läroplanen för teknik framgår i det centrala innehållet för årskurs 1–3 att eleverna ska lära sig: 
 

• “Att styra föremål med programmering” (Lgr11, 2018, s. 293). 

2.3. Varför är programmering viktigt? 

Bakgrunden till regeringens beslut är att den tekniska utvecklingen gör att samhället förändras i 
snabb takt och ställer större krav på digital kompetens. Beslutet som innebar ändringar i skolans 
styrdokument syftade till att förbättra undervisningens kvalitet och elevers aktiva deltagande i ett 
alltmer digitaliserat arbets- och samhällsliv (Hessling, Paues & Vikingsson, 2017). Heimersson 
(2018) menar att 90 procent av dagens jobb kräver grundläggande datakunskaper. Syftet med 
införandet av programmering enligt Skolverket är att “eleverna ska kunna lösa problem och 
omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik” (Heimersson, 2018). 
Med undervisning i programmering lär sig eleverna ett ”datalogiskt tänkande” som innefattar 
problemlösning och kritiskt tänkande som i sin tur lägger grunden för att lära sig att tänka i kod2 
(ibid, 2018). När eleverna lär sig programmering så övar de många färdigheter som de har 
användning för inom andra områden (ibid, 2018). Enligt en rapport från Stockholms universitet på 
uppdrag av Skolverket så är utvecklandet av ett datalogiskt tänkande lika viktigt som 
programmeringen i sig (ibid, 2018). 
 
En god digital kompetens är viktigt inom många yrken och det gäller särskilt yrken inom IT-
branschen. Det är idag en stor efterfrågan på programmerare och enligt en prognos från 
branschorganisationen IT- och Telekomföretagen så kommer det att saknas 70 000 programmerare 
i Sverige år 2022. I EU kommer det att saknas en miljon programmerare. (SVD Näringsliv, 2018) 
  

                                                
 
2 Kod är det skrivna språket som en dator förstår. 
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2.4. Osäkerhet inför att undervisa i programmering 

Från och med den 1 juli 2018 skulle dessa ändringar i styrdokumenten tillämpas och en studie av 
Holmberg (2018, s. 28) visar på en osäkerhet hos lärare i vad och hur man ska undervisa i 
programmering. Holmbergs (2018, s. 24) studie om lågstadielärares förutsättningar för att 
undervisa i programmering visar att ca 47% av lärarna i undersökningen upplever att de inte har 
tillräcklig kunskap inom ämnet och ca 29% av lärarna upplever en osäkerhet inför att undervisa i 
programmering. 
 
Vid tidpunkten som den här studien genomförs, våren 2019, har ändringarna i läroplanen varit 
gällande i nästan ett år. Mot bakgrund av tidigare forskning som visar på en osäkerhet inför att 
undervisa i programmering så syftar denna studie till att undersöka hur sju lågstadielärare upplever 
sina kunskaper och vilka utmaningar de ser när det kommer till att undervisa om programmering.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur sju lågstadielärare upplever sina kunskaper och vilka 
utmaningar de ser när det kommer till att undervisa om programmering. 
 
Fenomenografi har valts som teoretisk utgångspunkt för att synliggöra lågstadielärares upplevelser. 
Ramfaktorteorin används för att identifiera vilka ramfaktorer som kan påverka och förklara de 
upplevelser som lågstadielärarna har. 
 
Frågeställningar: 

1. Hur upplever lågstadielärare sina kunskaper inom programmering? 
2. Vilka utmaningar upplever lågstadielärare i att undervisa om programmering? 
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4. Forskningsöversikt 

I detta avsnitt presenteras fem studier som är relevanta för vår studie. Under kapitel 9 ”Diskussion” 
kommer vi att diskutera dessa studier i relation till resultatet och analysen av vår studie. 

• Första studien handlar om lärares förutsättningar att undervisa programmering i lågstadiet. 

• Andra studien undersökte lärares åsikter om vilka utmaningarna är med införandet av digital 

kompetens och programmering i läroplanerna. 

• Tredje studien undersökte utmaningar med datoranvändning i undervisningen 

• Den fjärde studien redovisar hinder och möjligheter med programmering i läroplanen. 

• Femte studien undersöker pedagogers attityder om programmeringsundervisningen i lågstadiet. 

4.1. Lärares förutsättningar att undervisa i programmering 

I en studie av Holmberg (2018) undersöktes lågstadielärares förutsättningar i att undervisa 
programmering på lågstadiet. Det är en kvantitativ studie där författaren genom en 
enkätundersökning i slutna lärargrupper på Facebook fick svar från 155 lågstadielärare (Holmberg, 
2018 s. 20). De utmaningar som lärarna upplevde analyserades i ett ramfaktorteoretiskt perspektiv 
för att identifiera vilka ramfaktorer som ligger bakom dessa utmaningar. 
 
Ramfaktorteorin är en modell för att förstå resultatet av undervisning. Resultatet påverkas av 
ramfaktorer som är olika faktorer utom lärarens kontroll. Dessa faktorer påverkar processen där 
undervisningen planeras och genomförs, vilket i sin tur påverkar resultatet. (Wahlström, 2016, ss. 
25–27) 
Fem ramfaktorer identifierades som påverkar och begränsar undervisningen av programmering på 
lågstadiet. De fem ramfaktorerna är teknik, tid, kunskap, resurser och strategier. (Holmberg, 2018 
ss. 27-31) 
 
Ramfaktor 1: Kunskap 
Lärarna upplevde brister i sina kunskaper om programmering, vilket var den största utmaningen. 
Deltagarna i studien förklarade att bristande kunskaper ledde till osäkerhet, något som kan uppstå 
av att inte få tillräcklig fortbildning. Hade deltagarna fått den fortbildning de behövt skulle de känna 
sig mer kompetenta och mindre osäkra. (ibid, 2018, s. 28) 
 
Ramfaktor 2: Tid 
Tiden för att läsa sig in i ämnet och därefter kunna bedriva undervisning i programmering anger 
en del lärare inte var tillräcklig. Tidsramen kunde lärarna inte styra, utan det ansågs falla på skolans 
ansvar att inkludera den i den reglerade arbetstiden. (ibid, 2018, ss. 28–29) 
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Ramfaktor 3: Resurser 
Lärarna upplevde att resursbristen på arbetsplatsen var en stor utmaning. Att hitta lämpligt 
undervisningsmaterial uppgav många var svårt, då exempelvis digitala verktyg var otillräckliga, 
vilket ledde till att lärarna tillverkade eget material. Detta faller så småningom tillbaka till ramfaktor 
2 om att uppfinnandet är tidskrävande. (ibid, 2018, ss. 29–30) 
 
Ramfaktor 4: Teknik 
Den yrkesverksamma gruppen som varit lärare i 0–5 år visar sig mer säkra med teknik jämfört med 
de grupper som varit i yrket längre. Detta påstår Holmberg kan bero på att dessa lärare som varit 
kortast tid i yrket möjligtvis är unga och har oftast mer erfarenheter av att arbeta med teknologi. 
Resultatet visade också att deltagarna i gruppen 20–30 år i yrket med utbildning upplevde färre 
utmaningar än dem utan. Dock var det tvärtom för yrkesverksamma gruppen med 30 år eller mer 
utan utbildning, som inte upplevde några utmaningar. (ibid, 2018, s. 30) 
 
Ramfaktor 5: Strategier 
Resultaten visar att de lärare som fått utbildning och varit yrkesverksamma i 11 år eller mer upplever 
inga utmaningar vad gäller strategier för att undervisa i programmering. Yrkesverksamma lärare 
mellan 0–5 år i yrket och med utbildning har svårast med strategier i att undervisa programmering. 
En tredjedel av dessa yrkesverksamma lärare med 30 år eller mer utan utbildning är andelen som 
överrepresenterar gruppen procentuellt. (ibid, 2018, ss. 30–31) 
 
Sammanfattningsvis ser man att det finns en tydlig koppling mellan lärarnas förutsättningar till 
utbildning och attityden till att undervisa i programmering. De lärare som fått utbildning upplever 
ett positivare klimat i klassrummet än de utan och inga större utmaningar till skillnad från de utan. 

4.2. Utmaningar och strategier ur lärares perspektiv 

I en studie av Sentace och Csizmadia (2017) undersöks lärares åsikter om vilka utmaningarna är 
med införandet av digital kompetens och programmering i läroplanerna. Studien har genomförts i 
England och omfattade 339 deltagare från bland annat Computing At School, CAS forum samt 
sociala medier.3 Deltagarna besvarade fyra öppna textfrågor kring olika strategier de använt sig av 
för undervisning av programmering och vilka utmaningar de upplevt. Resultatet visade att den 
största utmaningen är brist på kunskap inom ämnet (Sentace & Csizmadia, 2017, s. 480). Två andra 
utmaningar lärarna upplevde var tidsbrist och val av pedagogiska tillvägagångssätt inom ämnet 
(ibid, 2017, s. 480). 

                                                
 
3 Förkortning CAS. CAS:s mål är att erbjuda ledarskap och strategisk handledning till alla som är involverade i 
digital undervisning i bland annat skolväsendet. https://www.computingatschool.org.uk/  
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4.3. Utmaningar med datoranvändning i undervisningen 

Grundskollärares syn på hur datorer används i undervisningen har undersökts i en studie av Rich, 
Browning, Perkins, Shoop, Yoshikawa och Belikov (2019) där de tar upp olika utmaningar som 
lärare upplever i programmeringsundervisningen. Data samlades in genom en enkätundersökning 
av 280 lärare från 23 länder. I resultatet framgick det att den mest frekventa utmaningen som lärarna 
uttryckte var personliga svårigheter och då handlade det om att lärarna upplever brister i sin egen 
förmåga att använda datorer. Några av lärarna beskrev hur de upplevde att eleverna kunde besitta 
mer vana och kunskap om datoranvändning än läraren. En annan utmaning var brist på resurser 
som dels handlade om tekniska resurser som brist på datorer och surfplattor att använda i 
undervisningen. Den andra delen var brist på resurser som omfattade läranderesurser som 
lektionsplaneringar inom programmering och vetskap om hur programmering kan integreras i 
andra ämnen. 

4.4. Hinder och möjligheter med programmering i läroplanen 

I en studie av Blom och Gidlöf (2018) undersöktes grundskollärares syn på läroplansförändringen 
som innebar att programmering infördes som en del av det centrala innehållet i ämnena matematik 
och teknik. Underlaget för studien består av kvalitativa intervjuer av fem aktiva lärare i grundskolan. 
Målet med studien var att synliggöra de mål och hinder som lärarna såg med införandet av 
programmering i läroplanen samt hur det påverkar undervisningen. Som teoretisk utgångspunkt 
har de använt två teoretiska perspektiv: grundad teori och ramfaktorsteorin. Med grundad teori så 
granskas och analyseras resultatet för att sedan sammanfattas i olika temata som beskriver det 
lärarna har uttryckt under intervjuerna. Det andra teoretiska perspektivet som använts i studien är 
ramfaktorsteorin som intresserar sig för vilka faktorer utom lärares och elevers kontroll som 
påverkar undervisningen i programmering. Utifrån vanliga ramfaktorer som påverkar 
undervisningen i skolan så undersöks lärares syn på hinder och möjligheter i 
programmeringsundervisningen. I resultatet framgår det bland annat vilken fortbildning de 
förväntar och önskar sig inom digital kompetens i framtiden. De fann att fyra av fem lärare räknade 
med att få fortbildning inom programmering i framtiden, men såg dock flera hinder. (ibid, 2018, s. 
15) 
 
De hinder som lärarna uttryckte handlade om möjligheten att få tillräcklig fortbildning, 
kommunens ansvar, generationsklyftan mellan lärare och elever samt tidsbrist. Lärarna oroade sig 
för att kommunen verkligen tar sitt ansvar och ser till att lärarna ges möjligheten och tiden att 
fortbilda sig. Tre av fem lärare beskrev också hur det finns en generationsklyfta mellan lärare och 
elever där eleverna har förväntningar gällande programmering som lärarna känner är svårt att nå 
upp till med den begränsade fortbildning som de förväntar sig få. Tidsbristen var en av de största 
hinder som lärarna uttryckte. Det är redan idag svårt att hinna med allt som ska göras och en av 
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lärarna beskrev att det ibland känns som att det saknas en långsiktig planering för skolan. (ibid, 
2018, s. 24) 

4.5 Pedagogers attityder till programmering på lågstadiet 

Käll och Tolic´ (2018) genomförde en kvantitativ studie vars syfte var att undersöka hur pedagoger 
på lågstadiet ser på programmering i undervisningen. Underlaget bestod av 89 pedagoger som 
arbetar på lågstadiet. Den teoretiska ramverket som användes var en teoretisk modell som benämns 
TPACK (Technology, Pedagogy och Content Knowledge). Resultatredovisningen redogör att 
pedagoger var positiva till användningen av programmering i undervisningen och alla hade tillgång 
till digitala verktyg. Det var 42 % av pedagogerna i undersökningen som använde programmering 
i sin undervisning idag och 70 % av pedagogerna upplevde att de hade brist på kunskap i 
programmering (ibid, s. 19). Detta är främsta orsaken till varför programmering inte tillämpades i 
undervisningen. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras två teoretiska utgångspunkter fenomenografi och ramfaktorteori i den 
ordningen. Med teoretiska utgångspunkter innebär det att vi utgår från minst en utgångspunkt som 
ligger till grund för studiens frågeställningar och hur vi analyserar och tolkar vårt material. 

5.1. Fenomenografi 

Fenomenografi har valts som teoretisk utgångspunkt för avgränsning, datainsamling och analys av 
resultatet för studien. Det är en kvalitativ analysmetod som utvecklades av en grupp forskare ledd 
av professor Ference Marton i början av 1970-talet på Göteborgs universitet (Starrin & Svensson, 
1994, s. 112). En fenomenografisk teoretisk utgångspunkt fokuserar på att beskriva hur 
verkligheten upplevs snarare än hur den faktiskt ser ut. Marton talar om första ordningens 
perspektiv som beskriver hur något faktiskt ser ut och andra ordningens perspektiv som beskriver 
hur det upplevs. Inom den fenomenografiska teoretiska utgångspunkten är det andra ordningens 
perspektiv som är av intresse och syftet är att beskriva “hur fenomen - “företeelser” eller “objekt” 
- i omvärlden uppfattas av människor” (Starrin & Svensson, 1994, s. 112). Det är variationen av 
uppfattningar hos människor som fenomenografin intresserar sig för (Starrin & Svensson, 1994, s. 
116). 
 
En fenomenografisk undersökning börjar med en avgränsning av en företeelse i omvärlden som 
undersöks för att ta reda på människors uppfattning om. Den här studien ämnar till att bidra med 
kunskap om hur sju lågstadielärare upplever sina kunskaper och vilka utmaningar de ser när det 
kommer till att undervisa om programmering. 

5.2. Ramfaktorteorin 

Den andra teoretiska utgångspunkten är ramfaktorteorin. Den har vi valt för att analysera resultatet. 
Ramfaktorteorin har sitt ursprung i differentieringsfrågan under efterkrigstiden som handlade om 
hur elever delades in i olika skolsystem och hur det påverkade elevernas kunskapsresultat. Testerna 
som användes för att mäta elevernas kunskapsresultat kritiserades av Urban Dahllöf som menade 
att de var alltför enkelt utformade för att ge svar på undervisningens utfall. (Wahlström, ss. 25-26) 
 
Enligt Dahlöf går det inte bara att mäta elevers kunskapsresultat för att utvärdera undervisningen 
i olika skolsystem. Utvärderingen måste även utgå från de olika förutsättningar som omger 
undervisningen, av Dahlöf kallat ramfaktorer. Dessa ramfaktorer påverkar processen där 
undervisningen utformas som i slutändan påverkar vad elevernas lär sig och presterar på 
kunskapsproven. Sambandet mellan ramfaktorer-process-resultat utgör ramfaktorteorin. 
(Wahlström, s. 26). 
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6. Metod 

Detta kapitel redogör för den metod som används för att svara på studiens syfte och 
frågeställningar. Studien bidrar med kunskap om hur sju lågstadielärare upplever sina kunskaper 
och vilka utmaningar de ser när det kommer till att undervisa om programmering. Eftersom det är 
upplevelser som är av intresse har en kvalitativ datainsamlingsmetod valts i form av 
semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2016, s. 560). 

6.1. Urval 

De sju deltagarna i studien har valts ut genom ett bekvämligthetsurval, vilket innebär att de 
deltagare som passar till studien och ligger närmast till hands har valts ut (Trost, 2010, ss. 138–140). 
Det gör att lärarna som intervjuats inte är representativa i en statistisk mening för lärarkåren som 
helhet och resultaten är inte generaliserbara (Trost, 2010, ss. 137-141). Med det här urvalet är syftet 
att visa på de mönster som finns, inte i vilken utsträckning de förekommer. Trost (2010, s. 137) 
menar att ”Urvalet skall helst vara heterogent inom den givna homogeniteten”. Vi har strävat efter 
att få ett urval som innehåller en variation av lärare med olika lång tid i yrket och som arbetat olika 
mycket med programmering. En fenomenografisk analysmetod har valts eftersom syftet är att 
undersöka olika lågstadielärares upplevelser kring ett fenomen. Eftersom urvalet syftar till att visa 
på de mönster som finns kring det valda fenomenet inom populationen lågstadielärare, lämpar sig 
urvalet bekvämlighetsurval (Starrin & Svensson, 1994, s. 122). 
 
Till en början försökte vi kontakta intervjudeltagare via SETT-mässan, rektorer och  
familjekontakter, men på grund av svårigheter med att hitta deltagare valde vi att utgå från ett 
bekvämlighetsurval. Genom att söka deltagare från de skolor där vi haft verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU). Det omfattar sju lågstadielärare som kommer från fyra olika skolor i tre olika 
kommuner i  regionerna Uppsala och Stockholm. Den geografiska spridningen har begränsats av 
valet av urvalsmetod, tidsbrist och av praktiska skäl som transport. En lärare undervisar i 
förskoleklass, en i årskurs 1, tre i årskurs 2 och två i årskurs 3. För att hinna genomföra studien och 
hålla en god kvalité har storleken på urvalet begränsats. Vid kvalitativa intervjuer är det inte 
nödvändigt med ett stort urval för att få ett relevant resultat. Trost (2010, s.143) menar att 4–8 
intervjuer vanligen är att föredra vid kvalitativa intervjuer för att undvika att materialet blir för stort 
och ohanterligt. Ett mindre urval ger en bättre överblick och gör det lättare att upptäcka detaljer i 
underlaget. Eftersom vi har valt att intervjua lärare från skolor vi har haft VFU på innebär det att 
vi har en relation till flera av intervjudeltagarna. Fyra av de intervjuade lärarna var tidigare 
handledare, två av lärarna hade vi lärt känna under praktiktillfällena men inte arbetat tillsammans 
med och en av lärarna hade vi ingen tidigare relation till. Svaren som ges under intervjun kan 
påverkas av relationen. Om frågorna som ställs under intervjun är av känslig karaktär kan relationen 
påverka vad den intervjuade väljer att delge. Vad för typ av relation som intervjuaren har till den 
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intervjuade kan även det påverka vad den intervjuade väljer att delge. Vi bedömer att vi har en 
professionell relation till de personer som vi har lärt känna under lärarutbildningens 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Vi bedömer att intervjuerna som syftar till att undersöka 
lågstadielärares upplevelser om sina kunskaper och utmaningar i att undervisa om programmering 
inte är av så pass känslig karaktär att vår professionella relation till några av deltagarna ska påverka. 

6.2. Genomförande av intervjuer 

I den här studien är lärares egna upplevelser i fokus, vilket motiverat valet av en kvalitativ 
datainsamlingsmetod i form av kvalitativa intervjuer (Bryman, 2016, s. 560–561). Den typ av 
kvalitativ intervju som använts kallas för semistrukturerad intervju. Det kännetecknas av att 
intervjuaren följer en intervjuguide med en uppsättning frågor uppdelade i olika teman. Frågorna 
behöver inte ställas i en bestämd ordning Utan vid en semistrukturerad intervju kan intervjun ta 
olika vägar och intervjuaren kan välja att ställa ytterligare frågor för att följa upp något deltagaren 
sagt (Bryman, 2016, s. 561). För den här studien har vi intresserat oss av lågstadielärares upplevelser 
om sina kunskaper och utmaningar i att undervisa om programmering Vi ville ta reda på vilka 
kunskaper lärare har inom programmering och om de själva upplever att det är tillräckligt. Vi var 
också intresserade av vilka utmaningar lärare upplever i undervisning av programmering. 
Intervjuguiden (se bilaga 1) har en inledande del med tre frågor om läraren och en avslutande del 
med extra frågor som är relevanta men inte passar in i de andra teman. Intervjuguiden var tänkt 
som ett stöd för att få med allt vi vill ha svar på. Men det är inget manus utan det var viktigt att 
anpassa frågorna efter situationen och den intervjuade. Frågorna i intervjuguiden har medvetet 
formulerats så att det finns utrymme för följdfrågor beroende på vad den intervjuade svarar 
(Bryman, 2016, s. 561). Intervjuerna genomfördes på de skolor som deltagarna arbetar på. Den 
lokal som intervjuerna genomfördes i styrdes av vad som fanns tillgängligt på skolorna. Vi 
eftersträvade vid alla intervjuer att få sitta i ett avskilt rum med låg ljudnivå. Bryman (2016, s. 566) 
menar att det är viktigt att deltagarna inte ska behöva oroa sig för att någon annan hör vad som 
sägs under intervjun och att en låg ljudnivå är viktigt för att få en bra kvalité på ljudinspelningen. 
Bryman (2016, s. 577) säger att ”Kvalitativa forskare är ofta intresserade av både vad 
intervjupersonerna säger och hur de säger det”. Av den anledningen har vi valt att ljudinspela 
intervjuerna och transkribera dem för att underlätta analysen. 
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6.3. Material, kontexter och deltagare 

Deltagarna som har intervjuats i studien är manliga och kvinnliga lågstadielärare. Alla deltagare är 
grundskollärare och arbetar på lågstadiet. De är behöriga för olika årskurser eftersom 
grundskollärarutbildningens utformning har sett olika ut genom åren. Se tabellen nedan för en 
redogörelse för hur många år deltagarna har arbetat och vilka årskurser de är behöriga för. Skolorna 
är av olika storlek, den minsta har färre än 100 elever och de övriga har mer än 300 elever. 
 
Nedanstående tabell redogör för hur många år varje deltagare har arbetat som lärare och vilka 
årskurser och eventuella ämnen deras grundskollärarutbildning var inriktade på. Förskoleklass 
förkortas till (Fk). 
 

Lärare År som lärare Utbildningsbakgrund 
A 21 1-7, med inriktning på Svenska och SO 
B 11 Fk-6 
C 7 Fk-6 
D 3 Fk-3 
E 22 1-7 med inriktning på Svenska, SO och 

engelska 
F 14 Fk-6 
G 3 Fk-3 

 
Intervjuerna är enskilda med ett undantag för en intervju. Vi uppskattade att varje intervju skulle 
ta 20–30 min. Alla intervjuer var längre än 20 min och fem intervjuer tog 30 min, då vi var tvungna 
att avrunda intervjun för att hålla den tidsgräns vi satt. Vid en av intervjuerna kom vi att intervjua 
två lärare samtidigt, lärarna E och G. Det hade blivit en miss i kommunikationen där vi inte hade 
varit tillräckligt tydliga med att vi hade tänkt oss enskilda intervjuer. För att hålla det tidsschema vi 
hade planerat för valde vi att intervjua båda lärarna samtidigt med deras samtycke. Det gör att den 
intervjun tog formen av fokusgrupp där flera personer intervjuas samtidigt (Bryman, 2016, s. 603).  
Det har fördelar och nackdelar att intervjua flera personer samtidigt jämfört med att intervjua dem 
enskilt. En gruppintervju kan visa på det samspel som finns i en grupp och deltagarna kan reagera 
på varandras åsikter. Det har positiva och negativa sidor. I gruppintervjun ställs deltagarna inför 
större utmaningar eller ifrågasättanden eftersom det kan förekomma mer argumentation när två 
personer ventilerar sina åsikter. Denna argumentation som kan uppstå mellan deltagarna gör att de 
måste reflektera mer kring sina svar för att bemöta vad den andra deltagaren säger. Denna 
argumentation och reflektion kan därmed leda till en rättvisare bild av verkligheten eftersom 
innehållet i intervjun blir mer bearbetat. Risken som uppstår är att deltagarna blir mer försiktiga 
och väljer att inte säga vad de tänker och tycker i samma utsträckning som i en enskild intervju 
(Bryman, 2016. ss. 604–605). Eftersom de två lärarna hade tackat ja till vad de trodde var en 
gruppintervju så valde vi att fullfölja det. Vi bedömer att en gruppintervju i det här fallet har fler 
positiva effekter än negativa eftersom Troedsson har arbetat med lärarna under lärarutbildningens 
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praktik och har uppfattningen att de har en relation där de inte är rädda för att ventilera och 
argumentera sina åsikter och ståndpunkter. 

6.4. Databearbetning och analysmetod 

Med en fenomenografisk utgångspunkt har data från intervjuerna analyserats för att synliggöra 
deltagarnas upplevelser om sina kunskaper och utmaningar i att undervisa programmering på 
lågstadiet. Deltagarnas upplevelser har kategoriserats in i sex olika teman som beskriver en 
sammanfattad bild av vad som har framkommit under de sju intervjuerna. Rubrikerna på dessa 
teman kommer att presenteras här nedan för att sedan ges en utförlig presentation i kapitel 7 
“Resultatredovisning”. 
 
Studiens första frågeställning resulterade i två teman och den andra frågeställningen resulterade i 
fyra teman. 
 
Frågeställning 1: Hur upplever lågstadielärare sina kunskaper inom programmering? 

• Tema 1: Bristande fortbildning 

• Tema 2: Tillräckliga kunskaper 

 
Frågeställning 2: Vilka utmaningar upplever lågstadielärare i att undervisa om programmering? 

• Tema 3: Tidsbrist 

• Tema 4: Tekniska svårigheter 

• Tema 5: Brist på resurser 

• Tema 6: Bristande samarbete 

Som beskrivet i fjärde kapitlet “Teoretiska utgångspunkter” används ramfaktorteorin för att 
identifiera sådant som påverkar undervisningen och som lärare inte kan kontrollera. I den här 
studien används ramfaktorteorin för att identifiera vilka ramfaktorer som påverkar hur lärare 
upplever sina kunskaper och utmaningar i att undervisa programmering. 

6.5. Reflektion över metoden 

Reliabilitet ger svar på om resultatet av en mätning är tillförlitligt. En hög reliabilitet innebär att en 
annan person kan göra om mätningen och förväntas få samma resultat. En mätning har låg 
reliabilitet om det ger olika resultat vid olika mätningar (Trost, 2010, s. 131). Validitet avser om 
mätningen verkligen mäter det som man avser att mäta (Trost, 2010, s. 133). Reliabilitet är av stor 
betydelse vid kvantitativa studier där man statistiskt ska kunna jämföra resultat vilket kräver en hög 
grad av standardisering. Kvalitativa intervjuer innebär en låg grad av standardisering eftersom man 
är intresserad av hur den intervjuade känner och tänker. Det ger slumpartade data som är förödande 
vid kvantitativa intervjuer, men vid kvalitativa intervjuer kan det vara av stort värde vid analysen 
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av intervjun. Av den anledningen är reliabilitet inte relevant på samma sätt vid kvalitativa intervjuer 
(Trost, 2010, s. 132). Som vid all forskning är det viktigt att studien genomförs på ett sätt som ger 
en hög trovärdighet och reflekterar kring etiska aspekter i alla olika delar av arbetet. (Trost, 2010, 
ss. 133–134) 

6.6. Etiska hänsynstaganden 

Deltagarna i studien har delgetts information i god tid innan intervjun så att de utan tidspress kan 
läsa sig till vad intervjun omfattar och innebär för dem. Minst två veckor innan intervjun skickades 
ett informationsbrev (se bilaga 2) ut där vi presenterade oss, kort förklarade vad studien handlade 
om och berör etiska aspekter. En medgivandeblankett (se bilaga 3) skickades också ut så att 
deltagarna kunde läsa igenom den i god tid innan intervjun. 
 
Trost (2010, ss. 124–129) diskuterar viktiga etiska överväganden vid genomförande av en intervju. 
Intervjuerna som har genomförts i den här studien har beaktat de etiska överväganden som Trost 
diskuterar och det kan sammanfattas i följande punkter. 
 

• Den intervjuade måste medge samtycke  

• Informera att tystnadsplikt råder för intervjuaren 

• Den intervjuade behöver inte svara på frågor 

• De uppgifter som samlas in får endast användas för forskningsändamålet 

• Alla personliga uppgifter behandlas med största möjliga konfidentialitet så att inga obehöriga kan 

komma åt dem 

• Den intervjuade kan när som helst avsluta intervjun och välja att materialet inte får användas 
 
Intervjudeltagarnas svar har anonymiserats i uppsatsen så att det inte är möjligt att koppla någon 
av de intervjuade personerna till svaren och åsikterna som redovisas. Deltagarnas personuppgifter 
förvaras åtskilt och är inte tillgängliga för andra än författarna, handledare och examinator för 
studien. 

6.7. Arbetsfördelning 

Stora delar av arbetet med uppsatsen har gjorts tillsammans och det gäller i synnerhet förberedelser 
inför skrivande och efterarbete av uppsatsens olika delar. Vi har tillsammans samlat in, bearbetat 
och diskuterat material för uppsatsens olika delar och när vi har varit nöjda och har en gemensam 
bild av vad delarna ska innehålla har vi delat upp arbetet och tagit olika ansvarsområden. De delar 
som Källström har skrivit och haft ett huvudansvar för är inledning, forskningsöversikt och 
strukturera förarbetet kring analysen samt diskussion. De delar Troedsson har ansvarat för är 
sammanfattning, bakgrund, teoretiska utgångspunkter, metod och några stycken i 
forskningsöversikten och diskussionen. De delar vi har skrivit gemensamt är syfte och 
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frågeställning samt resultat och analys. När vi har skrivit klart våra respektive delar har vi 
gemensamt läst igenom texterna för att: 

• Kontrollera att vi är överens om innehållet 

• Kontrollera att texten har en ”röd tråd” med bra övergångar mellan de olika delarna 

• Kontrollera språket och anpassa det så att vi följer en gemensam språkstil i hela uppsatsen 

• Kontrollera grammatik 

Förberedelserna inför intervjuerna har gjorts tillsammans och intervjuerna har vi gjort enskilt. 
Källström intervjuade tre lärare vid tre tillfällen och Troedsson intervjuade fyra lärare vid tre 
tillfällen. Vi är överens om att vi båda har gjort en lika stor arbetsinsats i skrivandet av uppsatsen. 
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7. Resultatredovisning 

I det här avsnittet presenteras resultatet av de sju intervjuerna som med en fenomenografisk 
utgångspunkt har kategoriserats in i sex olika teman. Dessa teman synliggör de upplevelser som 
lärarna uttryckt i förhållande till studiens två frågeställningar. Varje tema representerar en 
upplevelse som förekom i intervjuerna. Kapitlet är uppdelat i två delar, första delen redovisar 
deltagarnas upplevelser kring frågeställning 1 som uttrycks i tema 1-2. Andra delen redovisar 
deltagarnas upplevelser kring frågeställning 2 som uttrycks i tema 3-6. 
 

7.1. Frågeställning 1 

• Hur upplever lågstadielärare sina kunskaper inom programmering? 

 
Tema 1: Bristande fortbildning 
När deltagarna beskrev hur de upplevde sina kunskaper inom programmering var ett 
återkommande tema bristen på fortbildning. De lärare som upplevde att de inte hade tillräckliga 
kunskaper beskrev också att de inte hade tagit del av någon fortbildning från sin arbetsgivare. Utan 
istället hade det varit upp till lärarna själva eller upp till arbetslagen att fortbilda sig inom 
programmering. 
 
Under en av intervjuerna ställdes en frågan: 

”Hur har fortbildningen [underförstått programmering] sett ut på skolan?” 

Lärare A svarade: 

Det är mycket upp till var och en upplever jag. Arbetslag eller individ. Annars är det så att 
vi förväntas då att läsa in oss på text själva från Skolverkets modul och diskutera det i 
arbetslaget och sen omsätta det i praktik. (Lärare A) 

Lärare C beskriver bristen på fortbildning från arbetsgivaren och att ansvaret faller på läraren själv. 

[...] jag skulle verkligen önska fortbildning, egentligen, i allt känns det som att man måste ta 
reda på själv, och jag känner ju inte riktigt att man har den tiden, men det skulle vara annat 
om jag var jätteintresserad om dem här frågorna, men ingen sådär att jag gått nån 
utbildning. Inget som har kommit uppifrån. (Lärare C) 
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Tema 2: Tillräckliga kunskaper 
Deltagarnas upplevelser om hur de uppfattade sina kunskaper var inte homogent över hela 
gruppen. Som beskrivit under tema 1 var det flera lärare som upplevde att fortbildningen varit 
bristande och att de upplevde sina kunskaper som inte tillräckliga i att undervisa programmering. 
Men det fanns två lärare som beskrev att de upplevde sina kunskaper som tillräckliga. 

Och därför känner jag mig hyffsat skulle säga, trygg med att ha programmering och det här 
digitala att jag känner att jag är trygg i det. (Lärare D) 

Lärare D upplever sig som ”hyfsat trygg” med sina kunskaper om programmering. 
 
Lärare F har arbetat med programmering innan det blev en del av läroplanen och upplever därmed 
sina kunskaper tillräckliga. Lärare F fick följande fråga: 

Vilka kunskaper hade du om programmering innan det blev en del av läroplanen? 

Lärare F svarar: 

Ehm, en del på grund av att, amen jag har jobbat på [nuvarande arbetsgivare] så var vi 
tvungna att [arbeta med programmering], jag började på [nuvarande arbetsgivare], ehm, 
vilket nu är 4 år sen det här är liksom av mitt 5:e år. (Lärare F) 

 

7.2. Frågeställning 2 

• Vilka utmaningar upplever lågstadielärare i att undervisa om programmering? 

 
Tema 3: Tidsbrist 
Tidsbrist var ett tema som vi kunde urskilja i deltagarnas svar kring sina upplevelser om utmaningar 
i att undervisa om programmering. Det var en utmaning för lärarna att få tiden att räcka till för 
planering och genomförande av programmeringsundervisningen. Lärare B berättar ett flertal 
gånger under intervjun att hon upplever tidsbrist. 

För nu är det lite såhär vart ska man trycka in det? [...] såhär trycka in med ett skohorn. [...] 
Man hinner inte liksom med i och med allt annat vi gör som fyller hela dagarna.(Lärare B) 

Lärare C upplever tidsbrist som en utmaning i den egna inlärningen om 
programmeringsundervisning. Hen har svårt att läsa sig in i ämnet inom ramarna för den reglerade 
arbets- och förtroendetiden. 

Det handlar om att lära sig själv också, men vilken tid ska jag ta till det. (Lärare C) 
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Tema 4: Tekniska svårigheter 
Tekniska svårigheter var ett tema som vi kunde urskilja i deltagarnas svar kring sina upplevelser om 
utmaningar i att undervisa om programmering. Dessa tekniska svårigheter kan bland annat innebära 
att det tar tid att komma igång och oftast fungerar inte utrustningen för ändamålet. Det är ett hinder 
för undervisningen och gör att lärare undviker eller känner ett motstånd till att använda digitala 
hjälpmedel under programmeringsundervisningen. 

Man vill ha så att det räcker till alla, jag har inte provat vanliga Scratch4 med mina utan bara 
ScratchJR, för jag har inte orkat med alla inloggningar, det tar för lång tid, för mycket kraft 
och energi från en själv, så innan man har loggat in alla så är man helt slut själv, och alla vill 
ha hjälp samtidigt, de orkar inte vänta, vi skulle ha fler resurser på plats. (Lärare G) 

Lärare G beskriver att det är omständligt och mycket arbete med att komma igång med datorer. 
Det stjäl tid från undervisningen och det är svårt att räcka till som ensam lärare. Lärare F i citatet 
nedan förklarar att hon har ganska mycket IKT5 på skolan, men att dessa digitala verktyg kan gå 
sönder vilket i sin tur påverkar undervisningen. 

asså det finns ganska mycket på skolan, eehm , vi har en del. Tyvärr är det mycket som går 
sönder tycker jag och det är tråkigt. [...] Asså bee-botsen har gått sönder. [...] Det är tråkigt 
och så har det inte varit tidigare varför det går sönder för. Kanske på grund av dålig 
underhåll eller att vi låste in dem förr... aa, och det kan hindra oss från att lära ut. Med 
Bornholm till exempel. (Lärare F) 

 
Tema 5: Brist på resurser 
Vissa av deltagarna upplevde att möjligheterna att undervisa i programmering hindrades på grund 
av brist på resurser. Med resurser avses undervisningsmaterial och personal. Lärarna uttryckte att 
brist på resurser påverkar undervisningen negativt eftersom de bland annat inte har tillgång till det 
material eller personal de behöver för att hålla i programmeringsundervisning. När vi frågade vilka 
digitala verktyg lärarna har tillgång till svarade lärare B med citatet nedan. 

Nämen vi har inte så mycket alls. [...] Nä, vi har inga smartboards eller sådana saker [digitala 
hjälpmedel] har vi inte heller. Och så har vi ganska halvrisiga chromebooks så där kan man 
inte ladda ner någonting eller göra så mycket. Det var det som jag tyckte var lite märkligt 
att vi nu fått en ny skola, att man inte satsat mer på tekniken. Asså en halvskruttig projektor 
som kommer från barackerna. [...] Vi är såhär ganska läromedelslösa [lärarhandledningar 
och elevmaterial]. Vi kopierar ganska mycket och jobbar en hel del praktiskt. (Lärare B) 

  

                                                
 
4 Scratch och ScratchJR är ett visuellt programmeringspråk som kan användas i undervisningen av programmering. 
5 IKT (informations- och kommunikationsteknik) är ett paraplybegrepp för digitala verktyg, applikationer, spel  i 
undervisningssammanhang där deltagaren är aktiv i lärandet. 
 



 

24 
 

Lärare A svarade: 

Men det är torftigt, torftigt i skolan med digitala verktyg. [...] Det skjuts sällan till extra 
pengar för att köpa in material så att säga. Bee-Bot är ju ganska dyr och det finns liksom 
inte pengar för att köpa in. (Lärare A) 

 
Tema 6: Bristande samarbete 
Alla deltagare förutom lärare F upplevde i någon form svårigheter i att samarbeta med kollegor och 
i vissa fall skolledningen. Detta hindrade spridningen av färdigt undervisningsmaterial inom 
programmering. Deltagarna uttryckte att samarbetet mellan kollegor och ledning kunde förbättras. 

Vi arbetar helt individuellt på den här skolan. Det här är vårt arbetslag, den vi sitter i nu. 
Då är det ett lag på 2 till 3 plus en etta, men ingen samarbetar. [...] Det blir stora klyftor för 
det blir inte en jämlik skola. Alla gör på sitt sätt, eeh, och utgår från aa vad de är starka i 
tyvärr. Väldigt olika på olika skolor. (Lärare D) 

Lärare B upplever att det finns en ambition att samarbeta på skolan, men att i verkligheten 
samarbetar inte årskurserna med varandra utan årskurserna arbetar var för sig. Det innebär att 
årskurserna inte delar med sig av sitt undervisningsmaterial i programmering, vilket hade nog sparat 
tid. 

Aa, ändå tycker jag att vi pratar ganska mycket om att vi ska ha en röd tråd, men det är det 
inte, eeh, vi är jättedåliga på att dela med oss av. Asså det är lite så treorna för sig och 
tvåorna för sig och det är något jag har tänk på att man uppfinner hjulet igen. Men vart 
sparar dem materialet? (Lärare B) 
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7.3. Ramfaktorer 

De teman som synliggjordes i intervjuerna har analyserats ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv för 
att identifiera vilka ramfaktorer som påverkar de upplevelser som lågstadielärare har om sina 
kunskaper och att undervisa i programmering. Det är utifrån resultatets teman som ramfaktorerna 
har växt fram och dessa kommer att presenteras i detta kapitel. Vi kunde urskilja tre viktiga 
ramfaktorer som påverkar lärarnas upplevelser. 

7.3.1. Ramfaktor 1: Fortbildning 

Studiens första frågeställning intresserade sig för hur lågstadielärarna upplever sina kunskaper om 
programmering. I intervjuerna synliggjordes två olika teman som beskriver de upplevelser de 
intervjudade lärarna hade. Det första temat beskrev hur lärare upplever att fortbildningen inom 
ämnet programmering inte varit tillräcklig och att det innebär att de känner att sina kunskaper inte 
är tillräckliga. Det andra temat beskrev de lärare som upplevde att de hade tillräckliga kunskaper 
inom ämnet programmering. En förklarande ramfaktor till dessa två teman är ramfaktorn 
fortbildning. Första temat ”Bristande fortbildning” är en upplevelse av ramfaktorn ”Fortbildning” 
och är nära sammanknutet. 
 
Följande citat beskriver hur lärarna upplever att fortbildning påverkar hur de upplever sina 
kunskaper inom programmering. 
 

Lärare C fick en fråga om hur hen upplever sina ämneskunskaper inom programmering: 

Jag blev jätteglad att se det här Bebrasmaterialet6, det säger en del om en desperation känner 
jag, att liksom, i alla fall ett material där jag kan säga, jag har jobbat med programmering på 
nåt sätt, förstår då, det blir lite såhär, jag tycker att materialet är jättebra, men det är klart 
att jag skulle, jag skulle verkligen behöva gå fortbildning, så är det ju, och jag tänker att det 
som väldigt blir fallet är ju att barnen kan, alltså eleverna kan mer än man kan själv, och så 
ska det aldrig va när man är lärare. (Lärare C) 

Lärare C beskriver hur hen upplever sina kunskaper som bristande och önskar mer fortbildning 
inom programmering. Denna upplevelse synliggör sambandet mellan ramfaktorn ”Fortbildning” 
och tema 1 ”Brist på fortbildning” som beskriver samma upplevelse. 
 
  

                                                
 
Bebras är ett undervisningsmaterial i programmering 
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Lärare D har tagit del av fortbildning från sin föregående arbetsgivare och känner sig ”trygg” med 
att undervisa i programmering. Det här tolkar vi som att läraren upplever att sina kunskaper är 
tillräckliga för att undervisa om programmering. Vilket kan förklaras av den fortbildning läraren 
tagit del av. Upplevelsen som lärare D beskriver visar på sambandet mellan ramfaktorn 
”Fortbildning ” och tema 2 ”Tillräckliga kunskaper”. 

Det är den fortbildning jag fått. Och därför känner jag mig hyfsat skulle säga trygg med att 
ha programmering. Och det här digitala att jag känner att jag är trygg i det. (Lärare D) 

7.3.2. Ramfaktor 2: Tidsbrist 

Tidsbrist var en vanlig upplevelse bland deltagarna och anledningarna varför de upplever tidsbrist 
med programmeringsundervisning varierade. Det är svårt att rama in utmaningen från tema 3 
“Tidsbrist” till en specifik orsak, utan mycket beror på skolverksamhetens struktur och samhällets 
förväntningar på lärarnas profession. Detta påverkar bland annat lärarnas förarbeten och 
undervisning i programmering. Nedan följer citat som exemplifierar detta. 

Nu idag så jobbar jag inte med programmering så speciellt ofta, utan vi [arbetslag] har 

koncentrerat det till den här veckan... och mycket, jag tycker det är så svårt att hinna med. 

asså det är så mycket annat. Dels har vi repeterat mycket inför nationella prov. Eeh, det är 

väldigt mycket SO-ämnen (samhällsorienterade ämnen) som man ska hinna hela tiden med. 

Eeh, så det var därför vi valde att lägga det som en vecka istället. (Lärare B) 

[...] Vi är såhär ganska läromedelslösa [lärarhandledningar och elevmaterial]. (Lärare B) 

Jamen det tror jag. Säg om man hade ett rum, ett materialrum, eller teknikrum eller vad 
man nu ska säga. Jamen då hade jag nog programmerat mera. (Lärare B) 

vi är jättedåliga på att dela med oss av... asså det är lite så treorna för sig och tvåorna för sig 
och det är något jag har tänk på att man uppfinner hjulet igen. Men vart sparar dem 
materialet? (Lärare B) 

Lärare B som utrycker ovanstående citat förklarar att det finns flera orsaker till varför hen inte hinner 

att genomföra programmeringsundervisning eller förarbete. Läraren påstår att hen skulle 

programmera mer om digitala verktyg och läromedel var mer tillgängliga vilket kopplas till tema 5 

“Brist på resurser”. Det påstås också vara tidsslösande att behöva uppfinna hjulet igen, då läraren inte 

har tid att sätta sig ner och planera på grund av att andra ämnen tar mycket ut av uppmärksamheten. 

Detta går då att koppla till tema 3 “Tidsbrist” och 6 “Bristande samarbete”, då det medför möjligtvis 

en extra påfrestning på lärare som redan upplever att har mycket att göra. Hade  det varit ett bättre 

samarbete exempelvis spridning av material på skolan påstås det spara tid. Lärare F har ett 

välfungerande samarbete mellan kollegorna genom en gemensam delningsplattform och upplever 

inget tidsbrist vid planering. 
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Nedanstående citat kunde kopplas till tema 3 “Tidsbrist” och 4 “Tekniska svårigheter”. När 
tekniken strular tar det nämligen mycket ut av lärarens undervisningstid. 

Det tog tid innan jag plocka fram datorer i klassen, för det är först en inloggning för att 

komma in på datorn och sen ska det vara ytterligare en inloggning för att komma åt Office 

365, det tar för lång tid, det tog en halvtimme innan alla är inloggade, då är det inte så lång 

tid kvar på lektion (Lärare G) 

7.3.3. Ramfaktor 3: Resurser 

En återkommande upplevelse som deltagarna uttryckte i intervjuerna är bristen på resurser i skolan. 
Med resurser avses ekonomiska resurser som finansiering, sociala resurser som personal och 
materiella resurser som undervisningsmaterial. Där det förstnämnda förstås påverkar tillgången till 
personal, materiella resurser och allt annat som skolan ska behöver för att bedriva verksamheten. 
Ekonomiska resurser styr väldigt mycket i skolan eftersom tillgången till pengar påverkar allt från 
lokaler, personal, utrustning etc. Sociala resurser innebär personalens samarbetsförmåga och 
tillgångar och materiella resurser avser brister i fysiska material såsom lärarhandledningar, digitala 
redskap eller elevmaterial. Skolans resurser går att knyta till flera av de utmaningar som lärarna i 
studien upplever. Ramfaktorn resurser är nära sammanknutet med tema 5 ”Brist på resurser” där 
lärarna upplever att pengarna inte räcker till för att anställa tillräckligt med personal och att köpa 
in undervisningsmaterial. 
 
Ekonomiska och materiella resurser 
Utan tillräcklig finansiering kan inte skolverksamheten köpa in material för att bedriva 
undervisningen. Lärare A beskriver hur bristen på pengar gör att tekniken på skolan ”haltar” och 
att pengarna inte räcker till att köpa in det undervisningsmaterial de önskar. Ramfaktorn resurser 
påverkar upplevelsen tekniska svårigheter som lärarna upplever i tema 4 “Tekniska svårigheter”. 

Det haltar otroligt mycket vad det gäller tekniken. Det skjuts sällan till extra pengar för att 
köpa in material så att säga. Bee-Bot7 är ju ganska dyr och det finns liksom inte pengar för 
att köpa in. Så är det. (Lärare A) 

pengarna finns inte för att köpa in de här digitala hjälpmedlen som vi ska kunna använda 
oss av. (Lärare A) 

Lärare G beskriver hur alla skolor inte har råd att köpa in den utrustning som behövs vilket är 
upplevelsen i tema 5 ”Brist på resurser” och påverkas av ramfaktorn ”Resurser”. 

sen är det så konstigt att bara säga ni ska ni ha det här, men alla skolor har inte råd att köpa 
in datorer, ipads, robotmus, så bara för att det kommer in i läroplanen så är det inte möjligt 
att alla ska ha det. (Lärare G) 
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Lärare F i citatet nedan beskriver att hon har mycket material på skolan, men att de går sönder, 
vilket gör att denna upplevelse leder till tema 5 ”brist på resurser”. På grund av att redskapen går 
sönder hindrar det hen att genomföra svenskundervisning med redskapen och får söka andra 
alternativ. 

asså det finns ganska mycket på skolan, eehm , vi har en del. Tyvärr är det mycket som går 
sönder tycker jag och det är tråkigt. [...] Asså bee-botsen har gått sönder. [...] Det är tråkigt 
och så har det inte varit tidigare varför det går sönder för. Kanske på grund av dålig 
underhåll eller att vi låste in dem förr... aa, och det kan hindra oss från att lära ut. Med 
Bornholm till exempel. (Lärare F) 

Lärare C upplever tekniska svårigheter vilket beskrivs i tema 4 och kan förklaras av ramfaktorn 
”Resurser”. 

vi har inte heller smartboard, eller nånting, vi har ju inte så mycket verktyg att jobba med 
faktiskt, till och med väldigt få datorer på mellanstadiet, det är ju inte, nu vet jag att vi har 
sökt pengar för det, för likvärdig skola har nån slags, det finns nån satsning som heter det, 
för vi kan tycka att, ibland blir det, vi har inget stort strukturstöd, knappt nåt, om du vet 
vad det är för nåt, [...] ja men strukturstöd är det man har, det här är ett mer övre 
medelklassområde, och då har, då får inte barnen med sig några strukturstödpengar, och 
då, innebär det att, en skola som ligger i närheten av oss, kan ju ha helt andra resurser vad 
gäller it, för dom har mycket strukturstöd och kan satsa på det. (Lärare C) 

 
Sociala resurser 
Sociala resurser styrs av personalens samarbetsförmåga och tillgångar. Samarbetar inte personalen 
med att sprida material eller utbilda står skolverksamheten still. Lärare B och D uttrycker att det 
råder dåligt samarbete på skolorna de jobbar på. Upplevelserna går att koppla till tema 1 
”fortbildning” där vissa skolor väljer att ha förstelärare eller en arbetsgrupp på skolan som ska 
utbilda resterande personal, men i deras fall fungerar inte detta. Kopplingar till tema 3 “Tidsbrist” 
synliggörs som nämndes i “Ramfaktorn 2” att det är tidsslösande att ”uppfinna hjulet igen”. 

Det finns en IKT-grupp / men / asså jag vet inte ens vad de gjort om jag ska vara helt 
ärlig. Vi har läst en digitaliseringsbok “hur man ska bli digital i skolan”, det är ingen 
digitalisering alls här. (Lärare D) 

vi är jättedåliga på att dela med oss av (.) asså det är lite så treorna för sig och tvåorna för 
sig / och det är något jag har tänk på att man uppfinner hjulet igen. Men vart sparar dem 
materialet? (Lärare B) 
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Lärare G beskriver hur det inte finns tillräckligt med ”resurser på plats” och avser då resurser i 
form av personal som hjälper till i klassrummet. Ramfaktorn ”Resurser” påverkar här upplevelsen 
i tema 5 ”Brist på resurser”. Då det tar långt tid med inloggningar kan detta eventuellt leda till 
tidsbrist som presenteras i tema 3. 

Man vill ha så att det räcker till alla, jag har inte provat vanliga scratch med mina utan bara 
ScratchJR, för jag har inte orkat med alla inloggningar, det tar för lång tid, för mycket kraft 
och energi från en själv, så innan man har gått in alla så är man helt slut själv, och alla vill 
ha hjälp samtidigt, de orkar inte vänta, vi skulle ha fler resurser på plats. (Lärare G) 

Lärare D uttrycker att skolan har en IKT-grupp som ska hjälpa till med planering och vägledning, 
men hör inte något från dem. Detta beror på att personalen i skolan jobbar väldigt isolerat och 
samarbetar inte riktigt. Vi kan se bakomliggande kopplingar till tema 1 ”Brist på fortbildning”, tema 
3 ”Tidsbrist” samt tema 5 ”Brist på resurser”. 

7.3.4. Sammanfattning analys och resultat 

Med ett fenomenografiskt perspektiv så besvarades studiens två frågeställningar genom att visa på 
sju lågstadielärares upplevelser. Studiens första frågeställning intresserade sig för hur lärare utifrån 
en fenomenografisk utgångpunkt upplever sina kunskaper i programmering. Det resulterade i två 
teman: “Bristande fortbildning” och “Tillräckliga kunskaper” som beskrev de intervjuade lärarnas 
upplevelser i förhållande till den första frågeställningen. Studiens andra frågeställning intresserade 
sig för vilka utmaningar lågstadielärare upplever i att undervisa programmering. Det resulterade i 
fyra teman: “Tidsbrist”, “Tekniska svårigheter”, “Brist på resurser” och “Bristande samarbete”.  
 
Dessa sex olika teman utgör resultatet och visar på sju lågstadielärares upplevelser om sina 
kunskaper och utmaningar i att undervisa programmering. Resultatet analyserades utifrån ett 
ramfaktorteoretiskt perspektiv för att identifiera vilka ramfaktorer som påverkar lågstadielärarnas 
upplevelser. Tre viktiga ramfaktorer kunde urskiljas: “Fortbildning”, “Tidsbrist” och "Resurser” 
som påverkar flera av de upplevelser som beskrivs i tema 1-6. 
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8. Diskussion och analys  

Detta kapitel kommer att behandla en diskussion kring resultatet och analysen i förhållande till 
studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. 
 
Resultatet av studien visade utifrån ett fenomenografiskt perspektiv på de upplevelser som sju 
lågstadielärare har om sina kunskaper och utmaningar att undervisa i programmering. Dessa 
upplevelser kategoriserades in i sex olika teman. Med ett ramfaktorteoretiskt perspektiv 
identifierades vilka ramfaktorer som påverkar de upplevelser som lärarna hade. Tre viktiga 
ramfaktorer identifierades: ”Fortbildning”, ”Tidsbrist” och ”Resurser”. 
 
Resultatet visar på flera utmaningar som lärarna upplever och med ramfaktorteorin har vi kunnat 
identifiera vilka ramfaktorer som påverkar dessa upplevelser. Det ger beslutfattare, arbetsgivare, 
chefer etc. information om hur de kan stödja lågstadielärare och skapa goda förutsättningar för 
programmeringsundervisning. Det är många olika faktorer som påverkar lärarnas upplevelser i att 
undervisa om programmering. Den här studien bidrar med kunskap om de tre viktigaste 
ramfaktorerna och upplevelserna som lärarna i den här studien uttryckte. 

8.1. Hinder och möjligheter i programmeringsundervisningen 

I Blom & Gidlöfs studie (2018) undersöktes lärares syn på hinder och möjligheter i 
programmeringsundervisningen i och med införandet av programmering i läroplanen. Deras 
resultat är en intressant utgångpunkt för jämförelse eftersom den genomfördes innan 
programmering blev en obligatorisk del av undervisningen (Hösten 2018). Denna studie är gjord 
nästan ett läsår senare vilket innebär att lärare har behövt undervisa i programmering. Blom & 
Gidlöf (2018) fann att fyra av fem lärare räknade med att få fortbildning inom programmering i 
framtiden, men de såg flera hinder. De hinder som lärarna uttryckte var möjligheten att få tillräcklig 
fortbildning, kommunens ansvar att lärarna får fortbildning, generationsklyftan mellan lärare och 
tidsbrist. 
 
Vår studie har inte undersökt i vilken utsträckning lärare har tagit del av fortbildning, men resultatet 
visar på att flera lärare upplever fortbildningen som otillräcklig. Det påverkar lärarnas kunskaper i 
ämnet och i slutändan kvalitén på den undervisning som de utför. Här visar det sig att farhågan att 
kommunen inte kommer att ta sitt ansvar att ge lärarna tillräckligt med fortbildning var befogat. I 
Blom & Gidlöfs (2018) studie såg lärarna också tidsbrist som ett hinder och denna studie visar att 
det är en utmaning som lärarna nu upplever när de har undervisat i programmering i snart ett läsår. 
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8.2. Lärares förutsättning att undervisa i programmering 

I Holmbergs studie (2018) undersöktes lågstadielärares förutsättningar i att undervisa 
programmering på lågstadiet. De utmaningar som lärarna upplevde analyserades i ett 
ramfaktorteoretiskt perspektiv för att identifiera vilka ramfaktorer som ligger bakom dessa 
utmaningar. Hennes resultat blev att fem ramfaktorer identifierades som påverkar och begränsar 
undervisningen av programmering på lågstadiet. De fem ramfaktorerna är teknik, tid, kunskap, 
resurser och strategier. (Holmberg, 2018 ss. 27-31). 
 
I vår studie finner man likheter, men också skillnader trots olikheterna mellan vår och Holmbergs 
syfte och frågeställningar. Likheterna är att lärarna upplevde att utmaningarna “Inte tillräcklig 
kunskap” (tema 1: “Brist på fortbildning”), “Brist på ̊ resurser” (tema 5), “Hitta lämpligt 
undervisningsmaterial” (tema 5, “Brist på resurser”), “Tidsbrist” (tema 3), “Tekniska problem” 
(tema 4, “Tekniska svårigheter”) stämde överens med våra intervjudeltagare. Skillnaden var att tema 
6 “Bristande samarbete” inte upplevdes av Holmbergs studiedeltagare. 
 
Ur Holmbergs studie framgick ramfaktorn “strategi”, vilket innebär att hennes studiedeltagare 
upplevde utmaningar vad gäller strategier för att undervisa i programmering. Våra deltagare 
upplevde inga svårigheter med strategin med att undervisa i programmering. Det är viktigt att 
poängtera att det råder en stor skillnad i antal studiedeltagare, vilket kan påverka resultaten mellan 
studierna. Likheterna mellan studiernas ramfaktorer är “Tid”, “Resurser”, “Brist på fortbildning”. 
“Ramfaktorn “Tekniska svårigheter” hamnade i vår studie under ramfaktorn “Resurser” som 
presenterades i resultatredovisningen och analysen och “Strategi” föll bort då ingen data framgick. 

8.3. Utmaningar och strategier ur lärares perspektiv 

I Sentace och Csizmadias (2017) studie undersöktes lärares åsikter om vilka utmaningarna är med 
införandet av digital kompetens och programmering i läroplanerna. Studien omfattade 339 
deltagare som fick besvara fyra öppna textfrågor kring olika strategier de använt sig av för 
undervisning av programmering och vilka utmaningar de upplevt. Resultatet visade att den största 
utmaningen är brist på kunskap inom ämnet (Sentace & Csizmadia, 2017, s. 480). Två andra 
utmaningar lärarna upplevde var tidsbrist och val av pedagogiska tillvägagångssätt inom ämnet 
(ibid, 2017, s. 480). 
 
Vi kunde se utmaningarna “brist på kunskap inom ämnet” (tema 1, “brist på fortbildning”) och 
“tidsbrist” (tema 3) hos våra deltagare, precis som Sentace och Csizmadias, dock inte utmaningar i 
“val av pedagogiska tillvägagångsätt” inom programmering. Detta kan bero på att de haft ett större 
antal deltagare, vilket kan leda till fler upplevelser. 
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8.4. Pedagogers attityder om att undervisa i programmering i lågstadiet 

Syftet med Käll och Tolic´s studie (2018) var att undersöka hur pedagoger på lågstadiet ser på 
programmering ur en kvantitativ synvinkel. Deras resultat visade bland annat att 42% av 
respondenterna i undersökningen använde programmering i sin undervisning. 70% av pedagogerna 
upplevde att de hade brist på kunskap i programmering, vilket vi också kunde se i vår studie genom 
upplevelserna som redovisas i tema 1 “Brist på fortbildning” och ramfaktorn “Fortbildning”. 
Främsta orsaken till varför programmering inte tillämpades i undervisningen var att respondenterna 
som inte fått fortbildning valde att bortse från att undervisa i programmering tillskillnad från de 
som fått fortbildning. I tema 1 “Brist på fortbildning”, tema 2 “Tillräckliga kunskaper” och 
ramfaktorn 1 “Fortbildning” framgår det att lärare C har inte tid att sätta sig in och önskar 
fortbildning. Vi tolkar att lärare C bortser från att undervisa i programmering på grund av brist i 
tid och kunskap. 

8.5. Utmaningar internationellt i programmeringsundervisningen 

Det är inte bara i Sverige som programmering är ett nytt ämne i läroplanen utan det implementeras 
i andra länders läroplaner på liknande sätt som i Sverige. Studien av Rich et al. (2019) utgör en 
intressant jämförelse där det undersöktes vilka utmaningar lärare upplever i 
programmeringsundervisningen. Studien genomfördes i USA, Storbritannien och Australien och 
de fann liknande utmaningar som vi upptäckte i denna studie. De fann att lärarna upplever brister 
i sin egen förmåga att använda datorer. Det var inget framträdande tema som vi presenterade i 
denna studie. Men tekniska svårigheter som omfattar användningen av datorer var återkommande 
upplevelse som lärarna i denna studie upplever. Lärarna i vår studie betonade i mindre utsträckning 
brister i sin egen förmåga att använda datorer utan beskrev istället att de saknade resurser och 
personal som ser till att den digitala utrustningen fungerar som den ska. Rich et al. Beskrev hur 
några av lärarna i sin studie upplevde att eleverna kunde besitta mer vana och kunskap om 
datoranvändning än läraren. Det beskriver brist på kunskap om ämnet hos lärarna vilket var något 
som uttrycktes även i denna studie under tema 1 ”Brist på fortbildning”. En lärare i denna studie 
beskrev samma upplevelse när hen tala om hur hen upplever sina kunskaper inom programmering. 

alltså eleverna kan mer än man kan själv, och så ska det aldrig va när man är lärare. (Lärare 
C) 

En annan utmaning som Rich et al. Fann var att lärarna upplevde brist på resurser som dels 
handlade om tekniska resurser som brist på datorer och surfplattor att använda i undervisningen. 
Även denna upplevelse uttryckte flera av lärarna i denna studie under tema 5 ”Brist på resurser”. 
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8.6. Skolverkets första uppföljningsrapport 

Från kapitlet inledning presenterade vi att Skolverket genomfört en uppföljningsrapport om den 
nationella digitaliseringsstrategin som bygger på en enkätundersökning. Syftet med rapporten är att 
sammanställa hur målen och delmålen utvecklas i förhållande till den nationella 
digitaliseringsstrategin. Den redovisar att svenska skolor är i stora behov att ändra sina rutiner 
snarast där bland annat många verksamheter inte har en digitaliseringsplan eller vet inte vad den 
innehåller och att många elever har inte fått lära sig om programmering. Detta kan bero på flera 
orsaker och det hoppas vi kunna poängtera med att synliggöra de upplevelser och ramfaktorer som 
påverkar lärarnas undervisning, som i sin tur påverkar eleverna. De ovanstående tidigare forskning 
har visat olika anledningar hur lärare upplever bland annat utmaningar, exempelvis Käll och Tolic´s 
som redovisar att brist på fortbildning leder till att lärare bortser från ämnet, vilket i sin tur leder 
till att eleverna inte får den kvalité som efterfrågas av samhället. 
 
Ur Skolverkets uppföljningsrapport (2019b) framgår det att totalt 48% (± 4 procentenheter) av 
deltagarna har besvarat att deras tillgång till en digital skrivtavlor/interaktiv whiteboard motsvarar 
”Mycket liten utsträckning eller inte alls”. Likande koppling kan vi se i tema 5 “Brist på resurser” 
som framgår att lärarnas åsikter stämmer överens med Skolverkets rapport ur en materiell 
synvinkel. 
 
Vi ser också en tydlig samband mellan tema 4 “Tekniska svårigheter” och Skolverkets datatabell av 
lärares upplevelser (Skolverket, 2019b, s. 212). Av 97 655 lärare svarade 70 procent att de upplever 
att digital teknik och digitala verktyg krånglar varje dag, minst en gång i veckan samt minst en gång 
i månaden. Detta motsvarar en del av våra intervjuade lärare, vilket vi tolkar kan vara en anledning 
till att vissa lärare väljer att bortse från att använda teknik i undervisningen, som exempelvis Lärare 
G 

Man vill ha så att det räcker till alla, jag har inte provat vanliga Scratch7 med mina utan bara 
ScratchJR, för jag har inte orkat med alla inloggningar, det tar för lång tid, för mycket kraft 
och energi från en själv, så innan man har loggat in alla så är man helt slut själv, och alla vill 
ha hjälp samtidigt, de orkar inte vänta, vi skulle ha fler resurser på plats. (Lärare G) 

 
  

                                                
 
7 Scratch och ScratchJR är ett visuellt programmeringspråk som kan användas i undervisningen av programmering. 
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8.7. Framtida forskning 

Det brister kring tillräckliga studier runt programmering som skolämne. Tekniken har en viktig  roll 
i samhället och vi vill se fler kvalitativa eller kvantitativa studier om vilka tekniska utmaningar lärare 
står inför när de undervisar generellt. Skolverkets rapport (2019b) visar att majoriteten av lärarna 
upplever komplikationer minst en gång i månaden och en del så ofta som varje dag när de använder 
digitala hjälpmedel i undervisningen. Från vår studie synliggör vi mer djupgående de lärare som 
upplever att det bland annat tar tid att komma igång och att utrustningen oftast inte fungerar för 
ändamålet. De påstår att detta strul är ett hinder för undervisningen och gör att de undviker eller 
känner ett motstånd till att använda digitala hjälpmedel. Frågan vi vill allmänt ställa är “vad 
anledningen är till detta?”. Är det hård- eller mjukvarufel, komplikationer med skolans server (ex. 
överbelastas servern i skolan från att för många streamar?), problem med uppkoppling mot 
Internet/nätverket, bristande datakunskaper hos personalen, hur snabb är responstiden för IT-
support (om det finns på skolan) m.m. Det hade varit intressant att studera vidare i detta. 
 
En annan inriktning vi gärna vill följa är flera potentiella modeller som effektiviserar samarbetet på 
skolan. Vi upptäckte från intervjuerna att bristande samarbete var en ”het potatis” bland 
intervjudeltagarna och vi vill gärna söka efter fler modeller att eftersträva i skolväsendet. Hur vill 
lärare att skolledningen ska styra skolan? Hur många skolor delar material mellan personalen på en 
gemensam plattform? Hur upplevs för- och nackdelarna med detta? Är det tidssparande då lärare 
snabbt kan inspireras och återanvända material eller är det tidsslösande då lärare föredrar att ändra 
materialet? 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Tema Frågor 
Läraren • Hur länge har du varit verksam som lärare? 

• Vad har du för utbildning? 
• Vilken årskurs undervisar du i nu? 

Tema 1:  
Ämneskunskaper 

• Vilka kunskaper hade du om programmering innan det blev en del av 
läroplanen? 

• Har du fått för fortbildning inom programmering? 
Tema 2:  
Undervisning 

• Hur ofta undervisar du programmering i din klass? 
• Hur arbetar du med programmering i din klass? 
• Arbetar du ämnesövergripande med programmering? 

o Ja: Hur? 
o Nej: Varför inte? 

• Var hittar du undervisningsmaterial? 
• Vilket material har du tillgång till? 
• Hur styr skolledningen din undervisning i programmering? 

Tema 3:  
Utmaningar 

• Vilka är de största utmaningarna med att undervisa i programmering? 

Extrafrågor • Vad tycker du om tillskottet av programmering i lgr11? 
• Hur upplever du elevernas intresse för programmering? 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

 
Informationsbrev om en studie av undervisning i programmering 
 
Vi är två lärarstudenter, Jacob Källström och Joel Troedsson som går sjätte terminen på 
grundlärarprogrammet med inriktning F-3. Vi har påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen 
för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 
 
Syfte och schema 
Deltagande i studien innebär en intervju som fokuserar på hur lågstadielärare undervisar i 
programmering och vilka utmaningar de upplever. Intervjun kommer att ske enskilt och deltagande 
i studien tar max 30 minuter. Intervjun kommer att genomföras under veckorna 17–18. Tid och 
plats bestäms av deltagaren. Ljudupptagning i samband med intervjun kommer att utföras för att 
underlätta insamlingen av data. 
 
Personuppgifter                                                                                                    
I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter att vara konfidentiella. vilket innebär att 
enbart vi och eventuellt vår handledare och examinator kommer att ha tillgång till personuppgifter. 
Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat. 
Efter slutförd studie kommer samtliga personuppgifter och ljudinspelningar att raderas. 
 
Forskningsetik 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, utan att någon motivering 
behöver anges, även efter att datainsamlingen är genomförd. 
 
Uppsala, 10 april 2019 
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Bilaga 3. Medgivandeblankett 

 
Medgivandeblankett 
                                                                                                           
Till dig som är lärare för årskurserna F-3 
                                                                                                           
Medgivande till deltagande i en studie 
Studien, som kommer att handla om undervisning i programmering, kommer att utföras inom 
ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Jacob Källström och Joel Troedsson som går 
sjätte terminen på grundlärarprogrammet F-3, Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 
                                                                                                           
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att delta i en 
enskild intervju om enbart min undervisning i ämnet och ingen annans. 
  
Jag har informerats om att min medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas, utan att 
behöva motiveras. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på ̊ insamlade data, även efter 
att datainsamlingen har genomförts. 
                                                                                                           
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras och presenteras på ̊ ett 
sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning 
och forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 
                                                                                                           
Jag ger härmed mitt medgivande till att delta i ovan nämnda studie. 
  
  
Lärarens namn: ....................................................................... 
  
Ort och datum: ........................................................................ 
  
Underskrift: .............................................................................. 


