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Abstrakt 

Kerstin Hedenström 
 
Programmering på gymnasiet 
En studie av viktiga faktorer i programmeringsundervisningen på gymnasiet. 
 
Programing in highschool 
A study about important tasks when learning to program in highschool. 
                                                                                                       
 
 
Denna rapport har sammanställts i syfte att beskriva vilka faktorer i undervisningen som kan 
vara viktiga när det gäller elevers måluppfyllelse på gymnasiets programmeringskurser. Med 
utgångspunkt från gjord textanalys har frågeställningar om vad programmering innebär, 
elevers syn och förväntningar på en programmeringskurs, hur kursen kan utformas för att 
bättre möta elevernas individuella sätt att lära sig samt hur elevers kunskapsutveckling kan 
påverkas på ovannämnda kurs behandlats. En enkätstudie bland gymnasielärare i 
programmering gjordes även för att få deras syn på frågeställningar kring val av 
programmeringsspråk och dess eventuella påverkan. Studien visar att en framgångsfaktor är 
motiverade elever. Motivationen kan ibland påverkas av vilket programmeringsspråk som 
används i undervisningen. Då det ofta finns stor spridning bland eleverna när det gäller deras 
tidigare kunskaper och inställning till programmering samt deras varierande förväntningar på 
kursen är även lärarens förmåga att anpassa undervisningen efter olika omständigheter en 
viktig framgångsfaktor i undervisningen.  
 
This report has been compiled with the purpose to describe which factors in the teaching that 
can be important when it comes to pupils fulfilments of targets on the programming courses 
on the high school. With starting point from performed text analysis has questions at issues 
about what programming means, pupils views and expectations on a programming course,  
how a programming course can be shaped in order to better meet the pupils individual ways 
of learning and how pupils development of knowledge can be affected on the above 
mentioned course been considered. A questionnaire study among high school teachers in 
programming was also done in order to get their views on questions at issues around choice of 
programming languages and their possible influence. The study shows that one success-factor 
is motivated pupil. The motivation can sometimes be affected by which programming 
language that is used in the teaching. As there often is a wide spread among the pupil 
concerning their previous knowledge and attitude to programming and their different grades 
of expectations on the course, the teacher’s ability to adapt the teaching to various conditions 
is an important success factor in the teaching of programming. 
 

 
Sökord: Programmering, programmeringskurs. 
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1. Inledning  
Programmering, vad innebär det egentligen och vad är det vi faktiskt gör när vi skriver kod? 
Vad och hur kan vi göra för att eleverna skall lära sig bättre? Detta är frågeställningar som en 
lärare i programmering kan behöva fundera över inför en kurs i programmering då dessa 
frågeställningar kan utgöra en grund till förståelse för hur det går till att programmera. Vad är 
det som är avgörande när man på skolan väljer vilka språk som skall användas i 
undervisningen? Är det den allmänna känslan av vad som är mest populärt bland eleverna 
eller finns det någon tanke på att något programmeringsspråk är bättre att använda framför ett 
annat sett ur ett pedagogiskt perspektiv? Kan valet av språk i grundkurserna rent av ha 
betydelse för hur väl eleverna kommer att lyckas med kursmålen och som framtida 
systemutvecklare/programmerare? 
    Finns det även andra faktorer som påverkar hur mycket eleven kommer att lära sig på sin 
kurs? Hur mycket påverkar elevens eget synsätt och förväntningar på den aktuella 
programmeringskursen? Hur skiljer sig eleven som försöker att lära sig programmering 
genom att lära sig formler och standard lösningar utantill från eleven som försöker hitta en 
djupare förståelse för vad programmering innebär?  
       Mitt intresse i dessa frågor ligger i att jag har arbetat många år som systemutvecklare och 
programmerare och sett vikten av att utvecklaren har goda grundkunskaper och god förståelse 
för grunderna i programmering innan man ger sig på de stora projekten. Detta har jag ställt 
emot mina egna iakttagelser från de klasser jag besökt där undervisning i programmering A 
har bedrivits.  
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2. Syfte  
Syftet är att undersöka vilka faktorer i undervisningen som är viktigast för att eleverna skall få 
en bra måluppfyllelse och en bra kunskapsnivå i programmering på gymnasiet. I egenskap av 
blivande lärare i programmering har jag valt att avgränsa detta arbete till att fokusera kring 
själva undervisningssituationen i programmering för gymnasieelever. Min förhoppning är att 
detta arbete skall kunna fungera som en inspirationskälla och en tankeväckare för lärare som 
undervisar på gymnasieskolans programmeringskurser. 
 

2.1 Avgränsningar 

 
Detta arbete kommer inte att titta djupare på hur olika programmeringsspråk fungerar i ett 
tekniskt perspektiv.  
 

2.2 Frågeställningar 

 
Mitt syfte har utformat följande frågeställningar:  

• Vad innebär programmering och vad är det vi gör när vi skriver programkod? 
• Finns det något samband mellan val av programmeringsspråk och elevers 

kunskapsutveckling inom programmering? 
• Vad är viktigt för eleverna att lära sig med tanke på en framtida karriär som 

programmerare? 
• På vilket sätt kan man utforma programmeringskursen för att möta elevernas 

individuella sätt att lära sig?  
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3. Teoretisk bakgrund  
 

3.1 Vad innebär programmering?  

 
Med programmering avses framställning av en sats instruktioner, som gör det möjligt för en 
dator att utföra en bestämd uppgift (Lund, 1989).  
    Enligt Booth (1992) kan man tänka sig programmering som en process, eller en förmåga att 
få datorn att göra det som du vill att den skall göra. En dator i sig är inget annat än en automat 
som kan utföra en del enkla instruktioner. Instruktionerna finns lagrade i datorns processor 
och handlar om logiska operationer som and (och), och or (eller).  Förutom dessa enkla 
operationer kan kombinationen av ettor och nollor flyttas runt i datorns minne (Jonsson, 2003). 
Detta är ett förenklat sätt att beskriva vad en dator gör men detta ger dock en bild av vad som 
händer i en dator. Om vi var tvungna att skriva program som direkt använde sig av 
operationer skulle det vara svårt och tidsödande. Genom de programmeringsspråk som vi har 
att tillgå idag blir programmeringen betydligt enklare. Programmeringsspråk fungerar som en 
slags tolk mellan människa och maskin. De program vi skriver ligger närmare vårt eget sätt att 
tänka och kan översättas till enkla instruktioner i form av kod som datorn kan förstå (Jonsson, 
2003). Alla programmeringsspråk innebär att programmeraren måste fundera ut hur en tänkt 
funktion kan skrivas i det aktuella språket. Det gäller dock att kunskap finns om hur den 
önskade funktionen kan uttryckas med hjälp av språkets uttrycksmöjligheter. Det är just detta 
som är en av svårigheterna med programkonstruktion (Jonsson, 2003). Innan själva 
programkonstruktionen startar är det många som gör en slags plan som beskriver steg för steg 
vad som skall utföras i programmet vilket kallas för pseudokod. Pseudokod är ett mellanting 
mellan korrekt programkod och vanligt skrivspråk. Pseudokoden är oberoende av vilket 
programspråk som skall användas och är bra att använda för att kunna fokusera på själva 
lösningen innan man tittar på programmeringstekniska svårigheter. För att skriva en bra 
pseudokod behöver programmeraren ändå vara ganska väl förtrogen med 
programmeringsspråkets uttryckssätt även då pseudokoden inte kräver den exakt rätta 
syntaxen (Jonsson, 2003).  
    När vi skriver ett program är det inte en beskrivning på vad datorn kan utföra i sig. Vi kan 
däremot skriva ett program som kan få datorn att kombinera dessa enkla instruktioner och på 
så sätt få datorn att utföra de mest avancerade operationerna (Jonsson, 2003).  
    Datorer påverkar oss alla på olika sätt i många olika sammanhang. I vilken utsträckning 
denna påverkan sker och i vilken omfattning är svårare att säga. Både vi människor och 
datorprogram är olika. Datatekniken utvecklas också mycket snabbt vilket försvårar en 
eventuell jämförelse (Allwood, 1998). Enligt Allwood (1998) innebär människa – 
datorinteraktion (MDI) ett samspel mellan två parter där människan har en avsikt med 
interaktionen och är den part som kännetecknas av flexibilitet och allmän 
problemlösningsförmåga medan datorn vanligen är enkelt regelstyrd samt har dålig förmåga 
att anpassa sig till användarens avsikter med interaktionen (Allwood, 1998). 
     De nyare programmeringsspråken skiljer sig främst från de gamla när det gäller 
användningen av subrutiner eller procedurer. Detta innebär att man kan skapar separata 
kodsekvenser med egna namn och egna parametergränssnitt. Dessa kan sedan anropas från 
flera ställen i programmet genom att använda dess namn. Genom att identifiera delar som 
kommer att användas ofta kan man skapa ett gemensamt bibliotek, ett procedurbibliotek, som 
andra sedan kan använda. Varje programmerare behöver inte skriva om den aktuella koden 
flera gånger på var sitt håll vilket kan spara mycket tid och pengar. Detta var en av 
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grundidéerna med objektorientering som slog igenom med stor kraft under 90-talet och som 
numera är den dominerande tekniken vid nyutveckling (Wiktorin, 2003).  
   Tidigare var det vanligast att man utgick från de datastrukturer som ingick i programmet 
och konstruerade procedurer som utförde det önskade arbetet. Detta förfarande kallas för 
procedurorienterad programmering (Jonsson, 2003). I detta arbetssätt är själva datat separerat 
från själva procedurerna. När det gäller objektorienterad programmering delar man in koden 
på ett annat sätt. Själva programmeringstekniken är dock den samma (Jonsson, 2003). När det 
gäller objektorienterad programmering tänker vi i termer av vilka objekt som är av intresse för 
vårt problem i stället för att tänka i procedurer (Jonsson, 2003). Många tycker att detta sätt att 
tänka är att föredra då vi ofta ser vår omvärld i form av objekt. Allt vi har omkring oss är 
objekt med egenskaper och metoder (Jonsson, 2003). 
     Lund (1989), anser att vi bör kalla programmering för vetenskap och han menar även att 
programtekniska kunskaper kommer att vara efterfrågade oavsett vad den framtida 
utvecklingen har att erbjuda. Enligt Lund (1989) vilar programmeringskunskaper mycket på 
matematiska och logiska kunskaper och har därför även mycket gemensamt med 
schackteorin. Den gemensamma nämnaren är att de båda saknar formler på hur saker och ting 
skall utföras (Lund, 1989).  Varje programmeringsuppgift är liksom varje schackpari ett nytt 
problem som ibland består av situationer som upprepas, men som ändå kräver att utövaren 
själv räknar ut vad sin är bäst att göra i nästa steg. Lund (1989) menar därför att det 
programteoretiska omdömet kommer att spela en avgörande roll även i framtiden. Även idag, 
2007, finns det inget logiskt utvecklat språk som helt kan utesluta det mänskliga omdömet. 
    Enligt Booth (1992) kan programmeringsspråk delas in i fyra olika grupper beroende på 
vilket synsätt man har på vad programmeringsspråk är. En grupp handlar om att man ser 
programmeringsspråk som något som tillhör själva datorn och används i samband med 
datorrelaterade uppgifter. Här tar man fasta på egenskaper, effektivitet eller hastighet vilket är 
datorrelaterat. Här pratar man om att datorspråket passar ett syfte eller en domän bättre än ett 
annat. Ett annat sätt att se programmeringsspråk är att se det som en kod. Här ser man 
programmeringsspråk som en uppsättning av instruktioner, kommandon, symboler och 
metoder. En tredje grupp ser programmeringsspråk som ett sätt för programmeraren eller 
slutanvändaren att kommunicera med datorn. På detta sätt kan programmeraren eller 
slutanvändaren få datorn att göra det som önskas. Den fjärde gruppen handlar om att se 
programmeringsspråket som en möjlighet att hitta en lösning på ett problem där datorn är en 
del som underlättar den processen.  
    Lund (1989) definierar programmering som en framställning av en sats instruktioner, som 
gör det möjligt för en dator att utföra en bestämd uppgift. Det är då själva programmet som 
gör datorn till något förmer än en vanlig räknemaskin. Om det inte fanns några program i 
datorn skulle den i princip vara en låda med avancerad teknik som inte skulle vara särkskilt 
användbar för gemene man (Lund, 1989). 
    När man pratar om programvara syftar man oftast på de program som kan användas i ett 
datorsystem. Programvaran brukar ofta delas in i systemprogram och tillämpningsprogram 
som finns i många olika varianter (Lund, 1989). Programspråken kan även delas in i olika 
områden beroende på språkets ändamål (Lund, 1989).  Med systemprogram avses program av 
typen övervakningsprogram, operativsystem, filbehandlingsprogram, olika typer av 
underprogram och program för hantering av databaser. Med tillämpningsprogram avses 
program som används för att en dator skall kunna utföra ett visst arbete, t ex löneberäkning, 
redovisning, garagestyrning, produktionsstyrning o s v. (Lund, 1989).   
    För att människan skall kunna utnyttja datorns kapacitet måste människan och datorn kunna 
kommunicera med varandra. Ett sätt att kommunicera med datorn på är att använda sig av 
olika programspråk (Lund, 1989). När vi skriver en instruktion med hjälp av ett programspråk 
är det ett skrivet källspråk (källkod). För att datorns processor skall förstå instruktionen måste 
den översättas till datorns eget språk, d v s maskinspråk (maskinkod). Översättningen kallas 
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kompilering och det särskilda program som utför översättningen (till maskinspråkets ”ettor” 
och ”nollor”) kallas kompilator (Lund, 1989). 
Ett programmeringsspråk är en systematisk uppsättning av regler för att möjliggöra 
kommunikation. Med ett naturligt språk som exempelvis svenskan, sker kommunikationen 
mellan människor. Det naturliga språket används både i talad och i skriftlig form (Dershem, 
1995). Programmeringsspråket skiljer sig från det naturliga språket på flera sätt. För det första 
så sker den huvudsakliga kommunikationen mellan människa och dator, även då 
programmeringsspråk kan vara användbart i kommunikationen mellan människor. En annan 
skillnad när det gäller dessa språk är innehållet i kommunikationen. Program är uttryck av 
lösningar på problem vilka är tillräckligt specifika för att ge mottagaren av programmet 
information för att kunna slutföra uppgiften (Dershem, 1995). 
    Efter hand som datorer fått allt fler användningsområden har kraven ökat på effektivare 
kommunikation mellan människa och dator. Språkens struktur har utvecklats och det har även 
funnits tankar på att framställa ett universellt programspråk, d v s ett programspråk som skulle 
kunna möjliggöra fullständig kommunikation mellan alla datorsystem, oberoende av fabrikat 
och ursprung (Lund, 1989). Förutsättningarna för att någon skall lyckas med att utveckla ett 
världsspråk är inte särskilt goda. För att detta språk skulle vara gångbart som ett ”världsspråk” 
måste det kunnas förstås av vem som helst, det måste även kunna tillfredsställa alla ändamål 
och tillämpningsområden. Ett speciellt problem är även att kunna utveckla generella 
kompilatorer (Lund, 1989). 
 
3.1.1 Olika typer av programmeringsspråk 
Programmeringsspråk är ofta indelade i fyra olika grupper. Imperativt, funktionellt, logiskt 
och objekt orienterat. 
 
3.1.1.1 Imperativa språk 
De imperativa språken är till största delen procedurinriktade. Här är det frågan om att ge 
kommandon. Algoritmer reflekterar de kommandon som vi ger. Imperativa språk består av en 
sekvens av kommandon, satser, som datorn utför steg för steg. I imperativa språk har man 
också metoder som modifierar instansvariabler, dvs. objekten ändras när programmet körs. 
Den imperativa programmeringen innebär ofta att datorprogrammet är en modell av en del av 
verkligheten, och körningen är en simulering av vad som händer i verkligheten. För att förstå 
programmet måste man tänka sig in i vad som händer under körningen och objektens tillstånd. 
Det är till stor del detta (åtminstone enligt förespråkare för funktionell stil) som gör imperativ 
programmering så svårt. De flesta traditionella programmeringsspråk som Pascal, Modula-2 
och även C tillhör denna kategori. Även objektorienterade språk som Java har en klart 
imperativ del där de grundläggande kommandona och styrstrukturerna ingår (Sebesta, 1999). 
Den imperativa modellen är baserad på ett processorperspektiv. Dessa språk är baserade på 
hur datorer exekverar program på maskinspråks nivå. De är språk som brukar benämnas som 
maskinnära. Förr i tiden var det dessa språk som var vanligast då de var enklast att översätta 
till en form som var passande för en maskin att exekvera (Dershem, 1995). 
 
3.1.1.2 Funktionella språk 
I funktionell programmering beskrivs världen med hjälp av funktioner. I funktionell stil 
programmerar man genom att skriva uttryck som använder funktioner som man definierar.  
Funktionell stil påminner mycket om matematik, beräkningarna uttrycks med uttryck och 
tilldelning spelar ingen eller liten roll. Programmering i funktionella språk leder till korta och 
eleganta program som också är relativt lätta att skriva korrekt och är ett naturligt sätt att 
programmera för den som kan matematik (Sebesta, 1999).  
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Den funktionella modellen fokuserar på processen hur problemet skall lösas. Det funktionella 
synsättet resulterar i program som beskriver, på ett abstrakt sätt, operationerna som måste 
genomföras för att lösa problemet (Dershem, 1995). 
 
3.1.1.3 Logiska språk 
De logiska språken är de språk som ligger närmast människans sätt att tänka. De ser på 
problemen från ett logiskt synsätt. Programmet är en logisk beskrivning av problemet på ett 
formellt sätt, på ett liknande sätt som den mänskliga hjärnan skulle angripa problemet 
(Dershem, 1995). 
 
3.1.1.4 Objektorienterade språk 
De objektorienterade språken har vuxit fram från de imperativa språken. Det är dock stor 
skillnad mellan de procedurinriktade språken och de objektorienterade språken (Dershem, 
1995). Den objektorienterade modellen reflekterar närmast på det aktuella problemet i sig. Ett 
program i detta språk består av objekt som skickar meddelanden till varandra. Detta språk 
svarar direkt till aktuella objekt i problemområdet. Det kan vara människor, maskiner, 
avdelningar och dokument (Dershem, 1995). 
 
 

3.2 Val av programmeringsspråk  

 
Då det finns många olika typer av programmeringsspråk att välja på finns det många aspekter 
att ta hänsyn till vid dessa val. Vissa programmeringsspråk kräver att man gör allt från början 
och andra att vi får med vissa delar per automatik. En liknelse kan göras vid ett husbygge. När 
vi bygger ett hus tar vi hänsyn till vilken grad vi vill bygga huset själv. Många delar i huset är 
mer komplexa än andra. Fönster och dörrar är ofta färdiga och kan monteras direkt på rätt 
plats. Dessa delar kan kallas för komponenter och de behöver vi inte bygga själva om vi inte 
vill. Hus kan byggas på flera olika sätt precis som ett program. En del hus byggs från början 
och andra har färdiga väggmoduler som i vissa fall även har fönster och dörrar redan 
inmonterade. På samma sätt fungerar olika programmeringsspråk (Jonsson, 2003). Frågan är 
vad som är bäst för eleven, att kunna få ett färdigt hus snabbt för att se nyttan med 
programmeringen eller lära sig hur alla delarna i ”huset” konstrueras för att kunna avgöra om 
den färdiga lösningen är bra eller inte?  
    Det finns svårigheter med att mäta själva effekten av enskilda programegenskaper då vi 
påverkas av det sammanhang de ingår i. Dessa sammanhang kan exempelvis vara egenskaper 
i det aktuella programmet, egenskaper hos den användaren samt de uppgifter användaren 
försöker utföra med programmet. Detta gör att det kan vara svårt att dra en generell gällande 
slutsats om hur specifika programegenskaper påverkar användaren (Allwood, 1998). 
    På 1960 och 1970 talet kunde inte programmerare välja vilket program de föredrog att 
arbeta med. Alla programmerare som arbetade på ett och samma företag förväntades arbeta 
med och samma programmeringsverktyg. Många gånger fanns det bara en typ av dator 
tillgänglig och bara ett språk fanns implementerat på den datorn. Under 1980 och 1990 talet 
skedde en stor förändring. Många fler programmeringsspråk blev tillgängliga. I dag är det 
allmänt vedertaget att programmerare kan välja bland många olika språk för ett kommande 
projekt. I stället för som tidigare där det endast fanns ett möjligt programmeringsspråk att 
välja på kan man nu välja det språk som gör problemlösningen lättast och mest effektiv 
(Dershem, 1995). Frågan är vad vi baserar våra val på när det gäller programmeringsspråk i 
undervisningen? Finns det något språk som är att föredra framför ett annat när det gäller att på 
lättaste och effektivaste sätt lära sig grunderna i programmering? En faktor som försvårar 
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detta val är att utvecklingen av programmeringsspråk ständigt går framåt. Nya språk och 
förbättringar av språk introduceras ständigt.  
    Själva idén med att använda datorer är att det skall bli lättare att utföra den uppgift vi tänkt 
oss att utföra. Vi vill kunna koncentrera oss på uppgiften och vi vill slippa använda tid på 
problem som gäller datorn eller själva programmet (Allwood, 1998). För att detta skall vara 
framgångsrikt behöver programmen ha god användbarhet för att de skall leda till den 
eftersträvade höjningen i inlärningen. Det kvittar hur god funktionaliteten är i ett program om 
användaren av någon orsak inte kan eller vill använda programmet på ett effektivt sätt 
(Allwood, 1998). Detta är även något som pedagoger behöver fundera över i sin undervisning.  
Det räcker alltså inte med att själva programmet har många olika funktionaliteter. 
Framgången beror i stället av den effektiva funktionaliteten, dvs. av iterationen mellan 
programmets funktionalitet, programmets användbarhet och den utsträckning i vilken elevens 
informationsbehov har tillgodosetts (Allwood, 1998). 
    Enligt Dersehem (1995) finns det experter som säger att vår förståelse för det naturliga 
språket, det talade språket, påverkar vårt sätt att tänka och skapa idéer. På samma sätt kan vår 
förståelse för ett programmeringsspråk påverka våra förutsättningar att skapa lösningar för 
olika problem. 
    Det finns forskning som har visat att det finns ett samband mellan hur individen upplever 
en situation och hur egenskaper hos minnet fungerar, vilket man brukar kalla för 
kontextberoende (Allwood, 1998). Det kan därför vara av stor vikt hur individen upplever den 
aktuella inlärningssituationen. Aspekter som sinnesstämning, platsen som individen befinner 
sig på och vilken typ mål individen i stunden försöker uppnå (Allwood, 1998). Här kan därför 
även upplevelsen av programmeringsspråket ha betydelse för inlärningsresultatet.   
    En annan viktig aspekt att ta hänsyn till kan vara tillgänglighet när det gäller framtida 
support. När det gäller olika programmeringsspråks effektivitet kan det vara viktigare att ta 
hänsyn till detta vid framställning av applikationer som har speciella krav att de måste vara 
snabba. I undervisning på grundnivå där endast små program framställs kan detta krav vara av 
underordnad betydelse. Portabilitet, ett maskinoberoende språk, att kunna köra programmet 
på många olika datorer kan också vara en aspekt att ta hänsyn till. Vissa språk är lättare att 
förstå än andra rent syntaxmässigt. Äldre språk som exempelvis FORTRAN, designades för 
att användas för matematiska program, medan syntaxen i exempelvis VB, C++ och Java 
liknar mer vanlig engelska.  En programmeringsmiljö som stödjer utvecklingen på ett bra sätt 
kan vara en viktig faktor vid val av programmeringsspråk. Om språket tillhandahåller en miljö 
som har en kontextkänslig editor, en debugger, en källkodshanterare, fönsterhantering eller 
andra olika verktyg för programutveckling, kan mödan som läggs ner på programutvecklingen 
snabbt reduceras. 
 
 

3.3 Vad som krävs för att bli en programmerare 

 
Berglund och Eckerdal (2006) har gjort en studie där eleverna har fått berätta vad de tror 
krävs för att man skall kunna lära sig att programmera.  Många svarade att det krävs ett 
speciellt sätt att tänka. Detta innefattar problemlösning och upplevs som en särskild metod för 
att tänka. Elever som hade provat på programmering svarade att det krävdes ett speciellt sätt 
att tänka men de hade inte än upptäckt hur. De som hade programmerat lite längre svarade att 
programmering hade att göra med problemlösning och att tänka systematiskt. 
    Även programmerarens arbetsuppgifter har förändrats. Tidigare sågs programmeraren som 
en person som var duktig på ett eller flera programmeringsspråk. Han eller hon fick en 
detaljerad programbeskrivning av en annan utvecklare som var specialiserad på den delen av 
systemutvecklingen. Programmeraren arbetade med programkodningen tills det inte fanns 
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något som avvek från programbeskrivningen. Programmet lämnades sedan över till någon 
som var specialiserad på att testa programmet. I dag har denna struktur på många IT 
avdelningar brutits ner till en plattare struktur. Det är nu vanligt att det är en och samma 
person som tar fram både programbeskrivning, utvecklar själva koden, testar programmet och 
implementerar det färdiga programmet i produktionsmiljön. 
    Rollen som programmerare har förändrats en hel del under de gångna åren. Från början 
innebar det oftast att programmeraren själv arbetade med samliga delar i 
systemutvecklingsprocessen, från utformning av specifikation till implementering av färdig 
produkt. Numera när systemen ofta är väldigt stora är det vanligt att arbetsuppgifterna 
begränsas till detaljerad teknisk design, kodning och provning. Många anser dock att det är av 
stor vikt att det finns någon form av kontinuitet mellan de som utformar kraven och de som 
gör den tekniska realiseringen (Wiktorin, 2003). 
    Trots många förbättringar i programspråken är det fortfarande i dag en svår uppgift att 
utveckla ett datasystem på 50 000 kodrader eller mer. Ett yrke som programmerare kräver 
fallenhet och kunnighet inom programmering. Enligt Wiktorin (2003) kan det skilja en faktor 
tio eller mer i produktivitet mellan olika programmerare som löser samma uppgift. Då det är 
svårt att rekrytera den här typen av specialistkompetens försöker man utveckla programspråk 
som skall underlätta programmeringsarbetet. En idealbild är att det skall vara möjligt att 
generera programkod direkt från en specifikation. Detta löser dock inte heller alla problem då 
någon trots allt måste skapa en detaljerad specifikation. Problemet flyttas endast till en annan 
nivå (Wiktorin, 2003). 
 
 

3.4 Utformning av programmeringskursen  

 
En aspekt att ta ställning till när det gäller programmeringskurser är gruppens kompetensnivå. 
Hur lägger man upp en kurs om det visar sig att elevgruppen befinner sig på olika 
kompetensnivåer?  
    Studier av barn och ungdomar i England och USA visar att när en pojke och flicka får dela 
på en dator tenderar pojkarna att vara de som sitter vid tangentbordet medan flickorna sitter 
och tittar på bredvid (Allwood, 1998). Det finns även studier genomförda i England som 
antyder skillnader mellan könen när det gäller intresseområden i datorundervisningen 
(Allwood, 1998). Pojkarna i denna undersökning visade ett större intresse för övningar som 
var av mera formell matematisk karaktär. Flickorna i denna undersökning visade istället ett 
större intresse för uppgifter som kunde användas i ett mera tillämpat sammanhang. Även detta 
kan vara av betydelse då läraren utformar programmeringsövningar.  
    Ett traditionellt sätt att bedriva programmeringsutbildning är att läraren föreläser och att 
eleverna genomför egna övningar enligt lärarens anvisningar, eller genom att följa 
instruktionerna i ett övningshäfte. Detta kan innebära svårigheter i de fall där det råder stora 
skillnader i elevgruppens kompetensnivåer. Observationer har visat att det är svårt för läraren 
att finnas till hands för de svagaste eleverna samtidigt som de bästa eleverna behöver nya 
instruktioner att arbeta vidare med (Allwood, 1998).  
    Enligt Bruce, McMahon, Buckingham, Hynd & Roggenkam (2003) kan eleven ha olika 
åsikter om hur man bäst lär sig att programmera. En grupp av elever kan ha som målsättning 
att endast fullfölja den aktuella programmeringskursen. Här ligger ofta elevernas fokus på att 
de skall klara av de uppgifter som de får tilldelade. Dessa elever söker ingen förståelse för 
programmering, de ser programmeringen som något som måste göras för att få godkänt på 
kursen. Eleven fokuserar på de uppgifter som kommer att bli betygsatta. Motivationen ligger i 
att erhålla ett godkänt betyg. Här blir tiden den avgörande faktorn när det gäller om eleven 
kommer att klara sig igenom kursen eller inte. Feedback från läraren handlar om att informera 
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eleven om han eller hon är på rätt väg.  När det gäller att lära sig att programmera på detta sätt 
är eleven väldigt beroende av hur kursen är strukturerad och på vilket sätt läraren går igenom 
det material som hör till kursen. Om inte genomgångarna täcker elevernas behov eller om de 
inte innehåller det eleverna har förväntat sig skapar det frustration hos eleverna.  
    En annan grupp av elever lägger en större tyngdpunkt på att de skall lära sig så mycket 
programkod som möjligt. Här lär sig eleven att programmera genom att skriva kod. Här läggs 
vikten vid att lära sig skriva kod syntaxmässigt korrekt. Elevens fokus tenderar att ligga på 
datorn, då eleven spenderar mycket tid vid tangenterna för att öva på kodningen. Eleven 
motiveras här av att man måste kunna all syntax i det aktuella programmeringsspråket för att 
kunna lära sig skriva program på ett bra sätt. Ju mer kod man känner till, desto bättre kan man 
skriva program. Tid ägnat åt förberedande pappersarbete ses som bortkastad tid då det anses 
av eleven att det är bättre att använda sig av kompilatorn för att upptäcka eventuella fel. 
Eleven ägnar ofta mycket tid åt att hitta färdig kod i kurslitteratur eller på Internet för att 
använda den i sitt eget program.  Även här är tidsfaktorn av avgörande betydelse för att eleven 
skall hinna arbeta genom nödvändig syntax för att få godkänt på kursen. Även detta kan leda 
till frustration under kursens gång. I detta förfarande behöver eleven mycket vägledning av 
lärare för att kunna få nödvändiga kodexempel och lösningsförslag. Att själv ägna tid åt att 
hitta programlösningar ses av eleven som bortkastad tid. Att få lösningsförslag från 
expertprogrammerare är något som eleven här förväntar sig och som skapar missnöje om så 
inte sker (Bruce et al, 2003).  
    Ytterligare en elevgrupp sätter förståelsen för vad programmeringskoden faktiskt betyder 
och innebär för programmet som den viktigaste parametern. Här dominerar synsättet att man 
lär sig programmering genom att förstå och integrera olika koncept. Elevens fokus finns både 
på att göra uppgiften och förstå uppgiften i ett större sammanhang. Eleven vill här se de små 
delarna som tas upp på kursen i större samanhang för att få en bättre förståelse för dess 
inverkan. Det upplevs inte tillräckligt att endast skriva koden och se om den fungerar. Eleven 
vill hellre här få förståelse för vad han/hon har gjort för att kunna påverka effekten av det 
specifika resultatet. Dessa elever motiveras av att de får insikt om programmering. De arbetar 
mot målet att nå förståelse snarare än att lösa en uppgift. Ett vanligt arbetssätt här är att eleven 
kör sin applikation i ett analyseringsverktyg (debugger) för att se vad som händer i koden steg 
för steg när man gör någon ändring. Att endast se själva resultatet känns inte tillräckligt för 
förståelsen. Eleven vill gärna förstå varje steg ordentligt innan nästa steg i kursen behandlas. 
Kursens struktur är också viktig för denna elevgrupp. Om inte undervisningen ger full 
förståelse för kommande uppgifter skapar den i stället frustration hos eleven (Bruce et al, 
2003). Elever som lär sig på detta sätt måste ibland arbeta vidare med uppgifter de inte fullt 
förstår för att nå en förståelse i ett senare steg (Bruce et al, 2003). Till skillnad från de som 
tillhör gruppen ”Fullfölja” fokuserar de dock fortfarande på förståelse som kommer i ett 
senare skede. Denna grupp trivs med att implementera samma kod flera gånger på olika sätt 
för att kunna uppnå en högre förståelse för dess funktionalitet (Bruce et al, 2003). Leka och 
testa är viktiga ingredienser för denna grupp. Dessa elever vill ofta även titta i olika källor för 
att få olika förklaringar på samma problem. Dessa elever anser att man måste erhålla insikt i 
programmeringsspråkets struktur och logik samt hur språket fungerar för att kunna lära sig att 
programmera (Bruce et al, 2003).   
    Det finns även elever som är mera problemlösningsinriktade. Dessa elever anser att 
programmering är något man gör för att lösa ett problem. Eleverna i denna grupp ser själva  
problemet som en startpunkt. Förståelsen är även i denna grupp en fundamental del och 
förståelse uppnår man genom att se helheten av problemet. Motivationen ligger här i att lösa 
ett problem eller en uppgift. Motivationen ligger även i att uppnå förståelse för 
programmeringen. Dessa elever är heller inte bundna till det aktuella språket de lär sig för 
tillfället. Här ser eleverna fördelen med att kunna använda sig av tidigare erfarenheter, om 
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sådan finns, från andra programmeringsspråk. Programmering ses i ett vidare perspektiv 
(Bruce et al, 2003).   
     Ytterligare en elevgrupp är de som vill lära sig allt det som krävs för att kunna bli en 
programmerare i yrkeslivet. De elever som hör till denna grupp vill få full insikt i vad som 
krävs för att bli en duktig programmerare. I denna grupp ser eleverna programmering som en 
kultur. Förståelsen för vad som krävs för att lära sig programmering innefattar både hur 
programmerare tänker och vad programmerare faktiskt gör. Dessa elever samtalar gärna med 
andra programmerare, genom mail, chatt eller möten. Det är inte tillräckligt att lära sig orden i 
själva språket, de vill även förstå i vilket sammanhang de används. Många elever i denna 
grupp lägger även mycket tid på att skapa program som är läsbara för andra då de är mycket 
medvetna om att detta anses som viktigt av andra professionella programmerare. 
Motivationen ligger i elevens egen önskan att själv kunna få ett arbete som programmera efter 
avslutade studier (Bruce et al, 2003).   
    Berglund och Wiggberg (2006) menar att eleven söker efter olika aspekter i sitt lärande har 
större förutsättningar att lyckas än eleven som ser olika delar i programmeringen som 
isolerade företeelser och inte söker efter meningen i sitt lärande. De pekar även på vikten av 
att läraren utformar sina programmeringskurser på ett sådant sätt som uppmuntrar eleverna att 
söka insikt och förståelse för programmeringen i ett större perspektiv. Ramsden (1992) hävdar 
att tydliga mål, väl avvägd arbetsbörda och övningar anpassade till elevens utgångspunkt är 
faktorer som påverkar eleven att söka efter mening och djup i sina övningar i motsats till det 
mer ytliga lärandet.  
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4. Metod  
 
Med utgångspunkt från gjord textanalys har frågeställningar om vad programmering innebär, 
elevers syn och förväntningar på en programmeringskurs, hur man kan utforma 
programmeringskursen för att bättre möta elevernas individuella sätt att lära sig samt hur 
elevers kunskapsutveckling kan påverkas på ovannämnda kurs behandlats. Även en 
enkätstudie bland gymnasielärare i programmering gjordes för att få deras syn på 
frågeställningar kring val av programmeringsspråk och dess eventuella påverkan. 
 

4.1 Urval 

 
De lärare som ingår i denna undersökning är lärare som undervisar i programmering på 
gymnasieskolans tekniska program. Då dessa lärare är begränsade till antalet har inget 
medvetet urval gjorts. Samtliga lärare som har gått att härledas via www.gymnasium.se har 
kontaktats. Bortfallet har dock varit relativt stort då det har visat sig i att många av lärarna 
som går under beteckningen datalärare inte alltid undervisar i programmering. Annan orsak 
till bortfallet går heller inte helt att bortse ifrån vilket också måste vägas in i resultatet då 
dessa lärare kan ha en annan åsikt som inte redovisats i detta material. 
 

4.2 Datainsamlingsmetod 

 
Då undersökningsgruppen är relativt liten har jag valt att använda mig till större delen av en 
kvalitativ undersökning med förutbestämda frågor i form av en enkät med både öppna och 
slutna frågor. På grund av undersökningsgruppens ringa antal syftar inte denna uppsats till att 
nå en kvantifiering, såsom en kvantitativ undersökning gör (Bryman, 2002). I stället försöker 
uppsatsen ge en bild av vad lärare i programmering anser när det gäller val av 
programmeringsspråk i undervisningen och dess eventuella påverkan. 
 

4.3 Genomförande 

 
Enkäten skickades ut som en bilaga via mail (se bilaga 2) där jag förklarade syftet till 
undersökningen. Efter ytterligare två veckor skickades ett mail ut igen (se bilaga 3) till de som 
ännu inte svarat på det första utskicket. Svaren sammanställdes sedan i en kvalitativ form med 
hjälp av diagram för att ge grafisk bild av resultatet. Även kommentarer från de öppna 
frågorna redovisas i resultatet.  
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5. Resultat 

Antal verksamma år som lärare i programmering

5 st

5 st

4 st

Mindre än 6 år

 6 till 10 år

Mer än 10 år

 
Bild 5.1: Antal verksamma år som lärare i programmering 
 

Utbildningsbakgrund

8 st

2 st

4 st

Lärarutb, goda kunskaper i
programmering

Lärarutb, liten kunskap i
programmering

Ej lärarutbildning, goda
kunskaper i programmering

 
Bild 5.2: Utbildningsbakgrund för lärare i programmering 
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C++

Java

VB.NET

VB

C#

Basic

C

Delphi

Använda språk i undervisningen

 
Bild 5.3: Använda programmeringsspråk i undervisningen  
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0 1 2 3 4 5 6 7

Undervisande lärare

Elever

Skolledning

Läraren

Vem fattar beslut om vilket språk som skall användas i 

undervisningen?

 
Bild 5.4: Vem fattar beslut om vilket språk som skall användas i undervisningen? 
 
Kommentar till bild 5.4:  
Har man läroböcker i ett språk är det svårt att få igenom att man ska undervisa i ett annat 
språk. 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7

Elevers efterfrågan

Pedagogiskt syfte

Ekonomiska aspekter

Tekniska aspekter

Marknadens efterfågan

Lärarens kunskap

Vad styr val av programmeringsspråk?

 
Bild 5.5: Vad styr val av programmeringsspråk? 
 
Nämn någon fördel respektive nackdel med det/de språk du använder i undervisningen: 
C++. Tydligt och lätt att lära sig. Kunskap i C++ är även lätt att applicera till andra språk. 
Relativt modernt med många användningsområden. Gratis för eleverna (devC++). Fördel för 
elever som har teknikinriktning i sitt program då C och C++ ofta används inom de yrken vi 
utbildar för. C++ körs i konsolmiljö vilket ger den fördelen att man slipper knappar och 
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textrutor och man kan bara koncentrera sig på koden. Förekommer ofta på marknaden och på 
högskolor. Det finns programmeringstävlingar i C++. Nackdel är att det är mycket kod att 
skriva i förhållande till vad som händer på skärmen. Släpper igenom många vanliga 
nybörjarfel utan att varna. När det gäller devC++ är det svårt att hitta kurslitteratur. Kan 
ibland bli för komplext för vissa elever. 
VB. Lätt att komma igång med. Lätt att få saker att hända. Lätt att använda för nybörjare. 
Windowsmiljön. Nackdelen är att det är tungarbetat för datorn och är dyrt. Svårt att 
överblicka helheten. 
VB. NET. Enkelt att ta fram gränssnitt. Lätt att lära ut händelsestyrd programmering och leda 
det in på objektorientering.   
Java. Välanvänt och väldokumenterat. Gratis. Fungerar med Webbsidor. Används ofta på 
marknaden och på högskolor som första programmeringsspråk. Strängt, kompileringen 
släpper inte igenom vanliga nybörjarfel vilket ger eleven relevant feedback på vad han/hon 
gör. Lätt att hitta enkla freeware/sharewareprogram att använda som editorer. Bra API 
(Application Programming Interface), ett bibliotek av olika funktioner på webben. Negativt är 
att det är lite hög tröskel för många gymnasieelever. Kan ibland bli för komplext för vissa 
elever. Krånglig struktur med extra kodrader för att man ska kunna köra ett javaprogram. 
Svårt framförallt med inmatning. 
C#. Bra utvecklingsmiljö (Visual C# Express). Är ganska lätt att lära sig. Är 
plattformsoberoende (kan köras på olika plattformar som t.ex. Windows, Mac och Linux utan 
att kompileras om). Nackdel är att C# kräver mera kod än C för att skapa enkla körbara 
program. Det är inte så många ungdomar som har hört tals om det.  
 

0 1 2 3 4 5 6 7

Java

C++

VB

php

C#

C

Vilket språk föredrar du själv att använda i undervisningen?

 
Bild 5.6: Vilket språk föredrar du själv att använda i undervisningen? 
 
Kommentar till bild 5:6:  

– Både Java och C++ är objektorienterade, vilket är en fördel för elever som läser vidare 
(C-kursen har en objektorienterade inriktning), vilket innebär att eleverna slipper byta 
språk.  
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– För en grundkurs som Programmering A fungerar VB bra. Skulle jag lära ut något mer 
avancerat som datorgrafik skull jag använda C++ (eller Java) samt OpenGL. 

– Kände större kontroll och säkerhet med Fortran och Pascal. Men fördelarna med VB 
överväger eftersom eleverna gillar det bättre. 

– VB som förstaspråk, Java eller C++ som andraspråk. 
– Jag tycker det är bra med C++ och när objektorienteringen skall in blir Java bättre. 

 

Vad är viktigast, snabbt körbara program eller 

grundläggande kunskaper?

7 st

5 st
Snabbt körbara program

Grundläggande kunskaper

 
Bild 5.7: Vad är viktigast, snabbt körbara program eller grundläggande kunskaper? 
 
Kommentarer till bild 5.7:  

– Snabbt körbara program. Risk att eleven ger upp för tidigt annars. 
– Grundläggande. Jag tror att programmering kan ge en mycket god grund för ett bra 

logiskt tänkande. Därför är det viktigt att de tvingas tänka efter lite innan de når 
resultat. 

– Det är viktigt att lära sig grunderna ordentligt, annars får man svårigheter att lösa 
problem där det inte redan finns färdiga standardlösningar. 

– Snabbt körbara program. Annars är det svårt för eleven att se nyttan och dessutom 
tappar de intresset. 

– Beror på vad som skall läras ut. Är det en grundkurs så föredrar jag ett som snabbt ger 
resultat (körbara program) 

– Grundläggande. Det är de grundläggande funktionerna som är svårast för eleverna (if-, 
for- och while-satser.) 

– Det är lättare att motivera större antal elever om resultatet visas snabbt. Nu tänker jag 
mig detta bara som ett nybörjarspråk. 

– Jag tar helst ett där man kan göra både och. I C# så kan man ta genvägar men också 
skriva all kod själv. 

– Grundläggande. Eleven lär sig mer. 
– Ger snabbt resultat, framförallt för a-kursens del. Eleverna sporras av att göra program 

med enkla medel, som ser mer avancerade ut än de är. Däremot vet jag att det inte 
riktigt är tekniskt möjligt, varför jag också har varit med och valt att använda java, 
som jag räknar till de mer grundläggande (eleven måste skriva mer kod själv). 
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Lärarens rekommendation av första språk till en elev som 

önskar sig en karriär som programmerare i yrkeslivet.

0 1 2 3 4 5 6 7

C#

egalt

C

C++

Java

Har ingen betydelse

Antal lärare

 
Bild 5.8: Lärarens rekommendation av första språk till en elev som önskar sig en karriär som 
programmerare i yrkeslivet. 
 
Kommentarer till bild 5.8: 
C#. Tillhör C-familjen. Modern utvecklingsmiljö. Bättre konsolkommandon än Java. det är 
Microsofts mest använda språk och de har 90% av marknaden. 
Egalt. Eleven måste ändå läsa vidare på högskolenivå för att få intressanta jobb. 
C eller C++. Utbrett och många andra språk bygger på c. Det är det språk som fortfarande är 
mest användbart och ska han/hon bli programmerare så är valet givet. Annars skulle jag nog 
rekommendera VB som är lättast att komma igång med. C för att det behövs och används i 
industrin. Störst chans att få jobb. Språket efterfrågas och används av många arbetsgivare. Det 
är kraftfullt och kan användas i allmänna så väl som maskinnära applikationer. Det är modernt 
och utvecklas ständigt. Har man väl förstått detta språk så är det lätt att applicera på andra 
språk och förstå dem. 
Java. Det behövs och används i industrin. Plattformsoberoende och förmodligen populärt 
flera år framöver. 
Har ingen betydelse. De flesta språk innehåller samma svårigheter. Spelar absolut ingen roll 
på gymnasienivå. För att kunna arbeta med programmering kommer personen behöva läsa på 
högskola på en nivå som inte finns på gymnasiet. Det vikiga på gymnasiet är att lära sig att 
tycka om programmering och förstå att det inte finns ETT SPRÅK utan att förstå 
programmeringens principer. Programmerings principer är ändå så lika. Gymnasiets kurs ger 
bara mycket grundläggande kunskaper. 
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Har val av första programspråk betydelse för hur väl eleven 

kommer att lyckas som programmerare i framtiden?

4 st

2 st

8 st

Ja 

Nej

Inget svar

 
Bild 5.9: Har val av första programmeringsspråk betydelse för hur väl eleven kommer att lyckas 
som programmerare? 
 
Kommentarer till bild 5.9: 
Ja.  

– Det är alltid viktigt med första kontakten för att fortsatt intresse skall väckas. 
– Det gäller att få eleven att ”tända till” så snabbt som möjligt.  
– Jag tror att det kan vara positivt att man lär sig programmera i ett språk som används i 

större utsträckning i verkligheten. Det första språk som jag själv lärde mig var Pascal 
(ett språk framtaget för undervisning) men det känns nu som att det var ett onödigt 
steg. Språken liknar i mångt och mycket varandra så varför inte använda ett av många 
arbetsgivare efterfrågat språk? 

– Det blir lättare att lära sig andra språk. 
– Vissa språk ger bättre programmeringsbordsskick medan andra låter dig slarva. Det 

första språket som lärs ut är inte det viktigaste anser jag utan hur länge man arbetar 
med det och om man läser något ytterligare språk senare. 

– Första kursen bör ge en lust till att fortsätta och lära sig mer.  
Nej. 

– Inga kommentarer noterades för detta svarsalternativ. 
 
 

Undervisar du i det programspråk som du själv föredrar?

100%

0%0%

Ja

Nej

Inget svar

 
Bild 5.10: Undervisar du i det programmeringsspråk som du själv föredrar? 
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Har du noterat skillnad i elevens resultat beroende på vilket 

programmeringsspråk som används?

4 st

5 st 5 st

Ja

Nej

Vet Ej

 
Bild 5.11: Har du noterat skillnad i elevens resultat beroende på vilket programmeringsspråk 
som används? 
 
Kommentarer till bild 5.11: 
Ja 

– Ett roligare (snabbutvecklat) språk gör fler engagerade. 
– Elever som inte är så studiemotiverade orkar inte med ett för abstrakt språk (bara kod i 

tex. Java) utan behöver något mer visuellt. 
– Motiverade elever lyckas bättre och de tycker att det är roligare nu när vi använder 

VB. Särskilt eftersom elevernas förmåga varierar mer. 
– Elever vill se snabbt resultat. Att kämpa med för att få fram ett program som visar att 

13, 17 och 19 är primtal imponerar inte. 
– Vissa elever (ca 50 %, de som inte tänker fortsätta med Programmering B, C++) 

kroknar efter villkorssatser, loopar mm, då vi börjar med funktioner. Vi brukar 
parallellägga Programmering A (VB, två lärare) så efter ca 60 % av kursen när de har 
känt sig för, fortsätter ca hälften med C++ och de andra får köra med VB. Detta har vi 
gjort i flera år med mycket gott resultat. 

Nej 
– Problemen är de samma oavsett språk. 
– De har lika svårt att förstå semantiken oberoende av språk. 

Vet ej 
– Har inte undervisat i andra språk än det nuvarande språket. 
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Har du noterat skillnad när det gäller flickors och pojkars 

resultat beroende på vilket språk som använts?0%

100%

Ja Nej

 
Bild 5.12: Har du noterat skillnad när det gäller flickors och pojkars resultat beroende på vilket 
språk som använts? 
 
Kommentar till bild 5.12: 
Nej,  Det som påverkar resultatet är studiemotivationen och där finns det både tjejer och killar 
som har det respektive inte har det. 
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6. Analys  
 
I min undersökning visas att flertalet lärare som undervisar i programmering på gymnasiet 
saknar en lärarexamen även då de har gedigna ämneskunskaper. En programmeringskurs på 
gymnasiet ställer stora krav på lärarens förmåga att anpassa undervisningen efter rådande 
förhållanden. Det är ofta en stor variation på elevers tidigare kunskaper, deras inställning till 
programmering, deras olika krav på hur det är bäst att lära sig att programmera, samt deras 
varierande grad av förväntningar på kursen (Bruce et al, 2003). Då upplevelsen i sig är viktig 
för inlärningsresultatet (Allwood, 1998), är det viktigt att alla elever känner att det finns 
uppgifter som är anpassade efter allas mål och förkunskaper. Enligt Berglund och Wiggberg 
(2006) ligger elevernas studieresultat på olika nivåer. Först och främst beror det på lärarens 
medvetenhet om hur hans/hennes elever förhåller sig till sina studier och på vilket sätt olika 
studier är bättre än andra för dessa elever samt hur väl läraren har förberett sig på att kunna 
anpassa sin undervisning efter de olika elevernas behov. Detta kan ställas emot att det i 
studien framkom att det finns en stor andel obehöriga lärare som undervisar i Programmering 
A.  
    Även Ramsten pekar på hur viktigt det är att läraren har förmåga att kunna utforma sina 
programmeringskurser på ett sådant sätt som uppmuntrar eleverna att söka insikt och 
förståelse för programmeringen i ett större perspektiv. Tydliga mål, väl avvägd arbetsbörda 
och övningar väl anpassade till elevens utgångspunkt är faktorer som påverkar eleven att söka 
efter mening och djup i sina övningar i motsats till det mera ytliga lärandet.  
    Fler svar i enkäten visar tydligt på att det handlar mycket om att lyckas med att engagera 
eleverna och skapa ett intresse för programmering. Några lärare påpekade även att det i 
grundkursen kan vara bra om eleverna får lära sig en del om goda programmeringsvanor. När 
det gäller val av programmeringsspråk visar undersökningen att läraren i programmering har 
goda möjligheter att själv påverka vilket språk som skall användas i undervisningen. Samtliga 
lärare undervisar även i det språk som de själva föredrar. Av stor vikt är att läraren kan skapa 
rätt tillämpade övningar för att fånga elevernas intresse. Läraren måste kunna erbjuda olika 
typer av övningar och programmeringsspråk med tanke på olika elevgruppers 
intresseområden. Flera av lärarna i undersökningen pekar just på hur viktigt det är, särkskilt 
på nybörjarnivå, att skapa ett intresse för det som komma skall. I vissa fall har detta gjorts 
genom att byta programmeringsspråk som snabbare kan visa upp ett resultat för eleven. Även 
Bruce et al (2003) menar att det finns elever som saknar förmågan till visuell förståelse och 
dessa elever lyckas ofta bättre om de får hjälp med att visualisera ett problem. Dessa elever 
uppskattar ett mera visualiserat programmeringsspråk som Visual Basic (VB). Att helt välja 
olika språk som passar de olika eleverna har naturligtvis sina svårigheter. Undersökningen 
visar att många val av programmeringsspråk i undervisningen styrs av vilket språk som den 
enskilda läraren behärskar vilket inte är något som man kan ändra på över en dag. En lärare 
uttryckte det även som att det kan vara svårt att byta språk om man redan har läroböcker i ett 
annat språk.  
    Programmeringsundervisning sker med fördel i små grupper. Kan man säkerställa att 
gruppen är homogen kan gruppstorleken ökas något. Detta är ofta ett problem för skolan som 
måste hushålla med resurser. Om läraren har flera utbildningsgrupper kan en möjlig lösning 
vara att ändra grupperna efter hand så att mera homogena grupper skapas. En av lärarna i 
undersökningen påpekade just detta. Denna lärare berättade att de brukade parallellägga 
Programmering A med VB på två lärare. Efter ca 60 % av kursen när eleverna har fått känna 
sig för får de som önskar fortsätta vidare med C++ och de andra som föredrar det, får fortsätta 
vidare med VB. Detta hade de gjort på denna skola i flera år med mycket gott resultat. 
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        Trots att val av språk kan ha en viss betydelse för hur motiverade eleverna blir initialt på 
en programmeringskurs finns det även flera lärare i undersökningen som pekar på att val av 
programmeringsspråk har en mindre betydelse då man ändå kan se en gemensam grundkärna i 
alla programmeringsspråk. Dessa lärare, och även Dershem (1995), menar att det finns en 
tanke med att koncentrera sig på dessa grunder i undervisningen på skolan. De menar att en 
ökad förståelse för de gemensamma grunderna underlättar för programmeraren att lära sig nya 
språk.  
    När det gäller att välja ett objektorienterat språk i undervisningen kan det vara bra att vänta 
med detta vilket lärare i undersökningen påpekar och även Berglund & Wiggberg (2006), tills 
eleven har nått en högre abstraktionsförmåga för att möjliggöra användandet av 
objektmodeller i analys och designarbetet. 
    I undersökningen var det ingen av lärarna som hade noterat någon skillnad på pojkars och 
flickors resultat med avseende på vilket programmeringsspråk som används. Allwod (1998) 
har dock noterat skillnad i de fall där en pojke och en flicka delar på en dator. Pojkarna är ofta 
de som sitter vid tangentbordet medan flickorna sitter och tittar på bredvid. Pojkarna visar ofta 
på ett större intresse för övningar med en mer formell matematisk karaktär medan flickorna 
visade på ett större intresse för uppgifter som kunde användas i ett mera tillämpande 
sammanhang.  
 



24  
 

7. Diskussion och slutsatser 

7.1 Vad innebär programmering och vad är det vi gör när vi skriver 
programkod? 

 
Programmeringsspråk fungerar som en slags tolk mellan människa och maskin. De program 
vi skriver ligger närmare vårt eget sätt att tänka och kan översättas till enkla instruktioner i 
form av kod som datorn kan förstå (Jonsson, 2003). Att lära sig att programmera handlar om 
att lära sig ett speciellt sätt att tänka och praktisera problemlösning (Berglund & Wiggberg, 
2006). Ett misstag som ofta begås vid programkonstruktion är att programmeraren alltför 
snabbt går in på detaljer. Ofta är det bättre att förenkla problemet och få klarhet i hur de stora 
dragen skall vara innan man går in på detaljerna. I detta steg är det bra att använda sig av 
pseudokod som är ett slags mellanting mellan vanligt talspråk och programmeringsspråk. 
Pseudokoden kan sedan gradvis detaljeras till att slutligen bli en färdig programkod. Att 
använda denna teknik i undervisningen kan bidra till att eleven fokuserar mera på själva 
problemet och lösningen i stället för att fastna på detaljer som eleven för tillfället inte har 
lösningen till (Jonsson, 2003). 
 

7.2 Finns det något samband mellan val av programmeringsspråk och elevers 
kunskapsutveckling inom programmering? 

 
Lärare i undersökningen menar att en av de viktigaste faktorerna när det gäller 
programmering på grundnivå är att eleverna lär sig att tycka om programmering. Vid val av 
programmeringsspråk gäller det därför att ta hänsyn till elevens individuella sätt att lära sig 
(Bruce et al, 2003). Vissa elever fördrar ett mera grundläggande teoretiskt språk medan andra 
fördrar ett mer visualiserat språk som snabbt ger körbara applikationer. 
     I undersökningen nämns programmeringsspråket C++ som ett bra nybörjarspråk då det är 
tydligt och lätt att lära sig. Enligt undersökningen nämns också att C++ är lätt att applicera till 
andra språk men har den nackdelen att mycket kod måste skrivas innan eleven kan se ett 
färdigt resultat. C++ släpper även igenom många vanliga nybörjarfel utan att varna. Elever 
som saknar en förmåga till visuell förståelse behöver hjälp med att visualisera ett problem 
med hjälp av bilder. Här kan även val av programmeringsspråk ha betydelse då ett mer 
visualiserande språk som exempelvis Visual Basic kan vara att föredra. Visual Basic har även 
den fördelen att det är ett språk som eleven snabbt kan skapa körbara program i. I 
undersökningen nämns dock att det kan vara svårt för eleven att se helheten i ett Visual Basic 
program. Några lärare i undersökningen menade att Java är ett bra språk att använda i 
undervisningen då kompileringen inte släpper igenom vanliga nybörjarfel. Eleven får på så 
sätt relevant feedback på vad han/hon gör och kan lära sig av sina misstag. Lärare i 
underökningen nämner dock att många elever kan uppleva Java som komplext och 
tungarbetat. När det gäller elevens kunskapsutveckling är det även viktigt att eleven utvecklar 
förmågan att själv kunna fundera ut vad som är bäst att göra steg för steg. Lund (1989) menar 
också att det är det programteoretiska omdömet som är viktigt för den blivande 
programmeraren. Även idag, 2007, finns det inget logiskt utvecklat språk som helt kan 
utesluta det mänskliga omdömet. 
    Viktigt är att få eleverna att lära sig att bryta ner ett problem i mindre och mer hanterliga 
delar. Detta för att det är bra att skjuta detaljerna i ett problem neråt så att de huvudsakliga 
dragen i lösningen blir klara innan arbetet med de små detaljerna börjar (Jonsson, 2003). 
Genom att bryta ut vissa delar går det också att se om det kan vara delar som ska användas på 
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flera ställen i programmet och därför bör kodas separat (Jonsson, 2003).  På detta sätt lär sig 
eleven att tänka i termerna av strukturerad programmering som är så viktig när det gäller 
underhåll och utbyggnad av program i senare skeden. En noggrann problemanalys och 
skapandet av strukturdiagram utifrån analysen ger också många gånger en snabbare förståelse 
för hur ett program kan byggas upp. Övningar kan göras där man diskuterar alldagliga ting 
och bygger strukturdiagram utifrån dessa. 
   Många övningar bygger på de små stegens pedagogik där man lär sig skapa ett ”Hello 
World” program vid starten och vid kursens slut har man har lärt sig att skriva och hämta data 
från en fil. Elever vill ofta göra riktiga program där de kan se en mening med det de gör 
direkt. Därför kan det vara bättre att man ger sig på större programmeringsprojekt där man lär 
sig den syntax man behöver samtidigt som eleven får se resultatet i ett större samanhang 
(Bondestam, 2003).  
 

7.3 Vad är viktigt för eleverna att lära sig med tanke på en framtida karriär som 
programmerare? 

 
Enligt egen erfarenhet är ett vanligt undervisningsförfarande på programmeringskurser att 
instruktioner ges stegvis till eleverna som följs upp med tillhörande övningar. Tyngdpunkten 
ligger initialt på programspråkets syntax för att sedan övergå till själva betydelsen av språket. 
En kurs återföljs av en annan för att föra in nya koncept och andra språk (Booth, 1992). För 
att få in en större förståelse för vad programmering innebär i praktiken skulle det vara 
önskvärt att få in ett mera problemorienterat arbetssätt bland eleverna. I undersökningen 
nämndes även att det är bra om elever får lära sig ett bra programmeringsbordsskick och inte 
tillåts att slarva redan vid starten av utbildningen. I undersökningen nämns även att det är 
viktigt att första kursen i programmering ger lust till att fortsätta och lära sig mer. 
   Det som oftast är svårast med programmering är steget från problembeskrivning till kod. Att 
utifrån en beskrivning av vad programmet skall utföra konstruera en algoritm som utför det 
nödvändiga arbetet i datorn. Det är alltså i själva konstruktionsarbetet som svårigheten ligger. 
För att underlätta detta arbete är det bra att dela in problemet i mindre delproblem. Ett sätt att 
träna upp denna förmåga hos eleverna kan vara att låta dem i större utsträckning arbeta med 
att bryta ner uppgifter till delproblem som de sedan kan utforma specifikationer utifrån. Deras 
egenhändigt konstruerade specifikationer kan sedan användas vid själva kodningen av 
programmet. Med detta förfarande upptäcker eleven på ett tidigt stadium vilka problem själva 
uppgiften innebär och kan därefter välja lämpliga algoritmer för sin programmeringsuppgift. 
Genom detta arbetssätt grundläggs en bra vana för eleven när det gäller programutveckling 
samtidigt som de får en bättre teoretisk grund att utvecklas vidare på (Booth, 1992). På 
samma sätt som man inte bygger broar utan teoretisk kunskap och fakta bör man heller inte 
bygga program utan kunskap och fakta vilket eleverna bör bli medvetna om på ett tidigt 
stadium för att grundlägga goda programmeringsvanor. Detta är således av största vikt för en 
elev som tänker sig en framtida karriär som programmerare i yrkeslivet. Att prata med 
representanter från industrin kan också bidra till att ge eleverna värdefull information och 
inspiration om hur de vill att framtida programmerare skall lösa programmeringsproblem.  
   För de elever som tycker att det är viktigt att få veta vad som krävs för att bli en 
programmerare i yrkeslivet är det bra med kontakter med professionella programmerare. 
Dessa elever kan exempelvis värdesätta kontakter med andra programmerare via Internet i 
undervisningen. Även nybörjare som hör till denna grupp kan sätta ett stort värde på att få se 
verkliga exempel (Bruce et al, 2003).  
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7.4 På vilket sätt kan man utforma programmeringskursen för att möta 
elevernas individuella sätt att lära sig? 

 
Med tanke på hur varierad en programmeringskurs kan vara när det gäller elevers olika 
kunskapsnivåer, förväntningar och målsättningar vore det önskvärt om läraren kunde dela in 
dessa elever i olika grupper för att bättre kunna anpassa undervisningen efter olika elevers 
önskemål och behov. När det gäller elever som har som målsättning att klara av kursen med 
minsta möjliga ansträngning kan det lämpa sig bättre med uppgifter som är uppdelade i 
mindre delar i stället för en större. På detta sätt får de också oftare feedback på att de är på rätt 
väg som de så väl behöver (Bruce et al, 2003). När det gäller elevgrupper som är mer 
fokuserade på att lära sig all kod utantill och som saknar intresse sig för helhetsperspektiv kan 
de motiveras genom att läraren visar hur en del av en kod kan användas i ett större perspektiv. 
På detta sätt kan elever som fokuserar endast på själva koden få förståelse för att kodning 
endast är en liten del av programmering. Lärare till elever som inte bara vill lära sig att koda 
utan som även vill få förståelse för koden i ett större sammanhang måste tillhandahålla 
material till dessa elever för att de skall utveckla önskad förståelse för programmering. 
Problemorienterade elever behöver ofta uppgifter som går att bryta ner i flera mindre delar 
vilket kan stimulera eleven att komma vidare i stället för att eleven kör fast med ett stort 
problem och tappar motivationen. Något som kan vara bra här är att dela in uppgiften i 
påbyggbara delar som eleven kan arbeta med stegvis (Bruce et al, 2003).  
    En lärare i undersökningen förklarade att de brukade parallellägga Programmering A (VB, 
två lärare). Efter ca 60 % av kursen när eleverna fått känna sig för väljer de mellan att 
fortsätta med VB eller byta till C++ och arbeta vidare med funktioner. 
    I undersökningen framkommer det att flera av lärarna saknar en lärarexamen även då de har 
gedigna ämneskunskaper. Med tanke på hur viktigt är med lärarens förmåga att kunna ta 
hänsyn till den aktuella gruppens kompetensnivåer och anpassa undervisningen till den 
aktuella användargruppens förkunskaper är detta en klar nackdel enligt min mening. Ett av 
skolans huvuduppdrag är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att varje elev 
skall kunna utveckla sitt lärande (Lpf94). Läraren behöver ha goda kunskaper i att tolka och 
anpassa kursplanen på ett bra sätt efter varje elevs enskilda behov (Nordenfalk, 2004).  
 

7.5 Slutligen 

 
Som avlutning till detta arbete vill jag säga att ett intressant arbete att gå vidare med vore att 
belysa elevernas egna åsikter kring dessa frågeställningar vilket jag inte har gjort här.  
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Bilaga 1 
 

Enkät 

 
1. Hur många år har du undervisat i programmering på gymnasiet? 

                                                            
 

2. Vilken utbildning/yrkesbakgrund har du? 
      
 
3. Vilka språk använder du i undervisningen?  
      
 
4. Vem beslutar om vilket programmeringsspråk som skall användas i undervisningen? 
      
 
5. Vad är det som är avgörande när det gäller val av programmeringsspråk i 

undervisningen?  
 

 Det språk som man tror att flest kommer att välja 
 Det språk som lämpar sig bäst i ett pedagogiskt perspektiv  
 Ekonomiska aspekter 
 Tekniska aspekter 
 Marknadens efterfrågan 
 Lärarens kunskap 

 
Andra aspekter:       
 
6. Nämn någon fördel respektive nackdel med det/de språk du använder i 

undervisningen.       
 
7. Vilken typ av programmeringsspråk föredrar du själv att använda i undervisningen?  
      

 
8. Vissa språk ger snabbt en körbar applikation med fina gränssnitt och andra kräver 

mera grundläggande arbete innan applikationen är körbar, vilket föredrar du att 
använda i undervisningen? 

 
 Ett som snabbt ger resultat (körbara applikationer) 
 Ett som är grundläggande (eleven måste skriva mer kod själv) 

 
Motivera ditt svar:       

 
9.   Om eleven funderar på en karriär som programmerare i det kommande yrkeslivet, 
vilket språk skulle du då rekommendera att eleven lärde sig först? 
 
Rekommenderat språk:       
Varför?:       
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10. Anser du att val av första programmeringsspråk har betydelse för hur väl eleven 
kommer att utvecklas som programmerare? 

 
 Ja, på vilket sätt?:       

 
 Nej 

 
 

11. Undervisar du det programmeringsspråk som du själv föredrar? 
 

 Ja 
 Nej 

 
Om nej, varför inte?       
 
12. Har du noterar någon skillnad i elevernas resultat beroende på vilket 
programmeringsspråk som används? 

 
 Ja, motivera       
 Nej, motivera       

 
13a. Har du noterat någon skillnad när det gäller flickors och pojkars resultat beroende på 
vilket språk som använts? 

 
 Ja 
 Nej 

 
13b. Om ja,  
Vilket språk gav flickor bäst resultat?       
Vilket språk gav flickor sämst resultat?       
Vilket språk gav pojkar bäst resultat?       
Vilket språk gav pojkar sämst resultat?       
 
14. Om jag tycker att det behövs, kan jag då få ställa kompletterande frågor till dig?  
 Ja 
 Nej 

 
 
Tack för att du har tagit dig tid till att besvara denna enkät! 
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Bilaga 2 

Mail 1 

Hej! 
Jag går sista terminen på lärarutbildningen på Växjö universitet med inriktningen data/IT på 
gymnasiet. Jag skriver nu mitt examensarbete där jag tittar på hur olika programmeringsspråk 
kan påverka elevernas resultat i programmering A. Jag försöker nu kontakta lärare som 
undervisar i programmering A för att kunna få en enkät besvarad vilken jag bifogar i detta 
mail. Enkäten kommer naturligtvis att behandlas helt konfidentiellt av mig. Om ni vet 
någon/några andra lärare på er skola som undervisar i programmering A som inte fått detta 
mail blir jag glad om ni skickar det vidare till dem. När mitt examensarbete är färdigt får ni 
som önskar självklart ta del av det!  
Tacksam för all hjälp! 
Vänliga hälsningar, Kerstin Hedenström 
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Bilaga 3 

Mail 2 

 
Hejsan! 
  
Jag går sista terminen på lärarutbildningen på Växjö universitet med inriktningen data/IT på 
gymnasiet. Jag skriver nu mitt examensarbete där jag tittar på hur olika programmeringsspråk 
kan påverka elevernas resultat i programmering A. För en tid sedan skickade jag ett mail till 
dig där jag bad dig besvara en enkät som jag behöver som underlag i mitt examensarbete. Då 
jag inte har fått något svar av dig skickar jag denna enkät igen då alla era synpunkter är 
mycket viktiga. Om du inte undervisar i programmering är jag tacksam för besked om detta så 
att jag kan stryka dig från min lista. Om du har en kollega som undervisar i programmering 
får du gärna vidarebefordra detta mail till denne. Enkäten kommer naturligtvis att behandlas 
helt konfidentiellt av mig. När mitt examensarbete är färdigt får du som önskar självklart ta 
del av det!  
  

Är tacksam för all hjälp! 
  
Vänliga hälsningar, Kerstin Hedenström 
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