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Abstract 

I det här arbetet har en enkätundersökning genomförts för att undersöka de 

förutsättningar lärare haft vid införandet av programmering i läroplanen samt 

hur lärare upplevt förberedelserna inför förändringen. Enkäten besvarades av 

verksamma mellanstadielärare i en medelstor stad i södra Sverige. 

Datamaterialet analyserades därefter med utgångspunkt från tidigare 

forskning. 

 

Studiens resultat visar att den största andelen lärare som utbildat sig inom 

programmering har gjort det på eget initiativ. Det framgår att vissa lärare har 

fått möjligheten att utbilda sig genom sina arbetsplatser, medan andra fått göra 

det på sin egen fritid. Studien synliggör även lärares uppfattningar om det stöd 

de fått under införandet av programmering, vilket talar för att majoriteten av 

lärarna inte varit nöjda. Resultatet visar att lärarnas kunskaper om 

programmering hindrar dem från att bedriva en undervisning för alla elevers 

olika kunskapsnivåer. 

 

Studien bidrar således till att uppmärksamma lärares egna uppfattningar om 

deras kunskaper och undervisning om programmering. Rektorer och lärare kan 

därför, genom denna studie, bedöma om det behöver läggas mer fokus eller 

resurser på kompetensutveckling av lärare. 

Nyckelord 

Teknikdidaktik, Lärarkompetens, Digitalisering i skolan, Programmering i 

grundskolan. 

Engelsk titel: 

Oups! Did it go too fast? 

A study about teachers’ qualifications at the introduction of programming in 

the curriculum. 
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Jag vill tacka de lärare som tog sig tiden att besvara studiens enkät. Jag vill 
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stöttning och hjälp under arbetets gång. 
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1 INTRODUKTION 
 

Varje dag förändras något i vårt samhälle, och under senare år har samhället 

präglats av en digital utveckling. I en studie från Statens medieråd (2017) 

framgår det att barns tillgång till digitala verktyg och medievanor påverkas av 

föräldrars demografiska bakgrund. Det är därför i den svenska regeringens 

intresse att alla elever i skolans verksamheter ges samma möjligheter till att 

utveckla sina kunskaper om digital teknik (Regeringskansliet, 2017). Den 

svenska regeringens mål är att nyttja den digitala teknikens möjligheter, och 

därför beslutades det den 9 mars 2017 att läroplaner och kursplaner skulle 

förtydliga och förstärka skolans uppdrag om att stärka elevers digitala 

kompetens (SOU 2014:13; Regeringskansliet, 2017). 

 

Hösten 2018 infördes programmering i läroplanen. Detta innebar förändringar 

i skolan både för skolledning (huvudmän), lärare och elever. Eftersom alla 

barn och elever ska ges samma förutsättningar till likvärdig utbildning och att 

utveckla digital kompetens behövde denna förändring ske (Skolverket, 2019a: 

Regeringsbeslut, U2017/04119/S). De största förändringarna som skedde var 

i ämnena matematik och teknik, där programmering tillades i det centrala 

innehållet (Regeringskansliet, 2017; Regeringsbeslut, U2017/04119/S; 

Skolverket, 2019c). Programmering, menar Mannila et al. (2014), Parnes 

(2015), Heintz, Mannila, Nygård, Parnes och Regnell (2015) och Wing (2006), 

innebär att använda sig av flera olika förmågor samtidigt och att tänka på flera 

abstrakta nivåer på samma gång, vilket kan vara användbart i flertalet ämnen.  

 

När programmering och tydliggörande skrivelser om digitala kompetenser 

infördes i läroplanen innebar det även en förändring i lärares 

undervisningsuppdrag i skolan. Förtydligandena och förstärkningarna av 

läroplaner och kursplaner innebar en förändring inom flera ämnesområden där 

syftet var att stärka elevernas digitala kompetens. Vidare innebar denna 

förändring att lärares digitala kompetens skulle komma att ha betydelse för 

skolundervisningen (Rolandsson, 2015; Mattsson, 2005). För att verksamma 

lärare skulle lyckas med detta uppdrag behövde de ha kompetens om olika 

digitala verktyg samt hur de lämpar sig vid olika undervisningssituationer 

(Regeringsbeslut, U2017/04119/S). Detta innebar således att alla lärare var i 

behov av att få vidare kompetensutveckling för att kunna svara upp mot kraven 

på en likvärdig utbildning där elever ska ges samma möjlighet att utveckla en 

digital kompetens (Fahlén, 2016). 

 

I samband med införandet av programmering i läroplaner framhävde 

Rolandsson (2015), Voogt, Fisser, Good, Misshra och Yadav (2015) och 

Heintz et al. (2015) problematiken med att lärare då inte besatt ämneskunskap 

eller ämnesdidaktisk kunskap vid undervisandet av digital teknik. Lärares 

behörighet och ämnesdidaktiska kunskaper var således viktiga för både 

lärarnas egna självförtroende men även för elevers kunskapsutveckling och 

intresse för ämnet (Rohaan, Taconis & Jochems, 2010; Mattsson, 2005).  

 

Eftersom denna studie utfördes ca ett år efter införandet av programmering 

och förstärkt digital kompetens i läroplanerna är det således intressant att 

undersöka vilka kunskaper lärare hade vid införandet av programmering i 
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läroplanen, vilket stöd de fick i kompetensutveckling samt om de upplevt 

några utmaningar med undervisningen om programmering och digitala 

verktyg. En önskan är att rektorer och lärare, med hjälp av denna studie, kan 

se hur det ser ut i skolor hos verksamma lärare och om det behöver läggas mer 

fokus och resurser på kompetensutveckling av lärare. 
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2 BAKGRUND 
I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning som gjorts om bland annat 

programmering i undervisningen och lärares ämnesdidaktiska kompetens.  

2.1 Digitalisering 

I dagens samhälle är människan beroende av digitala verktyg. Det är därför 

viktigt att ha förståelse för hur digital teknik fungerar, hur den påverkar 

samhället men även hur vi som individer påverkar den (Skolverket, 2019a; 

Regeringsbeslut, U2017/04119/S). Regeringens mål är att Sverige ska vara 

bäst på att nyttja digitaliseringens möjligheter (Regeringsbeslut, 

U2017/04119/S). Statens offentliga utredning skriver följande:  

”Redan i dag genomsyrar it stora delar av vårt samhälle, en 

utveckling som vi har all anledning att tro kommer att 

fortsätta. Det är därför viktigt att skolan ges förutsättningar 

att utveckla svenska elevers förmåga att hantera digitala 

verktyg både som en del av kunskapsinhämtningen och för 

att kunna verka och fungera i dagens och framtidens 

samhälle.” (SOU 2014:13, 129). 

Skolverket (2018) påpekar att med digitaliseringen kommer även ett behov av 

digital kompetens. Digital kompetens innebär den kunskap som ger förståelse 

för hur digitaliseringen påverkar samhället och individen. Genom att träna upp 

sin digitala kompetens stärks individens problemlösningsförmåga, kunskap 

och förståelse för användandet av digitala system och tjänster samt för hur 

digitala medier och system bör användas med ett ansvarsfullt och kritiskt 

förhållningssätt (Skolverket, 2018; Regeringskansliet, 2017).  

 

Hösten 2018 infördes programmering som ett centralt innehåll i kursplanen 

för matematik och teknik (Skolverket, 2019c). Denna förändring ingick i ett 

nationellt arbete kring IT (informationsteknik) och grundades främst i en 

samhällsutveckling där digitalisering haft stort inflytande (Bergviken 

Rensfeldt & Player Koro, 2017, 16 oktober). I regeringsbeslutet 

(U2017/04119/S) används Statens medieråds (2015) undersökning, om barns 

tillgång till digitala verktyg påverkas av föräldrars demografiska bakgrund, 

som argument för införandet av förtydligande och förstärkning av digital 

kompetens i läroplaner och kursplaner. Syftet med att förtydliga och förstärka 

skolans uppdrag, gällande undervisning om digitala verktyg, var att stärka 

elevers digitala kompetens. 

2.1.1 Lärares uppdrag gällande programmering i skolan 
I samband med den läroplansrevidering som skedde 2016/2017 tilldelades 

teknikämnet i grundskolan en total undervisningstid på 200 timmar. Dessa 

fördelades upp mellan de olika stadierna, vilket gjorde att teknikämnet totalt 

tilldelades 65 timmar för mellanstadiet. Dessa timmar fördelas på varje skola 

mellan de olika arbetsområden som teknikämnet ska innehålla. Ett av de 

arbetsområden som behandlas i teknikämnet är programmering. Eftersom 

teknikämnet har flera arbetsområden som ska behandlas innebär det att 

programmering kan ta upp ca 10–20% av den totala undervisningstiden i 

teknik (Skolverket, 2019b; Klasander, 2018). I samband med detta påpekar 
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Klasander (2018) vikten av att undervisningstimmarna fördelas jämnt mellan 

teknikundervisningens innehåll. Han skriver följande: ”Inget 

undervisningsinnehåll får dominera och skymma sikten för annat viktigt som 

bygger elevernas tekniska kompetenser.” (Klasander, 2018: 2). 

 

När läroplaner och kursplaner reviderades 2018 förändrades lärares 

undervisningsuppdrag i skolan. De förändringar som gjordes var främst för att 

tydliggöra och stärka den digitala kompetensen i läroplanerna. I kursplanerna, 

i läroplanen för grundskolan, gjordes större förändringar för flera ämnen.  Det 

var dock i kursplanerna för ämnena matematik och teknik som innehållet 

förändrades mest (Regeringskansliet, 2017). Vidare innebar de nya 

skrivelserna, i läroplanens reviderade upplaga för teknikämnet i årskurserna 

4–6 (Skolverket, 2019c), att elever ska ges möjlighet att träna på ”Att styra 

egna konstruktioner eller andra föremål med programmering” (Skolverket, 

2019c: 294).  

2.2 Vad är programmering? 

Nationalencyklopedin (Programmering, u.å.) benämner programmering som 

en planläggning av en maskin eller skrivande instruktioner till en dator medan 

Kodcentrum (u.å.) istället beskriver programmering som problemlösning med 

hjälp av datorer. Vid programmering av datorer används olika 

programmeringsspråk för att datorn ska kunna utföra vad människan vill att 

den ska göra. Ett programmeringsspråk övergår i datorn till ett språk som 

kallas för maskinkod, vilket är ett språk som människan kan ha svårt att tolka. 

Maskinkod är ett språk som inte är av samma slag som det vi människor 

använder oss av i vardagen, utan mer avancerat än så. Människan har därför 

skapat speciella programmeringsspråk som gör det möjligt att kommunicera 

med datorn på ett mer lättförståeligt sätt. Dessa språk är skapade för olika 

syften och i olika svårighetsgrader (Programspråk, u.å.; Kodcentrum, u.å.). I 

de lägre skolåren, såsom årskurs 4–6, används oftast programmeringsspråk 

som är grafiska eller visuella, vilka exempelvis kan påträffas i Scratch. I 

Scratch (Figur 1) används ett blockbaserat språk som innebär att koden 

programmeras genom block som kan liknas vid pusselbitar. (Källander, 

Åkerfeldt & Petersen, 2016; Kodcentrum, u.å.). En annan typ av 

programmeringsspråk kan påträffas vid programmering med Micro:bit (Figur 

2). En Micro:bit programmeras vanligen med ett block- eller textbaserat språk 

som heter JavaScript eller ett textbaserat språk som kallas Python (Sollentuna 

Kommun, u.å.). I de tidigare skolåren samt på förskolor används även fysiska 

objekt, såsom Bee-Bot. Dessa programmeras genom fysiska knappar på 

objektet vilket gör att programmeringsspråket endast utgår från dessa knappar. 

Objekten kan programmeras till att utföra olika rörelser såsom gå höger, gå 

vänster eller gå rakt fram osv. (Källander et al., 2016).   
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Figur 1. Blockprogrammering i Scratch (Lifelong Kindergarten Group, u.å.). Blockprogrammering 
innebär att en kod programmeras genom block som kan liknas vid pusselbitar. 

Figur 2. Programmering med Micro:bit (Micro:bit Educational Foundation, u.å.). Här används 
programmeringsspråket JavaScript istället för blockprogrammering. Detta är ett textbaserat språk som 
innebär att man programmerar genom att skriva bokstäver och olika tecken. I denna webbaserade editor 
kan man växla mellan block- och textprogrammering.  

2.3 Varför programmering? 

På grund av den samhällsutveckling som ständigt påverkar människors vardag 

behöver vi alla uppdateras efter hand. På senare tid har samhället drivits av en 

digital utveckling, vilket gör att människan på ett eller annat sätt stöter på 

datorer av olika slag varje dag. I de flesta hem finns det bland annat 

tvättmaskiner, telefoner, bilar eller larm där alla dessa på något sätt är 

programmerade. Det finns knappt inga arbeten idag där du inte möter någon 

form av datorer. På många arbetsplatser möter anställda datorer redan vid 

ingången till arbetsplatsen. Frågan är då om vi behöver ha kunskap om allt 

inom programmering. Wallin (2017, 3 mars) skriver ”Nej, alla måste inte 

kunna programmera, men att ha ett hum om hur människor skriver kod som 

får datorer och robotar att fungera, det är dagens nya allmänbildning.” 

Sammanfattningsvis är vi beroende av datorer som på något sätt behöver 

programmeras. Denna utveckling har således gjort att människan även är 

beroende av att ha kunskap om digital teknik för att klara av vardagen (Parnes, 

2015; SOU 2014:13).  
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Skolverket (2019a) och Regeringen (Regeringsbeslut, U2017/04119/S) 

framhäver att elever behöver förberedas på att leva i ett digitalt samhälle och 

att alla barn och elever ska ges samma möjligheter till digital kompetens och 

likvärdig utbildning. Detta innebär således att skolan ska sträva efter att ge alla 

elever möjlighet till digitala verktyg och utbildning inom dessa. Källander et 

al. (2016) och Skolverket (2019a) skriver om digital kompetens och 

datalogiskt tänkande där båda dessa begrepp innebär den kunskap och de 

förmågor som tränas genom programmering och arbete med digitala verktyg 

och system. Parnes (2015), Regnell (2014) och Wing (2006) beskriver 

datalogiskt tänkande som ett bredare begrepp än programmering då det 

innehåller olika egenskaper som gör det möjligt för människan att utvecklas. 

Wing (2006) skriver följande: ”Computer science is not computer 

programming. Thinking like a computer scientist means more than being able 

to program a computer. It requires thinking at multiple levels of abstraction.” 

(Wing, 2006: 35). I programmering ingår mycket mer än att bara skriva en 

kod, det kan exempelvis även handla om logiskt tänkande, problemlösning, 

lösning av en kod, dokumentation och samtidigt använda ett strukturellt 

arbetssätt (Mannila et al., 2014; Parnes, 2015; Heintz et al., 2015). Voogt et 

al. (2015) betonar att programmering och datalogiskt tänkande framhäver 

beräkningsförmågan, som kan vara viktig att ha vid områden som 

problemlösning och algoritmiskt tänkande. Datalogiskt tänkande poängteras 

även vara viktigt för dagens elever då denna typ av kompetens förstärker flera 

typer av förmågor som kan användas i andra ämnesområden i skolan samt i 

det vardagliga livet (Mannila et al., 2014; Voogt et al., 2015; Parnes, 2015). 

Slangen, van Keulen och Gravemeijer (2011) påpekar att programmering 

utmanar elever till att förutspå konsekvenser av handlingar, resonera, 

analysera, utföra och undersöka. De betonar även att genom programmering 

utvecklar elever ett mer nyanserat och avancerat perspektiv på digitalisering 

som kan vara nödvändigt att lära sig för att förstå utvecklingen av vårt 

digitaliserade samhälle. 

2.4 Kritik mot programmering i skolan 

Källander et al. (2016) belyser tre områden som kan tolkas som kritik mot 

införandet av programmering i läroplanen och skolans undervisning. Dessa tre 

övergripande utmaningar är (1) brist på forskning om programmering i skolan, 

(2) brist på digitala resurser och (3) brist på lärarkompetens inom området. 

Den första utmaningen som Källander et. al. (2016) identifierat handlar om att 

det inte finns tillräckligt mycket forskning om programmering i skolan för att 

skolan ska kunna förhålla sig till följande del i skollagen: ”Utbildningen ska 

vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 2018:1368 1 kap. 

§5). Den andra utmaningen, brist på digitala resurser, handlar istället om att 

det kan vara svårt att hitta undervisningsmetoder att tillhandahålla vid elevers 

programmeringsinlärning men även att hjälpmedel vid bedömningen av 

elevers programmering saknas (Källander et. al., 2016). Den tredje och sista 

utmaningen som Källander et. al. (2016) nämner, i samband med införandet 

av programmering i läroplanen, är brist på lärare med kompetens att undervisa 

i programmering. Rolandsson (2015) betonar vikten av att lärare behöver ha 

en viss kompetens för att kunna undervisa om programmering. Han skriver 

följande: ”Faktum är att lärare får stora svårigheter att undervisa IT om de inte 
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får en ämnesdidaktisk kunskap som visar på något annat bortanför datorer och 

mjukvara.” (Rolandsson, 2015: 52). 

2.4.1 Lärares behörighet är viktig för eleverna 
Rolandsson (2015), Voogt et al. (2015) och Heintz et al. (2015) framhäver 

problematiken kring lärares ämneskunskaper om programmering. Denna 

problematik utspelar sig inte bara hos redan verksamma lärare utan även hos 

nyexaminerade lärare då lärarutbildningar inte erbjuder tillräcklig utbildning 

inom programmering och datalogiskt tänkande (Heintz et al., 2015). 

Ämneskunskaper har inte bara visat sig påverka lärares undervisning utan även 

påverka lärares förtroende till den egna förmågan att driva en högkvalitativ 

undervisning (Rohaan et al., 2010). Som lärare behöver du även ha kunskap 

om hur du som lärare är professionell, personlig och social med såväl elever, 

vårdnadshavare och kollegor. Genom de kompetenser som lärare besitter ges 

de möjlighet att bland annat visa sina pedagogiska kunskaper samt kunskaper 

inom olika ämnesområden (Wahyuddin, 2016). För att lärares undervisning 

ska hålla hög klass behöver läraren därför besitta ämneskunskap, 

ämnesdidaktisk kunskap och pedagogisk kunskap (Rolandsson, 2015; 

Mattsson, 2005).  

 

Lärarkompetensen är en avgörande faktor för elevers utbildning. 

Lärarkompetens är därför inte bara viktigt för läraren själv utan även eleverna 

(Wahyuddin, 2016; Mattsson, 2005). Mattssons (2005) studie om lärares 

didaktiska kompetens och dess påverkan på elevers utbildning pekar på att 

elever med ämnesbehöriga lärare skapar både bredare kunskap och större 

intresse för ämnet än elever med outbildade lärare. För att läraren ska hänga 

med i samhällsutvecklingen behöver hen ständigt utbildas inom olika områden 

för att uppdatera sina kunskaper (Mattsson, 2005). Som avslutande ord kan 

följande citat återges ”Som expert på det ämnesdidaktiska ämnesområdet vill 

jag därför rekommendera den svenska regeringen att skapa möjligheter för 

lärare att fördjupa sina ämnesdidaktiska kunskaper inom datavetenskap.” 

(Rolandsson, 2015: 60). 
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3 SYFTE 
Syftet med studien är att ta reda på vilka förutsättningar lärare ansåg att de 

hade vid införandet av programmering i läroplanen. Studien synliggör det stöd 

lärarna ansåg att de fick, vilka kunskaper de hade samt vilka utmaningar de 

upplevt. 
 

3.1 Frågeställning 

• Vilka förutsättningar anser lärare att de hade vid införandet av 

programmering i skolan? 

 

• Hur ser lärare på de förberedelser som gjordes på den egna 

arbetsplatsen inför införandet av programmering i läroplanen? 
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4 METOD 
I detta avsnitt förklaras den metod som använts vid datainsamling. 

Inledningsvis presenteras undersökningsmetoden samt urval, deltagare och 

begränsningar. Vidare beskrivs genomförandet av datainsamlingen och 

bearbetningen av data, följt av en redogörelse för undersökningens 

trovärdighet och tillförlitlighet samt de etiska principer som följts. 

Avslutningsvis redovisas en diskussion om studiens metodval. 

4.1 Undersökningsmetod 

Studiens frågeställningar handlar om vilka förutsättningar lärare ansåg att de 

hade vid införandet av programmering i läroplanen samt hur lärare har fått 

kunskap om programmering. För att samla in empiri om dessa frågor hade de 

mest lämpliga metoderna antingen varit intervjuer av lärare eller 

enkätundersökning. I detta fall var det relevant att samla in kortfattade data 

från så många lärare som möjligt, där det inte fanns krav på personlig 

interaktion. Detta gjorde att datainsamlingsmetoden enkät valdes för 

insamling av empiri till studien. Syftet med att använda enkätundersökning var 

för att möjliggöra för fler lärare, på olika geografiska platser, att besvara 

enkäten samt att nå ut till många lärare på kort tid. Enkäten bestod av en serie 

nedskrivna frågor i ett digitalt Google-formulär (Bilaga A) som var 

självadministrerande (Denscombe, 2018). Användandet av en digital enkät 

innebar att de som besvarade enkäten hade tillgång till någon form av digitalt 

verktyg och internet (Dimenäs, 2007). 

 

Enkätundersökning innebär flera informanter, och därför behövde frågorna 

förstås och tolkas på samma sätt av alla informanter. Detta gjorde att 

formuleringen av frågorna var betydelsefull och frågorna behövde således vara 

genomtänkta och noggrant utformade (Denscombe, 2018). Frågornas 

utformning innebär att studien kan anses vara både kvalitativ och kvantitativ, 

eftersom studien inriktar sig på att upptäcka både mängddata (kvantitativa 

data) samt företeelser om lärares förutsättningar för kompetensutveckling 

(Dimenäs, 2007). 

4.2 Urval, deltagare och begränsningar 

I studiens undersökning tillfrågades ca 300 lärare, varav 29 svarade, från en 

medelstor stad i södra Sverige om deltagande i en enkätundersökning. Vid 

urvalet av medverkande lärare gjordes ett bekvämlighetsval utifrån min 

geografiska utgångspunkt samt arbetets snäva tidsram. Ett bekvämlighetsurval 

innebär att urvalet bygger på att forskaren använder objekt utifrån vad som är 

mest passande och ligger närmast till hands. Vid bekvämlighetsurval behöver 

man tänka på att urvalet avgör hur generaliserbart studiens resultat blir 

(Dimenäs, 2007). Valet av lärare gjordes efter skolor som låg inom den 

medelstora stadens gränser. De lärare som deltog skulle främst vara 

verksamma lärare i årskurserna 4–6 och de behövde inte besitta 

ämnesdidaktisk kompetens inom området. Efter lågt antal deltagare från 

kommunala skolor gjordes även ett försök att nå ut till lärare på friskolor. 

Kontakten med skolorna och lärarna gjordes bland annat efter egna kontakter 

men även genom rektorer på skolorna.  



 

12 

 

4.3 Genomförande 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar skapade jag frågor till en digital 

enkät som användes för att besvara studiens frågeställningar. Frågorna till 

enkäten konstruerades med fokus på att besvara vilka förutsättningar lärare 

hade vid införandet av programmering i läroplanen samt om lärare fått 

utbildning inom programmering eller om de utbildat sig på eget initiativ. 

Formuleringen av frågorna utgjorde en viktig del vid sammansättningen av 

enkätfrågor vilket gjorde att jag tog hjälp av tidigare gjorda enkäter samt 

litteratur om enkätarbete (Denscombe, 2018: Dimenäs, 2007). Fokus låg bland 

annat på att skapa frågor som alla informanter kunde förstå och tolka på 

liknande sätt samt att skapa frågor som endast behandlade en sak (Dimenäs, 

2007). När enkäten var färdig påbörjades kontakten med skolor och lärare. 

Enkäten skickades sedan ut, via mail, till verksamma lärare, som arbetar i 

årskurs 4–6. På grund av studiens tidsram och arbetets tidpunkt på året 

begränsades spridningen av lärare till en medelstor stad i södra Sverige. För 

att komma ihåg vilka skolor och lärare som besvarat enkäten användes ett 

avcheckningssystem. Detta system gjorde det även möjligt för mig att komma 

med påminnelser till de lärare som inte besvarat enkäten (Dimenäs, 2007). Vid 

enkätutskicken tog jag hjälp av rektorer för att nå ut flera lärare, men då vissa 

rektorer valde att inte besvara innebar det att jag inte kunde nå ut till alla lärare. 

Eftersom det inte är etiskt hållbart att skicka för många påminnelser och tjata 

på lärare för att få in fler enkätsvar innebar det att jag efter två påminnelser 

avstod från att skicka fler (Dimenäs, 2007: Vetenskapsrådet, 2002). 

4.3.1 Bearbetning av data 
När svaren från enkäten hade kommit in påbörjades en bearbetning av 

enkätsvaren som sedan skulle ligga till grund för analysarbetet. Eftersom jag 

hade samlat in mer information än det som behövdes för att besvara 

frågeställningarna valde jag att sortera ut de mest relevanta frågorna ur enkäten 

(Dimenäs, 2007). När enkäten hade bearbetats påbörjades ett analysarbete. 

Vid analysarbetet valde jag att ställa olika frågor emot varandra, vilket gjorde 

det möjligt för mig att jämföra olika svar med varandra (Dimenäs, 2007). 

Under avsnittet resultat valdes att synliggöra de mest, för studien, relevanta 

frågorna ur enkäten samt en sammanfattande del av resultatet. Slutligen 

analyserades datamaterialet mot forskning som tidigare benämnts i studien. 

Datamaterialet analyserades genom en kvalitativ metod, vilket gjorde att 

resultatet valdes att presenteras genom text med förstärkande bilder 

(Denscombe, 2018). 

4.4 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Tillförlitlighet innebär i vilken grad en studie kan ge samma resultat vid 

liknande forskningssituationer med andra forskare. Detta betyder att ju högre 

tillförlitlighet en studie har desto högre är chansen att andra forskare kan 

komma fram till samma resultat i liknande undersökningar (Dimenäs, 2007). 

För att ett resultat ska kunna generaliseras till att gälla för andra/flera lärare 

bör undersökningen ha en hög svarsfrekvens, då en låg svarsfrekvens kan 

innebära enkätsvaren inte är representativa för en bredare och mer allmän syn 

på de frågor som ställs (Denscombe, 2018). Av denna studiens geografiska 

begränsningar och låga svarsfrekvens att döma förväntas trovärdigheten och 
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tillförlitligheten dessvärre bli låg eftersom det inkommit för få svar för att 

resultatet ska kunna generaliseras till flera lärare. 

 

Trovärdighet innebär däremot att den information och data som framkommer 

i studien är relevant för besvarandet av studiens frågeställningar (Denscombe, 

2018, Dimenäs, 2007). För att det material som används vid 

informationshämtning, till bakgrunden och undersökningen, ska vara pålitligt 

behöver forskaren vara ärlig, tydlig och kritisk vid bedömning av de olika 

informationskällornas trovärdighet. I detta arbete kan det exempelvis ha 

inneburit läsning av flertalet forskningsrapporter som berör samma ämne för 

att fastställa att det som lästs varit realistiskt och pålitligt (Vetenskapsrådet, 

2011). Det kan också ha inneburit att kontrollera så att de rapporter som 

använts i bakgrunden varit peer review, vilket betyder att en forskningsartikel 

eller -rapport har blivit granskad av referenter (personer med liknande 

kunskaper som författaren) (Peer-review, u.å.). När det handlar om enkätens 

trovärdighet och dess svar utgör formuleringen av enkätens frågor en viktig 

del (Denscombe, 2018).  

 

Denscombe (2018) påpekar att svarens trovärdighet kan påverkas av tre 

faktorer. Dessa är ämnets känslighet, frågornas relevans och 

forskningskontexten, vilka har hafts i åtanke under studiens gång. Vissa 

ämnesområden kan, för somliga, vara känsliga att behandla eftersom de kan 

tänkas vara för personliga. Forskaren behöver därför beakta vilka frågor och 

ämnen som kan vara känsliga för de individer som studien syftar att undersöka. 

De frågor som ställs i enkäten behöver också vara anpassade efter 

respondenternas kunskaper och åsikter. Detta gör att forskaren behöver tänka 

på vilka ämnen och frågor som kan göra att respondenterna inte vill eller tar 

sig tid att besvara en enkät samt vilka frågor som respondenterna faktiskt kan 

besvara. Den tredje och sista faktorn, forskningskontexten, innebär att 

respondenterna ska kunna känna trygghet i att deras svar inte används till något 

annat än forskarens studie. ”Svarens validitet påverkas om forskningen äger 

rum i en kontext där respondenterna fruktar eventuella repressalier” 

(Denscombe, 2018: 248).  

4.5 Etiska frågeställningar  

Forskning är viktigt för samhälls- och individutvecklingen, vilket medför att 

det finns ett samhälleligt behov av att högkvalitativ forskning om centrala 

frågor ska bedrivas. Vid bedrivandet av forskning innebär det dock att man 

som forskare behöver förhålla sig till vissa regler och krav. Ett sådant krav är 

individskyddskravet som innebär ett skydd mot kränkningar, fysisk och 

psykisk skada samt opassande insyn i människors livsförhållanden 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapsrådet (2002) skriver om 

individskyddskravet och hur det kan delas in i fyra huvudkrav som ska följas 

inom forskningen. Dessa är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet.  

 

Utifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer togs det hänsyn 

till de fyra etiska överväganden (informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet) i studien. Dessa forskningsetiska principer innebar att 

information om de etiska principernas funktion i undersökningen och studiens 
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syfte delades med delaktiga parter. I samband med att information om studien 

gavs var det även viktigt att nämna samtyckeskravet för informanterna, vilket 

innebar att de med all rätt hade möjlighet att avbryta sin medverkan när som 

helst fram tills dess att studien var avslutad (Vetenskapsrådet, 2002). Dimenäs 

(2007) påpekar dock att samtyckeskravet uppfylls automatiskt vid 

enkätsammanhang eftersom respondenterna själva valt att besvara enkäten. De 

uppgifter som på något sätt kunde identifiera deltagarna i undersökningen 

behandlades och förvarades på ett sätt så att utomstående inte kan få tillgång 

till dem. Genom att maskera och anonymisera svaren från enkäten gjordes det 

möjligt för respondenterna att vara anonyma. De personuppgifter som 

deltagare delade i samband med enkätbesvarandet användes inte heller i något 

annat syfte än för forskningsändamål. Genom att låta respondenterna vara 

anonyma gjorde det även möjligt för dem att besvara frågor som kunde 

uppfattas som mer känslig information samt att de kunde ge mer tillförlitliga 

svar (Vetenskapsrådet, 2002: Dimenäs, 2007).  

4.6 Metoddiskussion 

I studien genomfördes en enkät som lärare i en medelstor stad i södra Sverige 

fick besvara. Vid datainsamlingen blev bortfallet av lärare högre än förväntat 

eftersom ett relativt litet antal lärare ville/kunde delta i undersökningen trots 

flera utskick av påminnelser om enkätsvar. Orsaken till den låga 

svarsfrekvensen är svår att uttala sig om, men kan bero på avsaknad av intresse 

eller bristande engagemang inom området. Det kan också hänga samman med 

att studien genomfördes i slutet av vårterminen, då lärarna har en hög 

arbetsbelastning. Det kan tänkas att flertalet påminnelser skulle gjort att 

undersökningen fick in flera svar; dock är det inte etiskt försvarbart att skicka 

för många påminnelser då lärarna själva får bestämma över sitt medverkande 

i olika studier (Dimenäs, 2007; Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Urvalet av besvarare i enkäten gjordes genom ett bekvämlighetsurval, vilket 

kan vara lämpligt att göra när forskaren har en tidsplan att förhålla sig till 

(Dimenäs, 2007). Enkäten besvarades endast av ett begränsat antal lärare i en 

viss region i Sverige, vilket innebär att urvalet och resultatet inte är 

slumpmässigt utfört. Begränsningen av den geografiska spridningen kan ha 

påverkat studien på det vis att lärarna som kommer från samma geografiska 

plats/kommun bör erhållit samma tillgång till fortbildning, vilket gör att de 

svar som lärarna gav bör ha blivit relativt lika. Bekvämlighetsurvalet gör även 

att studiens resultat inte kan generaliseras till alla verksamma lärare i hela 

landet. Om enkäten hade skickats ut till fler skolor runt om i landet hade det 

gett studien ett större urval och hade därmed gjort att undersökningen fått 

högre tillförlitlighet.  

 

Undersökningens resultat grundades på en enkät. Vid utformandet av enkäten 

togs det hänsyn till flera faktorer där bland annat frågorna skulle vara relevanta 

för undersökningsområdet. I bearbetningen av resultatet valdes de mest 

relevanta frågorna och svaren ut för att resultatet skulle innehålla de mest 

väsentliga delarna av enkäten. De frågor och svar av enkäten som inte 

framkommer i resultatet ansågs inte vara relevanta för besvarandet av studiens 

frågeställningar. Några av de frågor som valdes bort vid bearbetningen var 

överflödiga och hade egentligen inte behövt vara en del av enkäten. Hade 
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dessa valts bort redan vid enkätens utformande hade det gjort att enkäten 

antingen blivit kortare eller gett plats åt andra frågor som hade varit mer 

relevanta. Dessa frågor utgjorde dock inte så pass stor del av enkäten att de 

bör ha påverkat respondenternas möjlighet att besvara den.  
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5 RESULTAT 
Inledningsvis kommer resultatet från enkätundersökningen att presenteras, 

och därefter redovisas en sammanfattning av studiens resultat. I 

undersökningen deltog 29 verksamma lärare, och en övervägande del 

undervisade i programmering vid undersökningens genomförande. Det var ca 

en tredjedel som ansåg sig ha tillräckliga kunskaper för att undervisa om 

programmering vid införandet, medan ca en fjärdedel av lärarna hade utbildat 

sig efter införandet av programmering i läroplanen. En övervägande del av 

lärarna hade fått sin utbildning på eget initiativ, medan ingen av dem hade fått 

den genom sin lärarutbildning. Trots att de flesta av lärarna hade utbildning i 

programmering ansåg merparten att deras kunskaper fortfarande utgjorde en 

utmaning vid undervisning i programmering. Majoriteten av lärarna visade sig 

även vara missnöjda över hur deras arbetsplatser hade förberett dem inför 

införandet och önskade att de hade fått fortbildning inom området. 

5.1 Resultat av enkätundersökning 

I undersökningen deltog totalt 29 verksamma lärare. Samtliga lärare hade 

lärarexamen och undervisade på mellanstadiet (i årskurserna 4–6). De flesta 

av lärarna hade utbildning i teknik och var därmed behöriga i att undervisa 

inom teknikämnet. När det handlade om programmeringsundervisning 

framkom det att inte alla lärare som hade utbildning i teknikämnet undervisade 

i programmering (figur 3).  

 

 

Figur 3. Cirkeldiagram som visar hur stor andel av lärarna som undervisade om programmering. 

Utgående från enkätsvaren visade det sig att den större delen av lärarna (figur 

4) ansåg sig inte ha tillräcklig kunskap för att undervisa i programmering innan 

ämnet infördes i läroplanen. Det visade sig dock att den större delen av lärarna 

(figur 5) ansåg sig besitta tillräckliga kunskaper för att undervisa om 

programmering vid tidpunkt som undersökningen genomfördes. Detta visar att 

det var ca en fjärdedel av lärarna som utvecklade sina kunskaper i samband 

med införandet av programmering i läroplanen och sedan ansåg sig ha 

tillräckliga kunskaper för att undervisa om programmering efter införandet. 

De som ansåg sig ha tillräcklig kompetens för att undervisa om 

programmering hade fått sin kunskap på olika sätt. Undersökningen visade att 

den största delen av lärarna som hade fortbildat sig inom programmering hade 

införskaffat sig kompetens på eget initiativ, både innan (figur 6) och efter 

införandet (figur 7) av programmering i läroplanen. De lärare som införskaffat 

sig utbildning på eget initiativ hade både gjort det genom sitt arbete, men även 
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på sin egen fritid. Undersökningen visade även att det var några lärare som fått 

kompetensutveckling genom sin arbetsplats, men också att det inte var någon 

av de deltagande lärarna som hade fått utbildning under sin lärarutbildning.  

 

 

Figur 4. Hur lärarna uppfattade sina kunskaper om programmering innan införandet i läroplanen. 

 

 

Figur 5. Hur lärarna uppfattade sina kunskaper om programmering efter införandet i läroplanen.  

 

 

Figur 6. Figuren visar hur lärarna i undersökningen fått sin kunskap om programmering innan 

programmeringens införande i läroplanen. Detta var en följdfråga till figur 4 där lärarna hade möjlighet 
att svara på flera alternativ. Siffrorna vid parenteserna anger antalet respondenter. Det totala procenttalet 
överstiger 100% för att respondenterna kunde ge flera svar.  
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Figur 7. Figuren visar hur lärarna i undersökningen fått sin kunskap om programmering. Detta var en 
följdfråga till frågorna som redovisas i figur 5 där lärarna hade möjlighet att svara på flera alternativ. 
Siffrorna vid parenteserna anger antalet respondenter. Det totala procenttalet överstiger 100% eftersom 

respondenterna kunde ge flera svar. 

Den utbildning som lärarna hade inom programmering ansåg många främst ha 

hjälpt dem med deras egna kunskaper, men även gett dem tips på 

undervisningsmaterial. Samtidigt ansåg många av lärarna att den egna 

kunskapen var en utmaning vid undervisningen om programmering. I 

samband med detta nämndes det dock att några lärare uppskattade att de själva 

fick testa olika former av programmering, då det utvecklat deras egna 

kunskaper om programmering och hur de kunde undervisa om 

programmering. Följande citat är ett exempel på en lärare som skriver om 

detta: 

”Under en digitaliseringsdag med jobbet fick jag möjlighet 

att testa olika typer av programmering. Utan den hade jag 

inte känt mig redo. Här fick jag tips, idéer och testa på olika 

typer av programmering.”  

Några lärare nämnde även att en utmaning i arbetet med programmering och 

tekniska verktyg kunde vara att de inte fungerade helt ibland. Dessa lärarna 

påpekade främst att de tekniska verktygen kunde ha slut på batteri eller att 

laddningen inte höll under hela lektioner. De nämnde även att 

internetanslutningen inte alltid fungerade samt att alla delar till olika verktyg 

och hjälpmedel inte alltid fanns tillgängliga. 

 

Det ämne som lärarna ansåg hade huvudansvaret för att lära ut 

programmeringens grunder var både matematik och teknik (figur 8). En av 

lärarna tyckte också att slöjd hade ansvar över att lära ut programmeringens 

grunder.  
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Figur 8.  Diagrammet visar vilket / vilka ämnen som lärare har huvudansvaret över programmeringens 

grunder. Siffrorna i diagrammet visar antalet lärare som ansåg de olika ämnena ha huvudansvaret.  

I undersökningen framkom det att flertalet lärare var missnöjda med hur deras 

arbetsplatser hade förberett dem inför att programmering infördes i läroplanen 

(figur 9). Flera lärare menar att mer fortbildning inom ämnet kunde varit en 

del av det som deras arbetsplatser erbjöd vid införandet. Det nämns också att 

arbetsplatserna skulle gett mer tips på utbildningar, samt även ordnat med 

utbildning som gett exempel på hur lärarna kan arbeta med programmering i 

undervisningen. När det kommer till de lärarna som ansåg att deras 

arbetsplatser förberett dem tillräckligt inför införandet av programmering i 

läroplanen menade de att de hade fått utbildning samt rätt förutsättningar för 

att kunna utbilda sig. En lärare skriver följande: ”Jag har fått vikarier när jag 

gått universitetsutbildning om programmering för teknik och 

matematiklärare.” 

 

 

Figur 9. Hur nöjda lärarna är med arbetsplatsernas förberedelser inför införandet av programmering i 
läroplanen. 

En av lärarna nämner att hens arbetsplats kunde ha sett till att alla lärarna fått 

och tagit till sig information om programmering och vad som förväntas av dem 

inom området. Läraren nämner även att programmering inte bara ingår i vissa 

ämnen och att det därmed innebär att alla lärare behöver ta eget ansvar och ta 
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till sig information om programmering och inte bara tänka att det inte är hens 

eget ansvar (se följande citat).  

”Först borde man se till att alla lärare får info/tar till sig info 

om vad programmering är och vad som förväntas av oss. 

Programmering är ju egentligen en sak som går att jobba 

med i flera ämnen – teknik, matematik, slöjd t.ex. och man 

kan ju inte bara tänka att ”det är någon annans ansvar”. 

Kommunen/arbetsgivaren borde skapa ett utbildningspaket 

som alla skulle ta del av och vissa kunde få en fördjupning.” 

En annan lärare skriver ”Jag arbetar inte med No-ämnen så det berör inte mig.” 

Läraren påpekar att hen inte berörs eftersom läraren själv inte undervisar i de 

ämnen där programmering ingår. Detta visar en stor spridning på hur lärarna i 

undersökningen ser på undervisningen om programmering. 

5.2 Sammanfattning av resultat 

Resultatet av undersökningen visar således att några av lärarna hade utbildning 

inom programmering innan det infördes i läroplanen men att ca en fjärdedel 

av lärarna i undersökningen fortbildade sig i samband med införandet av 

programmering i läroplanen. Några få lärare fick hjälp från sin arbetsplats med 

kompetensutbildning inom programmering medan de flesta främst fortbildade 

sig på eget initiativ, antingen på fritiden eller genom arbetet. Trots detta ansåg 

många av de deltagande lärarna att deras egna kunskaper inte var tillräckliga 

för att undervisa om programmering. De egna kunskaperna ansågs därmed 

även vara en stor utmaning vid undervisningen om programmering både när 

lärarna skulle hjälpa elever men även vid planeringen av programmerings-

undervisningen. Avslutningsvis framgick det även att en övervägande del av 

de deltagande lärarna på något sätt var missnöjda med hur deras arbetsplatser 

hade förberett dem inför att programmering infördes i läroplanen. 
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6 RESULTATDISKUSSION 
Resultatdiskussionen presenteras utifrån tre punkter: lärarkompetens, 

utmaningar i undervisningen i programmering och lärares syn på 

arbetsplatsers förberedelser inför programmeringens införande i läroplanen, 

som nämns i studiens syfte och frågeställningar. 

6.1 Lärarkompetens 

Rolandsson (2015) belyser i sin doktorsavhandling vikten av lärarkompetens 

då det kan vara svårt att undervisa om programmering om inte lärarna besitter 

rätt kompetens. I den här studien framkommer det att majoriteten av lärarna 

hade utbildning inom programmering vid den tidpunkt som undersökningen 

utfördes. Det var ca en tredjedel av lärarna som uppfattade sina kunskaper om 

programmering som bra vid införandet av programmering i läroplanen, medan 

en fjärdedel hade utökat sina kunskaper i samband med införandet. Knappt 

hälften av lärarna fick kompetensutveckling genom sitt arbete, medan de flesta 

av lärarna på eget initiativ hade fortbildat sig. Ingen av lärarna hade fått 

utbildning inom området genom sin lärarutbildning. Detta kan bero på att alla 

deltagande lärare examinerades innan programmering infördes i läroplanen. 

Det fanns dock lärare som endast hade varit verksamma i ett år, vilket är inom 

tidsramen för när regeringen började diskutera införandet av programmering i 

läroplanen. Detta stärker således Heintz et al. (2015) konstaterande om en 

bristfällig utbildning, gällande undervisning om programmering och 

datalogiskt tänkande, av nyexaminerade lärare. 

6.2 Utmaningar i undervisningen om 

programmering 

Som tidigare nämnts framkommer det i studien att flera av lärarna hade 

utbildning inom programmering. Trots detta ansåg flertalet lärare att deras 

kunskaper inte var tillräckliga för att undervisa om programmering. Lärarna 

nämnde deras egna kompetens som en utmaning vid undervisningen om 

programmering då de bland annat kände att de inte kunde hjälpa eleverna i 

undervisningen. Några av dessa lärare ansåg att eleverna utvecklades och lärde 

sig snabbare än de själva och att de därför inte hade möjlighet att ge eleverna 

en mer utvecklad undervisning. För att lärare ska kunna undervisa och möta 

alla elever utifrån deras egen kunskapsnivå krävs det därför att de besitter 

ämneskunskap, ämnesdidaktisk kunskap och pedagogisk kunskap (Mattson, 

2005: Rolandsson, 2015). Det är viktigt att även påpeka att lärare inte ska 

utbilda elever till programmerare, utan snarare kunna ge elever de rätta 

förutsättningarna för att bland annat förstå hur datorer och programmering 

påverkar oss i vardagen (Wallin, 2017 3 mars; SOU 2014:13). 

 

En annan utmaning som togs upp av lärarna var att de hade upplevt problem 

med tekniska verktyg samt att de inte hade tillräckligt med utrustning för att 

bedriva en betydelsefull undervisning. Skolan ska ge alla elever samma 

möjligheter till en likvärdig utbildning och att utveckla en digital kompetens. 

Alla skolor bör därför ha tillgång till lämpligt material vid undervisning om 

programmering (Skolverket, 2019a; Regeringsbeslut, U2017/04119/S). Det 

framgår inte vilken utrustning som lärarna i undersökningen anser är ett 

lämpligt material att använda vid undervisning om programmering i årskurs 
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4–6. Mannila et al. (2014), Parnes (2015) och Heintz et al. (2015) påpekar att 

programmering innebär mycket mer än att bara skriva en kod. Det innebär 

även att tänka på ett mer avancerat sätt, vilket jag håller med om. Min tolkning 

av forskarnas studier är att de inte förespråkar användningen av ett visst 

material utan mer ett visst sätt att tänka. Att fokus under 

programmeringsundervisningen inte ska ligga på materialet eller utrustningen 

som används utan snarare på hur elever lär sig att arbeta med och tänka kring 

digitala verktyg. Utifrån detta drar jag således slutsatsen att det går att 

undervisa i programmering utan någon specifik utrustning. 

6.3 Lärarsyn på arbetsplatsers förberedande inför 

programmeringens införande i läroplanen 

I studien framkom det att flertalet lärare ansåg sig vara missnöjda med hur 

deras arbetsplatser förberett dem inför programmeringens införande i 

läroplanen. De flesta av lärarna som var missnöjda nämnde att de hade velat 

ha kompetensutveckling inom ämnet. Många av lärarna hade dock tidigare 

visat att de hade utbildning inom programmering, men trots detta ville lärarna 

ha vidare utbildning inom ämnet. Genom detta kan en slutsats dras om att 

lärarnas utbildning varit otillräcklig och att lärarna är i behov av vidare 

kompetensutveckling. Det är dock inte uppenbart huruvida lärarna hade 

bristande ämneskunskaper eller om det var bristande förtroende för deras egna 

kunskaper. Rohaan et al. (2010) framhäver att lärares ämneskunskaper även 

påverkar deras förtroende för deras egen förmåga att bedriva undervisning, 

vilket jag håller med om. Trots att de flesta lärarna utbildat sig inom 

programmering innebär detta inte omedelbart att de kan undervisa om det. Det 

krävs mer än bara egna kunskaper inom datavetenskap för att undervisa om 

programmering och datalogiskt tänkande. Vid undervisning inom ett ämne 

behöver lärare besitta pedagogiska kunskaper, ämneskunskaper och 

ämnesdidaktiska kunskaper (Rolandsson, 2015; Mattsson, 2005). Utifrån detta 

kan ett antagande göras om att lärarnas utbildning ökat deras egna 

ämneskunskaper medan den inte ökat de ämnesdidaktiska kunskaperna. 

Avslutningsvis vill jag därför betona vikten av lärarkompetens, inte bara för 

undervisningen och elevernas kunskapsutveckling utan även för lärarnas 

självförtroende (Mattsson, 2005; Rolandsson, 2015; Rohaan et al. 2010).  
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7 SLUTSATSER 
I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av studien samt förslag på 

fortsatta studier. 

7.1 Sammanfattning av studie 

Denna studie belyser de förutsättningar lärare hade vid införandet av 

programmering i läroplanen. Det framgår bland annat vilka kunskaper lärarna 

hade innan införandet, men även vilka kunskaper de hade ca ett år efter 

programmeringens införande. Av studien framgår det att flera lärare utbildat 

sig inför programmeringens införande, medan några istället vidareutbildat sig 

efter. Lärarnas kompetensutveckling har dock till största del erhållits på eget 

initiativ på fritiden eller via arbetsplatsen. Genom detta drar jag slutsatsen att 

lärarna fått ett svagt stöd från sina arbetsplatser eftersom de erhållit 

vidareutbildning efter att de på eget initiativ erfordrat kompetensutbildning. 

Det har dock visat sig att vissa lärare fått möjligheten att utbilda sig genom sin 

arbetsplats, vilket åskådliggör att deras arbetsplatser gett bättre stöd än de där 

lärarna fått vidareutbilda sig på sin fritid. 

 

Av studien framgår det att de flesta lärarna ansett att de inte fått tillräckligt 

stöd inför programmeringens införande i läroplanen. De framhäver 

kompetensutveckling som en punkt som deras arbetsplatser hade kunnat vara 

bättre på att erbjuda dem. Studien visar att lärarnas kunskaper kring 

programmering hindrar dem från att kunna bedriva en högkvalitativ 

undervisning då de inte kan möta eleverna på deras kunskapsnivåer. Statistiskt 

signifikant eller inte, kan man se att resultatet pekar mot att införandet av 

programmering i läroplanen gått för fort då lärarnas kompetens inte varit 

tillräcklig och kompetensutveckling inte erbjudits i tillräcklig utsträckning. 

7.2 Förslag till fortsatta studier 

Det finns flera faktorer som inverkar när ett nytt område ska införas i 

läroplanen och avgör hur det kommer att gå. Efter enkätundersökningen i 

denna studie uppstod det intressanta tankegångar hos mig när jag läste igenom 

vissa av svaren. En av de fundering som uppstod, som även kan vara ett förslag 

på vidare studier, var vilken typ av utbildning samt hur omfattande 

kunskaperna hos lärare i årskurs 4–6 behöver vara för att de själva ska tycka 

att de besitter tillräckliga kunskaper för att undervisa om programmering och 

datalogiskt tänkande. 
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