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Sammanfattning

Det här examensarbetet ämnar hjälpa lärare, som ska undervisa i kursen
Tillämpad programmering, med deras val av programmeringsverktyg som
ska användas i kursen. Kursen är en gymnasiekurs som infördes den 1:a au-
gusti 2017 för att möjliggöra för elever att läsa programmering som är an-
vändbar för det gymnasieprogram de läser. Därmed väljs ett tillämpningsom-
råde relevant för gymnasieprogrammet, som eleverna lär sig programmering
relaterat till. I det här arbetet har tillämpningsområdena spel, matematik, mu-
sik och konst valts ut. För varje tillämpningsområde har rekommendationer
för val av programmeringsspråk och programmeringsmiljö tagits fram, och
även en rekommendation om huruvida man ska använda parprogrammering
i undervisningen eller inte. Ett förslag på hur man som lärare kan tolka äm-
nesplanens syfte har också tagits fram. Dessa rekommendationer har tagits
fram genom en fallstudie på en skola som erbjuder kursen med tillämpning-
en spel för elever på teknikprogrammet. Fallstudien bestod av en observation
och två intervjuer med lärare. Utöver det har det gjorts en litteraturstudie
runt valda tillämpningsområden, programmeringsspråk och parprogramme-
ring. De programmeringsspråk som främst fokuserats på är Python, Alice
och Javascript. De slutgiltiga rekommendationerna varierar mellan tillämp-
ningsområdena runt val av programmeringsspråk, men parprogrammering
är oberoende av tillämpningsområde rekommenderat att användas för att
skapa ett samtal runt programmering.
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Abstract

This thesis aims to help teachers, who are to teach the course Applied Pro-
gramming, with the choice of programming tools for the course. The course
is a high school course introduced 1:st of August 2017 to make it possible
for students to take programming which is useful for the high school pro-
gram they are studying. Therefore an area of application, which is relevant
for the high school program, is chosen for the students to learn programming
in. In this work, the areas of application are games, mathematics, music and
art. For each area of application recommendations regarding choice of pro-
gramming language and programming environment have been constructed,
as well as a recommendation regarding whether you should use pair pro-
gramming or not. A suggestion of how to interpret the curriculum has also
been constructed. These recommendations have been constructed from a case
study done in a school offering the course with games as the area of applica-
tion for students taking the technical program. The case study consisted of
an observation and two interviews with teachers. Apart from this a literature
study focused on the different areas of application, programming languages,
programming environments and pair programming has been done. The pro-
gramming languages which have mainly been focused on are Python, Alice
and Javascript. The final recommendations vary between the areas of appli-
cation considering the choice of programming language, but pair program-
ming is, regardless of the area of application, recommended to use to create a
conversation about programming.
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Kapitel 1

Introduktion

Skolverket har fått i uppdrag att se över och anpassa läroplanerna för att
stärka elevernas IT-kompetens. Håkan Yngvesson, som är lärare på Brinell-
gymnasiet i Nässjö, har varit delaktig i denna process och har genom e-post
berättat hur processen med att se över de programmeringsrelaterade kurser-
na gått till. Tillkomsten av kursen Tillämpad programmering grundade sig
i att det tidigare funnits en kurs som hette Industriell programmering som
lästs av ett väldigt litet antal elever, samtidigt som många duktiga elever läst
klart programmeringskurserna snabbare än väntat. Då har vissa skolor valt
att låta dem läsa kursen Teknik specialisering för att få till ytterligare pro-
grammering, något som kan vara problematiskt då alla programmeringslä-
rare inte garanterat är behöriga för teknikämnet. Tanken med införandet av
den nya kursen Tillämpad programmering är att ge högpresterande elever
en möjlighet att fördjupa sig i programmering. Detta samtidigt som kursen
ska kunna vara lokalt anpassad samt kunna ersätta kursen Industriell pro-
grammering. Tanken är utöver det att kursen ska kunna ges som program-
meringsintroduktionskurs med en speciell inriktning utan att ersätta kursen
Programmering 1. Till exempel skulle Barn och fritidsprogrammet kunna läsa
kursen för att de ska kunna lära barnen i förskolan enklare programmering.
(Håkan Yngvesson lärare Brinellgymnasiet Nässjö, e-post 5 mars 2018)

Den 1 augusti 2017 infördes de nya ämnesplanerna på gymnasienivå i
programmering, webbteknik och det helt nya ämnet Tillämpad programme-
ring. Införandet har gjorts med målet att alla elever ska kunna läsa program-
mering och därmed ska den digitala kompetensen i skolan stärkas. Kursen
Tillämpad programmering har införts för att eleverna ska kunna ta till sig
programmeringskunskaper som är användbara för det program de läser, där
programmering kopplas ihop med programmets karaktär. Ämnet Tillämpad
programmering ingår i samtliga programfördjupningar och kan därmed er-
bjudas till alla program. [72]
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2 KAPITEL 1. INTRODUKTION

1.1 Inledning

Tanken med kursen Tillämpad programmering är att eleverna ska få fördjupa
sig inom ett valt kunskapsområde med ett datavetenskapligt perspektiv, där
det valda kunskapsområdet är något som är relevant för det program eleven
studerar. För att ämnesplanen ska vara tillämpningsbar på samtliga program
är ämnesplanen relativt vag och mycket lämnas öppet för att bestämmas av
den enskilda läraren. Det som bestäms av ämnesplanen är följande syfte som
eleverna ska ges förutsättningar att utveckla;

1. Kunskaper om relevanta begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder.

2. Kunskaper om utvecklingsprocessen inom programmeringsområden
och förståelse av sambanden mellan processens olika delar.

3. Förmåga att identifiera, formulera och lösa problem genom att tilläm-
pa programmering på det valda kunskapsområdet samt förmåga att
reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.

4. Förmåga att analysera konsekvenserna av programmeringens betydel-
se för individ, samhälle och teknisk utveckling utifrån hållbarhet, etik
och genus.

med tillhörande centrala innehåll;

• Begrepp, teorier, modeller och metoder inom programmering.

• Förmåga att lösa problem i en datavetenskaplig kontext.

• Tillämpningar inom valt kunskapsområde, till exempel industriell pro-
grammering, spelprogrammering, utveckling av administrativa system
eller pedagogiska program, applikationsutveckling eller som hjälpme-
del för att skapa eller bearbeta bild, ljud och film.

• Hur tillämpad programmering kan användas som verktyg i behand-
lingen av omfångsrika problemsituationer. Programmeringens möjlig-
heter och begränsningar i dessa situationer.

• Konsekvenser av tillämpad programmering för det valda kunskapsom-
rådet. [75]

Då ämnesplanen är så pass vag kan det vara svårt för en lärare att veta
hur denne ska planera inför att ha kursen. Detta examensarbete ämnar att un-
derlätta lärares arbete i att planera sin undervisning i kursen Tillämpad pro-
grammering, vilket görs genom att ta fram rekommendationer kopplade till
valda tillämpningsområden där olika alternativ gällande programmerings-
verktyg visas.
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1.2 Bakgrund

Varför är en kurs som Tillämpad programmering berättigad att finnas? En
anledning till att lära ut programmering överlag är för att öka elevernas pro-
blemlösningsförmåga [69]. Den specifika kursen handlar om att ge program-
mering ett sammanhang som är väsentligt för eleverna. Enligt Guzdial [27]
känns det mer relevant för eleverna och de behåller lättare sina kunskaper,
genom att de får kunskaperna i ett sammanhang. Då kursen är en valbar kurs
som eleverna själva måste välja är det viktigt att de känner sig motiverade att
välja kursen. Genom att kursen ges i ett sammanhang är det mer sannolikt
att de både väljer kursen och fullgör kursen [27]. På det här sättet kan man
alltså få fler elever att välja att läsa en kurs inom programmering, och därmed
sprida ut programmeringskunskaper över fler typer av yrkeskategorier.

De tillämpningsområden som Skolverket [75] säger att kursen Tilläm-
pad programmering exempelvis kan omfatta är ekonomiska, humanistiska,
konstnärliga, kreativa, medicinska, naturvetenskapliga, pedagogiska, sam-
hällsvetenskapliga eller tekniska. Därmed innebär det att alla områden och
program är potentiella tillämpningsområden. Några praktiska exempel som
Skolverket [72, Stycke 3] ger är följande; ”Till exempel ska elever på estetis-
ka programmet kunna lära sig att programmera musik medan elever på in-
dustritekniska programmet ska kunna lära sig att programmera robotar för
smart industri och spelprogrammering ska finnas som en möjlig specialise-
ring inom teknikprogrammet. ” Utöver det kan man i det centrala innehållet
finna följande; ”Tillämpningar inom valt kunskapsområde, till exempel in-
dustriell programmering, spelprogrammering, utveckling av administrativa
system eller pedagogiska program, applikationsutveckling eller som hjälp-
medel för att skapa eller bearbeta bild, ljud och film.” [75]. Här fås alltså ett
antal exempel på tillämpningsområden och vilka program de kan vara läm-
pade för. Dock är det väldigt kortfattat och även om det skulle hjälpa en som
lärare att bestämma tillämpningsområden kan man fortfarande behöva hjälp
med andra val som behöver göras. Dessutom finns det många fler möjliga
tillämpningar än de som föreslås i det centrala innehållet, vilket innebär att
det finns ett behov av att ta fram mer konkreta exempel på tillämpningar.

1.3 Definitioner och begränsningar

I detta arbete kommer tyngdpunkten ligga på hur man kan välja
”programmeringsverktyg”, som innebär programmeringsspråk och program-
meringsmiljö. Programmeringsspråk är det språk man använder för att skri-
va kod, och programmeringsmiljön är det program där man skriver koden
(se fullständiga definitioner under kapitel 2.1 och 2.2). Begreppet ”upplägg”
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kommer användas för att hänvisa till vilka programmeringsverktyg som valts
för en specifik kurs. Även begreppet ”lektionsupplägg” kommer att använ-
das och med det menas de pedagogiska metoder som exempelvis parpro-
grammering som används, och hur en specifik lektion är planerad. Fokus i
detta arbete utöver val av programmeringsverktyg är hur man kopplar sitt
val till ämnesplanen, samt huruvida man bör använda sig av parprogram-
mering (se definition under kapitel 2.3) eller inte.

Kunskapskraven i ämnesplanen som kommer tas i åtanke i detta arbete är
syfte och centralt innehåll, och arbetet fokuserar därmed inte på bedömning.
Dock är bedömning en stor del av lärares undervisning och möjligheten till
bedömning påverkar även hur man som lärare väljer lektionsupplägg, och
därmed kommer möjligheten till betygsunderlag att nämnas. Ämnesplanen
som Skolverket [75] skrivit kan ses som hur undervisningen är avsedd att se
ut [68]. I det här arbetet kommer det fokuseras på hur den implementerade
ämnesplanen [68] kan konstrueras av lärare, utifrån den avsedda ämnespla-
nen som är konstruerad av Skolverket [75]. Med implementerad ämnesplan
menas hur läraren tolkar och anpassar ämnesplanen i sin undervisning [68].

1.4 Frågeställning och syfte

Det här arbetet kommer att fokusera på teknik-, naturvetenskapliga- och estetiska-
programmet, och några relevanta tillämpningsområden ämnade för dessa
program. Inom teknikprogrammet är tillämpningsområdena spel och mo-
bilspel, inom naturvetenskapsprogrammet är det matematik och inom det
estetiska programmet är det de estetiska ämnena musik och konst. De pro-
grammeringsspråk som valts ut att fokusera extra mycket på är Python, Alice
och Javascript. Dessa språk har valts ut då de är enkla nybörjarspråk och då
det finns mycket tillgänglig litteratur om dessa språk.

1.4.1 Frågeställning

Hur kan man som lärare välja programmeringsverktyg utifrån tillämpnings-
område i kursen Tillämpad programmering, relaterat till ämnesplanen? Vilka
programmeringsverktyg bör rekommenderas för tillämpningsområdena spel
och mobilspel, matematik, musik samt konst? Bör man använda sig av par-
programmering i kursen?

1.4.2 Syfte

Syftet med undersökningen är att ge rekommendationer till lärare för hur de
kan välja programmeringsverktyg i kursen Tillämpad programmering inom
de valda tillämpningsområdena.



Kapitel 2

Teori

Vad är programmering? Programmering innebär bland annat att skriva, testa,
felsöka och underhålla koden till datorprogram [69]. Det kan också innebära
att lösa komplexa problem [69], vilket är något som Saeli m. fl. [69] anser är
svårt att lära sig. Det har tidigare varit svårt att kunna få läsa programmering
i skolan då det bara varit teknikprogrammet på gymnasiet som kunnat göra
det. Efter 1 augusti 2017 kan samtliga program läsa kurserna Programmering
1 och Tillämpad programmering som programfördjupning [72].

2.1 Programmeringsspråk

Programmeringsspråk används för att skriva program på ett sätt som dato-
rer förstår och använder ord och symboler både från naturliga språk (främst
engelska) och från matematik. [41]

Syntax är ett begrepp som ofta används gällande programmeringsspråk
[14]. Syntax är regler och strukturella beteenden gällande hur man får an-
vända ord och symboler i sina kommandon när man skriver kod [14]. Ett an-
nat begrepp som ofta förekommer är objektorientering och huruvida ett pro-
grammeringsspråk är objektorienterat eller inte. Objektorienterad program-
mering är ett sätt att programmera där man delar upp koden i mindre delar
som kallas för klasser [57]. En klass kan liknas vid en mall för en sak och inne-
håller vad man vet om saken och vad man kan göra med saken [57]. Man kan
med hjälp av sin klass skapa objekt som representerar individuella saker [57].
Objektorientering möjliggör för mer abstrakt programmering, men kan också
vara svårt att förstå för en nybörjare [23, 83]. Om man lär ut objektorientering
kan det även vara lämpligt att lära ut relaterade begrepp som används för att
kunna utnyttja alla fördelar med objektorienterad programmering, ett sådant
begrepp är arv [57, 83]. Med arv kan man återanvända mer allmänna klasser
för att skapa mer specifika klasser, till exempel kan en klass fågel ärva från
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6 KAPITEL 2. TEORI

en klass djur för att få alla egenskaper ett djur har [57]. Ett vanligt alterna-
tiv till objektorienterad programmering är funktionsbaserad programmering
som är enklare att lära sig för nybörjare då det är mindre abstrakt [23].

De språk som valts ut att främst fokusera på är Python, Alice och Java-
script. Dessa har valts ut då det är enkla programmeringsspråk och då kan
eleverna fokusera mer på att lära sig programmera än att lära sig finesserna
i ett mer komplicerat programmeringsspråk [69]. Det finns även mycket till-
gänglig litteratur om dessa språk. Python är ett enkelt textbaserat språk som
är praktiskt att använda, och är därmed passande att använda som intro-
duktionsspråk [18]. Alice är ett visuellt 3D-program där man drar och släp-
per block [6]. Alice är konstruerat för nybörjare, men inte gjort för barn som
många andra blockbaserade språk är [87]. Javascript liknar Python och är ett
enkelt textbaserat språk som används för att göra webbsidor dynamiska och
interaktiva [52].

2.2 Programmeringsmiljö

Den programmeringsmiljö kodaren använder är det program där denne skri-
ver sin kod. Denna kan vara en textredigerare eller ett visuellt program som
kan hantera till exempel kodblocken i Alice. Miljön kan vara ett program som
behöver laddas ner och köras internt på datorn. Men den kan också vara in-
ternetbaserad och användas i webbläsaren och är då åtkomlig även om man
inte har möjlighet att installera program lokalt på datorn. Då lärare inte alltid
har möjlighet att installera program på elevernas datorer kan webbaserade
program vara ett krav på vissa skolor. Medan internet på andra skolor är
ostabilt och därmed är webbaserade miljöer inte användbart utan istället är
det bättre att installera lokalt på datorn. Olika skolor har olika möjligheter
angående vilken typ av programmeringsmiljö som kan användas och därför
kommer både webbaserade programmeringsmiljöer presenteras likväl som
de som installeras lokalt.

2.3 Parprogrammering

När man arbetar med att programmera kan man antingen arbeta enskilt, i
grupp eller i par. Om man arbetar i par kan man utöva det som kallas för
parprogrammering. Det handlar inte om att dela upp arbetet mellan sig, utan
att arbeta tillsammans på samma uppgift och på samma dator [2]. Paret väljer
en förare som skriver koden och en navigatör som leder kodningsprocessen
för en viss tidsperiod [2]. Navigatören ska läsa all kod som skrivs in, vägleda
föraren genom kodningen och berätta om något blir fel [28]. Det är alltså
föraren som skriver koden, medan navigatören är den som tänker. Viktigt är
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att parmedlemmarna byter roller ofta så båda personerna får ha båda rollerna
då man lär sig olika saker i de olika rollerna [28].

2.4 Ämnesplanen

Ämnesplanen består av

1. Syfte

2. Centralt innehåll

3. Kunskapskrav

[82]. Under syftet för kursen finns bland annat vad eleverna ska ges förut-
sättningar att utveckla under kursens gång [75]. Det centrala innehållet anger
vilka teman, begrepp, lärostoff, moment och aktiviteter som kursen ska inne-
fatta [82]. Kunskapskraven beskriver olika nivåer av måluppfyllelse, för att
få olika betyg [82].

Kursen Tillämpad programmering ämnar till att ”eleverna breddar eller
fördjupar sina kunskaper och färdigheter inom programmering tillämpat på
ett valt kunskapsområde”[75, Stycke 2] och syftet med kursen är att undervis-
ningen ska ”bidra till att eleverna utvecklar nyfikenhet för programmering,
ett datavetenskapligt perspektiv på vår omvärld och en förståelse av dess
betydelse i samhället.”[75, Stycke 2]. Genom att välja ett tillämpningsområ-
de ska eleverna alltså få möjlighet att tillämpa programmering inom detta
område. Detta samtidigt som de utvecklar nyfikenhet för programmering
och får ett datavetenskapligt perspektiv på omvärlden, som även omfattar
en förståelse för hur programmering och datavetenskap påverkar samhäl-
let. Enligt Guzdial [27] blir det inte bara lättare att lära sig utan det blir också
mer sannolikt att eleverna vill fortsätta studera programmering, genom att ge
programmering ett sammanhang. Eleverna förstår varför de lär sig program-
mering och det är då mer sannolikt att det väcker en nyfikenhet att fortsätta
att lära sig inom ämnet. Detta även om en fortsättningskurs skulle behandla
programmering utanför ett för eleven väsentligt sammanhang [27].

En anledning till att lära sig programmera är att man utvecklar problem-
lösningsförmågan och lär sig hur man kan tänka mer effektivt [68, 69]. Enligt
Saeli m. fl. [69] lär man sig också matematik bättre och många svåra begrepp
från matematiken klarnar genom att lära sig programmering. Matematik är
därmed ett exempel på ett uppenbart lämpligt tillämpningsområde på grund
av den direkta kopplingen mellan programmering och matematik. Genom att
ha ett sammanhang, ett tillämpningsområde, blir det också mer fokus på att
lära sig programmera än att lära sig ett specifikt språk [68]. Eleverna lär sig
att tänka programmering istället för om de skulle lära sig ett specifikt språk
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[68]. Några exempel på tillämpningsområden som Lukkarinen och Sorva [42]
ger är;

• sociala nätverk

• mobila applikationer

• data från den riktiga världen såsom DNA, valresultat eller geografisk
data

• robotar

• datorspel

• naturvetenskapliga ämnen som fysik, matematik eller biologi

• andra skolämnen som engelska eller slöjd

• multimedia

Beroende på tillämpningsområde krävs därmed olika programmeringsverk-
tyg [42].

En nackdel som finns med att ha ett sammanhang för att lära sig pro-
grammering är som Lukkarinen och Sorva [42] sett, att det tar tid. Att lära
sig om sammanhanget tar tid ifrån att lära sig om programmering och där-
med hinner man inte med lika mycket programmering som om kursen skulle
vara en renodlad programmeringskurs [42]. Dessutom kan det vara svårt att
hitta ett tillämpningsområde som passar samtliga elever om elever från olika
program eller med olika förkunskaper ska läsa samma kurs [42]. En annan
nackdel är den som Bouvier m. fl. [4] sett i att det ofta i matematikundervis-
ningen uppkommer svårigheter för eleverna när det finns ett sammanhang
i ett problem som de ska lösa. Bouvier m. fl. [4] ser dock också att det finns
mycket positivt med att ge ett sammanhang till eleverna. Utöver att elevernas
motivation ökar så förstår eleverna relevansen i att lära sig det de lär sig och
fler elever läser klart kursen [4]. Det viktiga är att eleverna så småningom får
lära sig om ämnet utan sammanhang, om det är något som de ska läsa fort-
sättningskurser i [4]. Bouvier m. fl. [4] kommer fram till att eleverna inte lär
sig varken bättre eller sämre angående programmering om kunskaperna fås
i ett sammanhang. Deras motivation påverkas dock positivt och därmed kan
det vara värt att ha en kurs i Tillämpad programmering för att senare läsa
mer programmering utan ett sammanhang för att få helheten [4].



Kapitel 3

Metod

För att undersöka vilket upplägg lärare kan välja så har en fallstudie gjorts
där en skola är den enda undersökningsenheten. Fallstudien består av en ob-
servation och intervjuer med 2 lärare. Den specifika skolan har valt att erbju-
da kursen för eleverna på teknikprogrammet med tillämpningen mobilspel.
Genom att undersöka hur denna skola har lagt upp undervisningen ges ett
exempel på upplägg på kursen inom en tillämpning för teknikprogrammet.
Skolan valdes då det var den enda skola som hittades som erbjöd kursen när
undersökningen gjordes. Det kan finnas fler skolor som erbjöd kursen men
då statistik först finns i efterhand går det inte att veta. De lärare som intervju-
ats består av en lärare som har kursen när undersökningen gjordes, och det
är också dennes lektion som observerats, medan den andra läraren som in-
tervjuats planerade att ha kursen nästkommande år när denne kontaktades.
Den andra läraren ska dock inte längre ha kursen nästkommande år. För att
göra det enklare att hänvisa till lärarna kommer de att kallas för de fiktiva
namnen Anna och Kalle, där Anna är läraren som har kursen just nu.

För att göra undersökningen valdes en metodkombination av observation
och intervjuer med lärare [13]. Detta för att få en mer komplett bild av det som
studerats genom att de olika metoderna kompletterar varandra [13] och gör
resultatet mer trovärdigt. Intervjuerna är den huvudsakliga insamlingsme-
toden och observationen ses som ett komplement. Ordningsföljden mellan
observation och intervjuer är viktig [13] och för att gå in med en objektiv syn
på observationen gjordes observationen först och därefter intervjuerna. På
det sättet kan intervjuaren reda ut eventuella frågetecken från observationen
under intervjun samtidigt som det blir en mer effektiv intervju genom att in-
tervjuaren kan basera frågorna på observationen. För att kunna ge förslag på
andra tillämpningsområden än spel och för att analysera den inom spel så
har det också gjorts en litteraturstudie. Litteraturstudien är alltså en doku-
mentär forskning som innefattar faktainsamling och tolkning av dokument,
som därmed kan användas som belägg för ett upplägg på kursen [13].

9



10 KAPITEL 3. METOD

3.1 Observation

Observationen görs med målet att se vilket lektionsupplägg läraren använder
sig av samt vilka programmeringsverktyg som används. För att undersöka
lektionsupplägg observeras vad eleverna och läraren gör under lektionen och
i vilken form eleverna interagerar med varandra och med läraren.

En systematisk observation med hjälp av ett konstruerat observations-
schema har gjorts då det är lämpligt för studier i miljöer såsom skolans klass-
rum [13]. Genom att göra en observation så samlar observatören information
på ett pålitligt sätt då metoden inte beror på vad människor säger att de gör
utan bygger på vad som faktiskt händer [17]. Då observationen är observatö-
rens primära uppgift blir också observationen av högre kvalitet [3]. Typen av
observation som valts att göras är en med ”Observatör som deltagare” och
är en där observatören är känd för gruppen, observerar och inte deltar aktivt
i gruppens arbete [17]. Observationsschemat som används, bidrar till att oli-
ka observatörer skulle kunna få fram samma data och att det blir en objektiv
observation som samlar in kvantitativ data [13].

Konstruktionen av observationsschemat gjordes genom att välja de tyngst
vägande indikatorerna för ämnet, och se till att dessa täcker alla möjligheter
som kan inträffa [13]. Det är viktigt att observationsschemat är så heltäckan-
de att alla på förhand utvalda fenomen som är möjliga att visa sig, kommer
kunna registreras [17]. För att göra så observationsschemat blir enkelt att an-
vända består det av en lista över de beteenden som är relevanta och sedan kan
man markera varje beteende när det visar sig [17]. Listan över beteenden har
kategoriserats och varje kategori har sitt tiotal, den första kategorin har allt-
så 1-9, den andra 11-19, och så vidare. I observationsschemat ritar man upp
klassrummets möblering och var eleverna sitter, samt ger varje elev en siffer-
och bokstavsbeteckning [17]. Sedan kan man skriva upp vilken elev som ut-
övar vilket fenomen på listan, inom en vald tidsregelbundenhet [13]. Tidsre-
gelbundenheten innebär i detta fall att observatören observerar ett varv ge-
nom klassrummet efter att ha antecknat tiden. Därefter antecknas den nya ti-
den och ett nytt varv påbörjas. Tiden försöktes hållas till 5-minuters intervall,
men det tilläts att det inte alltid blev så. Om det händer något utöver det van-
liga, till exempel att läraren hinner hjälpa flera elever under samma tidsin-
tervall, så skrevs eleven upp igen under samma varv. Observationsschemat
finns tillgängligt under Bilaga A. Resultatet från observationen finns under
Bilaga C. Utifrån observationsschemat har en sammanställning och en tabell
gjorts som presenteras under resultat som Figur 5.1. Tabellen sammanställer
hur eleverna arbetar och interagerar under lektionen. Resterande samman-
ställning presenterar resterande punkter från observationsschemat då dessa
mestadels var samma under hela lektionen.
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3.1.1 Etik

I början av lektionen informerades eleverna om syftet med studien, hur stu-
dien ska genomföras samt vad deras roll i undersökningen är [17]. Eleverna
har rätt att bestämma om de vill delta och kan när som helst avbryta och inte
längre observeras [17].

3.2 Intervjuer

Intervjuerna görs med målet att ta reda på vilka val angående undervisning-
en läraren gjort, vilket innehåll som lärs ut, vilket lektionsupplägg samt pro-
grammeringsspråk och programmeringsmiljö som används. Genom en in-
tervju med läraren kan man få en bild av hur hela kursen är planerad att
hänga ihop och hur den relaterar till ämnesplanen. Därmed frågas även om
hur läraren anser sig täcka syftet i ämnesplanen samt varför just den valda
tillämpningen valdes. Då observationen gjordes före intervjuerna kan de frå-
gor som ställs baseras på vad som observerats. På det sättet fås en bättre och
mer heltäckande intervju.

Genom att ha en halvstrukturerad intervju fås beskrivningar om inter-
vjupersonens verklighet, och alltså hur denne uppfattar sitt lektionsupplägg
[34]. Intervjuaren utför intervjun enligt en intervjuguide där det finns vis-
sa teman och förslag på frågor [34]. Genom att vara flexibel med ämnenas
ordningsföljd låter intervjuaren den intervjuade utveckla sina idéer samt tala
fritt och utförligt [13]. Viktigt i konstruktionen av frågor är att göra relevanta
och tydliga frågor, men som inte är ledande och därmed minskas risken för
att intervjuaren påverkar svaren [3]. Ämnena och frågorna som förbereddes
inför intervjuerna finns under Bilaga B.

För att få en fullständig registrering av intervjun användes en ljudinspel-
ning [3]. Ljudupptagning ger en permanent och fullständig dokumentation,
så länge som den icke-verbala kommunikationen inte är väldigt viktig [13],
vilket den inte heller ansågs vara i det här fallet. Vid transkriberingen av
ljudupptagningen gjordes den i en mer flytande skriftlig form, då det annars
kan uppfattas som osammanhängande och förvirrat [34]. Den skrevs i tredje
person då det blir lättare att läsa så. Då det som är väsentligt i intervjun är det
faktiska innehållet, vad som sägs, så räcker det att göra en selektiv transkri-
bering där de relevanta bitarna är det som transkriberas [13]. Därmed är inte
berättelser som ansågs irrelevanta med i transkriberingen. De transkriberade
intervjuerna finns under Bilaga D.

För att sammanställa resultatet från intervjuerna jämfördes de två tran-
skriberingarna med varandra. Där de sammanföll skrevs det som att båda de
intervjuade sa en viss sak, och när de inte sammanföll så nämns om det var
Kalle eller Anna som sa det. Vid sammanställningen valdes också de mer vä-
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sentliga delarna ut som besvarar det mål som fanns med intervjuerna. För att
göra det enkelt att förstå vilken del av ämnesplanen som diskuteras gjordes
en lista när dessa frågor sammanställdes.

3.2.1 Etik

När lärarna som intervjuats tillfrågades om att intervjuas så samtyckte de till
att delta, och då samtycker man också till att delta i undersökningen [13].
De har även blivit erbjudna att läsa igenom resultatet, så att de anser att det
som står överensstämmer med vad de sagt [34]. Privat data såsom namn och
skola kommer att hållas hemliga [34]. I början av intervjun tillfrågades de
intervjuade om det var okej att spela in intervjun. Ljudinspelningen är bara
tillgänglig för intervjuaren och användes endast för transkriberingen.

3.3 Litteraturstudie

För att hitta relevant litteratur så har databaserna [7] KTH Primo, Google
scholar och dl.acm.org använts. Det som studerats är de valda tillämpnings-
områdena och vad litteraturen säger om val av programmeringsspråk, samt
upplägg av liknande kurser med speciellt fokus på parprogrammering. Myc-
ket av den litteratur som hittats är undersökningar som gjorts på universi-
tetsnivå, men som är relevanta även för gymnasienivå.

Sökord som sökts på fristående eller i kombination är [7]; programming,
integrated, applied, pair programming, web, mobile, game, high school, se-
condary school, education, programming language, computer program lan-
guage, programming enviroment, mathematics, linking, computer science,
music, jythonmusic, javascript, cs, digital art, processing, earsketch, python
game, python, alice, node.js.

När en relevant text har hittats har även de texter som citerat texten,
samt textens referenser - gåtts igenom efter relevanta texter. På det här sät-
tet har det hittats texter där metoder för att tillämpa programmering inom de
valda tillämpningsområdena presenterats. Texterna har sammanfattats och
sammanfattningarna har kategoriserats in under samma rubriker som under
Kapitel 4 Litteraturstudie. För varje kategori har sedan sammanfattningarna
lästs igenom för att hitta de nyckelpunkter som ansågs vara relevanta. Dessa
nyckelpunkter har sedan presenterats tillsammans i en löpande text utifrån
samtliga sammanfattningar inom samma kategori. Under resultat har sedan
litteraturstudien sammanfattats i tabeller med fördelar och nackdelar för re-
spektive språk gentemot tillämpningsområdena.
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Litteraturstudie

4.1 Programmeringsspråk

Enklare programmeringsspråk (som är enklare för nybörjare än språk såsom
Java) innebär att eleverna får färre fel [49]. För nybörjare är det inte bara pro-
blemlösningen som är ett hinder, utan också att de måste lära sig språket [49].
Även om man vill ha fokus på att lära sig programmera och lösa problem, så
spelar även språket en stor roll [49]. Genom att ha ett enklare språk gör man
det lättare för nybörjare att lära sig programmera då språket inte är ett lika
stort hinder [39] och därmed är det förmånligt att välja ett enkelt språk som
det första språket [49]. Alla de tre nedan föreslagna språken anses vara enkla
språk som har dessa fördelar. Efter man har lärt sig grunderna kan man se-
dan gå vidare till mer komplexa språk. Mannila, Peltomäki och Salakoski [49]
hittade inga tecken i sin studie på att det skulle vara en nackdel att börja med
ett enkelt språk, för att sedan gå vidare till ett mer komplext. Det är annars
något som skulle kunna vara en farhåga med att börja med ett enkelt språk.

Programmeringsmiljön till valt språk bör vara användarvänlig och mini-
malistisk, och är också något man bör tänka igenom när man väljer språk [19].
För nybörjare är det bra att inte ha för många funktioner i programmerings-
miljön vilket innebär att det är lämpligt att ha en enkel textredigerare [85].
För samtliga programmeringsmiljöer är det rekommenderat att köra den se-
naste versionen. Enligt Skolverket [73] fungerar det ofta bäst att skriva och
köra sin kod lokalt på den egna datorn, men det kan innebära problem med
att installera specifika program på elevernas skoldatorer. Om man inte vill el-
ler kan installera program på datorn kan man istället använda en webbtjänst
som är gjord för det specifika språket [73].

13
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4.1.1 Python

Python är ett enkelt språk, men med hög nivå på datastrukturer så det går
att göra korta men ändå intressanta program [39]. Antalet kodrader blir fär-
re än i många andra språk, samtidigt som det blir mer läsbart [39]. Utöver
att vara läsbart är också språket väldigt praktiskt med bra utbud av data-
strukturer, fördefinierade funktioner och metoder, och kan användas som ett
objektorienterat språk [18]. Att ett språk är både läsbart och praktiskt på det-
ta sätt gör att det är ett bra nybörjarspråk [18]. Men Python är inte bara ett
undervisningsspråk [64], det kan även användas för att göra mer komplexa
program och kan därmed vara användbart även utanför undervisningssitu-
ationer. Många företag använder Python på något sätt, till exempel inom fi-
nansbranschen [56].

Python stödjer många olika datastrukturer som eleverna kan behöva lära
sig, samt möjliggör för funktioner och metoder [18]. Det är dessutom lätt att
läsa in data från verkligheten i filformatet txt eller csv och sedan analysera
denna data i sitt program [18]. Utöver det som går att göra med endast Pyt-
hon i sin grundform finns det också många moduler och bibliotek tillgängliga
i Python som möjliggör för att göra till exempel vetenskapliga datorprogram
[56]. Då Python också är objektorienterat kan man lösa mer komplexa pro-
blem och det blir enligt Enbody, Punch och McCullen [18] då lättare att gå
över till andra språk senare. Man får därmed potentialen att enkelt lära sig
mer komplexa språk som Java senare [18, 49, 65].

I Python kan eleverna snabbt göra intressanta saker vilket ger upphov till
att de skriver fler program och blir bättre på att lösa problem, samtidigt som
de har kul i sin första programmeringskurs [65]. Genom Python uppmunt-
rar man som lärare eleverna till att experimentera och därmed kan de lära
sig mer [18]. Python är ett språk där eleverna kan lösa problem med minsta
möjliga ansträngning och därmed kan de som nybörjare fokusera på att lösa
problem istället för att behöva hantera problem med språket [18]. Självklart
finns det dock nackdelar med Python, det är långsammare och programmen
kan inte prestera lika bra som om de är skrivna i mer komplexa språk [56].
Om eleverna inte gör väldigt komplicerade program är detta dock något som
inte är märkbart [56]. I industrin löses detta genom att kombinera Python
med andra språk, och därmed används Python trots sina brister i industrin
för det som Python lämpar sig för [56].

Den senaste versionen av Python är Python3, så lämpligtvis väljs den ver-
sionen. Python-kod kan skrivas och köras i flera olika miljöer. För att få en
enkel textredigerare där man kan köra koden direkt i redigeraren kan man
installera Python IDLE som man kan ladda ner från

• python.org

https://www.python.org/downloads/
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Figur 4.1: Programmeringsmiljön Python IDLE

Python IDLE är helt gratis och finns på bild i Figur 4.1, men kräver att
miljön installeras på datorn. Liknande är PyCharm Edu som man kan ladda
ner från

• jetbrains.com/pycharm-edu

PyCharm Edu används på samma sätt som Python IDLE och finns på bild
i Figur 4.2. Ett annat alternativ är att använda en vanlig textredigerare såsom
Sublime, som är ämnad för programmering. När denna rapport författas är
Sublime gratis att ladda ner och testa på obegränsad tid från

• sublimetext.com

För att använda Sublime så skriver eleverna koden i textredigeraren, som
finns på bild i Figur 4.3, och sedan kör de koden genom terminalen eller kom-
mandotolken. Därmed blir det lite mer komplicerat än att använda Python
IDLE eller PyCharm Edu där eleverna kör koden direkt i miljön. Ett annat
alternativ är att använda någon av följande webbaserade textredigerare äm-
nade för Python;

• repl.it

• trinket.io/features/python3

• jdoodle.com/python3-programming-online

https://www.jetbrains.com/pycharm-edu/
https://www.sublimetext.com
https://www.repl.it
https://trinket.io/features/python3
https://www.jdoodle.com/python3-programming-online
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Figur 4.2: Programmeringsmiljön PyCharm Edu

Figur 4.3: Programmeringsmiljön Sublime

I repl.it (se bild i Figur 4.4) och Trinket (se bild i Figur 4.5) kan man till skill-
nad mot jdoodle.com (se bild i Figur 4.6) ha flera olika filer samt läsa och
skriva till textfiler, vilket är en fördel. Dessutom har repl.it och Trinket de
flesta bibliotek installerade och redo att använda [11].
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Figur 4.4: Programmeringsmiljön repl.it

Figur 4.5: Programmeringsmiljön Trinket
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Figur 4.6: Programmeringsmiljön jdoodle.com/python3-programming-
online
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4.1.2 Alice

Alice är en 3D-programmeringsmiljö där elever skapar karaktärer och pro-
grammerar deras beteende för att skapa animationer [6, 61]. Dann, Cooper
och Pausch [12] beskriver det som att eleverna agerar regissör för en film
eller ett spel, där objekt rör sig i 3D enligt elevernas anvisningar. Eleverna
drar och släpper block som representerar uttryck, med sin mus, och kan ba-
ra placera dem på giltiga ställen [12, 61, 87]. På det sättet förhindrar man fel
där man bryter mot språkets syntax, men självklart kan fel i elevernas logik
uppstå ändå [6, 12, 61, 87].

Alice är konstruerat för att användas i konventionella programmerings-
utbildningar, och är inte konstruerat för barn såsom till exempel Scratch är
[87]. Dann, Cooper och Pausch [12] skriver att det på gymnasienivå finns
stor potential att utnyttja Alice, då det finns ett behov av att skapa intresse
och motivera eleverna. Språk som Alice har dessutom visat sig vara attrak-
tiva som introduktionsspråk, speciellt för de som inte behöver studera pro-
grammering [18] som till exempel elever på estetiska programmet. Brown [6]
skriver om sina elever som med hjälp av Alice arbetar utöver kraven för upp-
gifterna, och lägger till kreativa idéer och extra funktioner. Genom att arbeta
utöver kraven ökar elevernas motivation och självförtroende [6]. Wang m. fl.
[84] såg även de hos sina elever att de var mer villiga att utforska program-
meringsmiljön på egen hand när de arbetade med Alice. Dessutom skriver
Weintrop och Wilensky [86] att man kan se att Alice är mer inbjudande och
engagerande för eleverna än textbaserade språk är.

Allting som visualiseras i Alice är objekt och därmed så öppnar det upp
för att lära sig grunderna för objektorienterad programmering [61]. Det är
dock mera objektbaserat än faktiskt objektorienterat då Alice använder objekt
men inte objektorienterade koncept som till exempel arv [55]. Man kan enkelt
skapa animerade filmer, spel och andra grafiska program [61] samtidigt som
man lär sig snabbare i blockbaserade miljöer som Alice även om man kan lära
sig samma sak i ett annat språk [86]. Man kan lära sig programmeringsgrun-
der såsom variabler, datatyper, tilldelningar, iteration, indata, utdata, listor
och så vidare, men för att det ska vara meningsfullt att göra en viss uppgift i
Alice behöver det finnas en grafisk komponent i uppgiften så vissa uppgifter
ämnade för andra språk är inte meningsfulla i Alice [55].

Visuella hjälpmedel som till exempel språket Alice hjälper nybörjare, spe-
ciellt i att motivera till att ta steget att senare lära sig ett textbaserat språk [77].
Den stora begränsningen med Alice är hoppet mellan Alice och ett textbase-
rat språk [6]. Det finns forskning som säger att hoppet till Java ska gå relativt
enkelt, till exempel undersökningen av Cooper, Dann och Pausch [10] där de
såg att det gick bättre för eleverna som lärt sig Alice först jämfört med he-
la programmeringsgruppen när de hade en kurs i C++/Java, men Brown [6]
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upplevde det motsatta. I undersökningen av Cooper, Dann och Pausch [10]
gick det bättre för de elever som läst Alice jämfört med de som ansetts vara re-
do för högre matematik och redan hade tidigare programmeringskunskaper.
Det gick alltså bättre för de eleverna som läste en grundkurs i Alice jämfört
med de elever som ansågs vara så pass duktiga att de inte behövde läsa en
grundkurs, när de sedan gick vidare till fortsättningskursen i C++/Java [10].
Brown [6] har tidigare haft den första programmeringskursen i Java, men har
den nu i Alice. Eleverna har betydligt svårare att klara fortsättningskursen
i Java, än de tidigare haft då de läst Java redan i den första kursen [6]. Un-
dersökningarna är därmed väldigt olika och deras resultat är inte jämförbart,
men enligt Brown [6] kan det alltså uppstå problem om man börjar med att
programmera i Alice och sedan vill gå vidare ett textbaserat språk. Ett ytterli-
gare problem är det som eleverna hos Wang m. fl. [84] upplevde - att de ville
skriva kod med tangentbordet men var tvungna att leta upp rätt uttryck ge-
nom menyn även när de lärt sig tillräckligt för att skriva på egen hand. Man
kan visa upp hur koden ser ut i Java enligt fönstret längst till höger i Figur
4.7, men kan inte redigera koden direkt i den högra vyn.

För att programmera i Alice behöver man installera en version av den
tillhörande programmeringsmiljön (som är helt gratis) som man kan hitta på

• alice.org

https://www.alice.org
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Figur 4.7: Programmeringsmiljön för Alice

4.1.3 Javascript

Javascript är ett modernt programmeringsspråk som täcker det mesta man
behöver lära sig i ett grundkurs [85] och är objektorienterat [15, 78]. Program-
met körs i praktiken endast i webbläsaren, vilket medför att Javascript inte är
ett fristående språk [85] utan man behöver HTML och CSS som komplette-
rande språk [46, 60, 63]. Detta kan innebära att eleverna måste lära sig dessa
också [63], men om fokus i kursen ska ligga på Javascript måste inte eleverna
lära sig om HTML och CSS utan det kan räcka att ge eleverna färdig kod som
de kan använda. Med hjälp av verktyget Node.js kan man köra Javascript-
kod utan en webbsida och kommer därmed ifrån kravet på HTML och CSS
[15]. Men för nybörjare är det betydligt enklare att skriva Javascript för web-
ben än att använda Node.js och därmed är inte Node.js ett alternativ för en
gymnasiekurs [16, 79].

En fördel med Javascript är att eleverna bara behöver en enkel textredi-
gerare för att skriva kod i Javascript, HTML och CSS [85]. En sådan textredi-
gerare som är ämnad för att programmera i är Sublime, som finns på bild i
figur 4.3. När denna rapport författas så är Sublime gratis att ladda ner och
testa på obegränsad tid från

• sublimetext.com

https://www.sublimetext.com
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Det går även bra att skriva koden i till exempel anteckningar, även om det
verktyget inte är gjort för att programmera i. Man kan även använda en tex-
tredigerare ämnad för Javascript som finns på webben, några exempel på
sådana är följande.

• js.do (se bild i figur 4.8)

• jsfiddle.net (se bild i figur 4.9)

Figur 4.8: Programmeringsmiljön js.do

Figur 4.9: Programmeringsmiljön jsfiddle.net

Javascript har fördelen att det är ett relevant språk som kan vara använd-
bart för eleverna [67]. Vem som helst, var som helst, kan helt gratis program-
mera i Javascript genom sin webbläsare [67]. Alltså kan eleverna även hem-
ma använda sina programmeringskunskaper för att lösa vardagliga problem
[67]. Dessutom har många spelföretag börjat programmera sina spel i Java-
script då de spelen har fördelen att fungera i olika enheter såsom datorer,
surfplattor och mobiler [16]. Javascript, precis som Python, erbjuder en kom-
promiss mellan enkelhet och praktisk användbarhet [64], vilket gör det till
ett bra nybörjarspråk. Man kan till exempel enkelt ha pop-up-rutor som tar
input (se exempel på hur en sådan pop-up-ruta kan se ut i figur 4.10) [46].

https://www.js.do
https://www.jsfiddle.net
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Dessutom är Javascript likt C++ och Java, vilket förenklar övergången till ett
av dessa språk efter kursen [52, 67].

Figur 4.10: Exempel på hur en pop-up-ruta skriven i Javascript kan se ut

Det finns dock några nackdelar med att använda Javascript. Webbläsare
är buggiga och ibland kan små fel leda till konstiga beteenden [67]. Om man
saknar ett semikolon eller gör något annat litet fel kan det påverka om webb-
sidan fungerar eller inte [60]. Dessutom är HTML ett väldigt förlåtande språk
och webbläsaren försöker köra webbsidan även om det finns något fel, vilket
gör att det kan finnas dolda fel i koden [60]. Man kan då utveckla dåliga va-
nor där man tror att något fungerar, som egentligen inte gör det [60]. Eller
så dyker felet upp senare och är då svårt att finna. Javascript är inte heller
ett språk som kan användas till vad som helst, det är endast till för webben
[63]. Då det är begränsat till webben kan man inte lära ut vissa mer komplexa
områden som inläsning från fil [63].

4.2 Parprogrammering

Parprogrammering är en av många pedagogiska metoder som kan användas
i undervisningen. I parprogrammering har man som nämnts i teorin, en föra-
re som skriver koden och en navigatör som leder kodningsprocessen [2, 28].
Detta är något man måste undervisa tydligt, då eleverna i undersökningen
som gjordes av Missiroli, Russo och Ciancarini [53] misstog det för att pro-
grammera vid samma dator. Med undervisning och träning i hur man par-
programmerar har metoden en positiv effekt hos elevernas lärande [29] och
leder till att öka intresset för programmering hos eleverna [59]. Parprogram-
mering har flera pedagogiska fördelar [28] och några exempel på undersök-
ningar som stöttar det positiva med parprogrammering är;

• Bishop-Clark, Courte och Howard [2] har i sin undersökning sett att
eleverna som arbetade i par tyckte det var roligare att programmera än
de som inte arbetade i par.

• Braught, Eby och Wahls [5] såg i sin undersökning att alla elever har
större chans att klara kursen om de använder sig av parprogrammering.

• I undersökningen som gjordes av Missiroli, Russo och Ciancarini [53]
såg de att eleverna som fick utöva parprogrammering kände att de lär-
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de sig något av kursen, medan de som inte fick det kände så i mindre
grad.

• Enligt Hanks m. fl. [29] finns det tydliga bevis på att parprogramme-
ring hjälper nybörjare att lära sig programmera. Dessutom ser Hanks
m. fl. [29] att antalet studenter som klarar kursen ökar när parprogram-
mering används, att eleverna blir mer självsäkra och att eleverna tycker
det är roligare att programmera. Eleverna klarar sig dessutom bättre
i eventuella fortsättningskurser där de behöver programmera på egen
hand utan en partner, jämfört med de som läst första kursen utan par-
programmering [29].

Eleverna måste få möjlighet att lära sig parprogrammera och då måste
läraren observera arbetet så det fungerar som det ska [29]. Läraren kan behö-
va påminna eleverna om att byta roller och se till att det inte bara är en av
dem som är förare [29]. Vid parprogrammering måste läraren välja metod för
att para ihop eleverna. Det har visat sig inte spela någon roll vilken typ av
personlighet som man paras ihop med, utan det som spelar roll är att båda
eleverna ligger på samma kunskapsnivå [29]. Om eleverna i paret sedan visar
sig inte vara kompatibla med varandra kommer det att bli ett problem som
läraren behöver vara vaksam på och då kan läraren eventuellt behöva tilldela
nya partners [29]. Genom att använda kontinuerlig rotation av partners kan
eleverna få möjlighet att bli av med en icke-kompatibel partner och eleverna
lär känna fler i klassen [29]. Dock kan de som är nöjda med sin partner få
en mindre kompatibel partner, och eleverna behöver lägga tid på att lära sig
arbeta med en ny person igen [29].

Hannay m. fl. [30] skriver att anledningen till att parprogrammering är
så pass lyckat är för att det innebär att man kommunicerar runt program-
meringen. Man kan även tjäna tid genom parprogrammering när det gäller
enklare uppgifter [30]. Genom att man samarbetar kan man lösa uppgifter
som skulle vara svåra eller omöjliga att lösa på egen hand [30]. Undersök-
ningen som gjordes av Hannay m. fl. [30] fokuserar på att jämföra parpro-
grammering med individuell programmering när uppgifterna som löses är
av olika svårighetsgrad. Då ser de att vid enklare uppgifter så minskas tiden
för att lösa problemet till en kostnad av att koden blir av lägre kvalitet [30].
Den här undersökningen kan man jämföra med den som gjordes av Missiroli,
Russo och Ciancarini [53] som fokuserar på hur användandet av agila meto-
der påverkar elevernas kod där en av dessa agila metoder är parprogramme-
ring. Eleverna i undersökningen av Missiroli, Russo och Ciancarini [53] ansåg
att de skrev mer kod och färre buggar när de parprogrammerade. Att skriva
mer kod på samma tid kan ses som att man löser en uppgift snabbare så att
man hinner lösa fler uppgifter på samma tid, vilket stämmer väl överens med
vad Hannay m. fl. [30] kom fram till. Bara för att koden blir av lägre kvalitet
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vid parprogrammering behöver inte det betyda att det inte kan bli färre bug-
gar också, då kvalitet snarare är hur välskriven koden är än huruvida den
är fri från buggar. Missiroli, Russo och Ciancarini [53] ser dessutom att par-
programmering bidrar med högre motivation hos eleverna. Utöver det har
Papadakis [59] i sin undersökning sett att parprogrammering främjar elever-
nas lärande och förståelse av koncept inom programmering samtidigt som
det hjälper till med att förbättra attityder gentemot programmering.

Hanks m. fl. [29] lyfter problemen med parprogrammering där det största
problemet uppkommer när studenterna ska hitta tid att arbeta tillsammans
med sin partner. I gymnasiet är det dock främst schemalagda lektioner som är
obligatoriska att vara på och därmed är det problemet irrelevant. När Hanks
[28] frågade sina elever om problemen med parprogrammering lyfte de att
det är störande med för mycket ljud och att man stör andra par när man pra-
tar, samt att det är problematiskt om datorskärmen är för liten för båda att se
på. Vilket är problem som kan uppstå beroende på klassrum och tillgången
till datorer, och är problem som är värda att ha i åtanke som lärare. När det
kommer till individuell bedömning av eleverna finns det många olika tek-
niker som kan användas såsom individuella prov, quiz, rapporter och inter-
vjuer [29]. Om man inför till exempel individuella rapporter slipper eleverna
dessutom oroa sig för att andra eleverna får sina betyg gratis [29].

4.3 Tillämpningsområden

Även om man inte är programmerare är det idag viktigt att kunna interagera
med datorer och dess applikationer [32]. Även till exempel esteter vill förstå
hur de kan använda datorer i sina kreativa processer [47]. Genom att använda
visuella programmeringsmiljöer kan de lära sig göra datorprogram, till ex-
empel inom multimedia så kan man utan någon programmeringsbakgrund
lära sig göra program [32]. Nedan presenterade tillämpningsområden är äm-
nade för olika gymnasieprogram där tillämpningsområdet är tydligt anknu-
tet till programmet. Därmed har också eleverna olika tidigare programme-
ringserfarenheter som påverkar vilka möjligheter läraren har för kursen.

4.3.1 Spel och mobilspel

Spelprogrammering motiverar elever som inte programmerat förut [37]. Man
kan använda färdiga spelmotorer som är blockbaserade och gör det enkelt för
eleverna att snabbt göra spel [26]. Då kan man till exempel använda Game
Maker där man enkelt kan skapa spel utan att behöva skriva kod [26]. Förde-
len med Game Maker är att det tillåter nybörjare att enkelt skapa spel med
grafik och är enkelt att förstå [58]. Alice kan också vara lämpligt för detta,
speciellt för de elever som inte programmerat förut, men då måste läraren ha
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i åtanke att Alice mest fokuserar på berättande och inte har fokus på spel [58].
Trots detta går det att göra spel i Alice. Villaverde och Jaramillo [81] gjorde
en kurs där eleverna hann göra 2 stycken 3D-spel fastän de aldrig gjort något
spel tidigare. Villaverde och Jaramillo [81] jämför det med en tidigare un-
dersökning som använt Game Maker där eleverna endast hann med att göra
ett spel under en kursomgång [81]. Både Cliburn och Miller [8] och Mullins,
Whitfield och Conlon [55] ser i sina undersökningar att Alice har fördelen att
eleverna kan skapa enkla spel i 3D snabbt.

I Alice kan man göra många olika typer av spel, Villaverde och Jaramillo
[81] lät sina elever välja sina egna spelprojekt. De gjorde först ett spel indi-
viduellt och därefter ett spel i grupper på 2-3 elever [81]. Då Alice kommer
med ett stort urval av färdiga 3D-modeller så är det praktiskt för eleverna att
använda dem istället för att lägga tid på att fixa egna [81]. Det enda proble-
met Villaverde och Jaramillo [81] hittade under kursens gång var att man i
Alice inte kan kontrollera längden på en ljuduppspelning, eleverna behövde
använda ljud som var exakt rätt längd. Collier och Kawash [9] gjorde även de
en kurs i spelprogrammering i Alice. Deras elever skulle göra ett spel utifrån
vissa minimalistiska krav i grupper om tre [9]. Ett problem med att jobba i
grupp som upptäcktes är om eleverna har olika nivåer av motivation [9]. I
Alice upplevde eleverna att de endast kunde arbeta vid en dator i taget och
därmed ville eleverna ha hela gruppen samlad för att arbeta med projektet
[9]. Detta är något som kan lösas med en mer strukturerad parprogramme-
ring, och om man vill ha grupper om tre så kan man ha två navigatörer och se
till att byta roller oftare [9]. Det går även att dela upp arbetet så man kan arbe-
ta på egen hand, till exempel så kan eleverna bygga karaktärerna individuellt
för att senare sätta ihop dem i gruppen [10].

Cliburn och Miller [8] lät sina elever som arbetade i Alice först göra ett
projekt där de skulle skapa ett animerat grattiskort. Därefter fick de välja
om de ville göra ett valfritt spel med något poängsystem eller ett ”välj ditt
äventyr”-spel [8]. I det senare nämnda skulle spelet vara en berättelse som
spelaren kunde påverka genom sina beslut, och det viktiga var att det fanns
flera olika resultat som kunde hända beroende på vad spelaren gjorde [8].
Efter dessa två projekt gick eleverna vidare till att programmera i Java [8].

Ett exempel på allmänt upplägg är hur Panitz, Sung och Rosenberg [58]
lät sina elever göra ett slutprojekt i slutet av kursen, där de arbetade i grupper
och gjorde ett spel de själva valde. Ett annat sätt är som ett av exemplen som
Lewis m. fl. [38] ger där de låter eleverna göra ett stort projekt som sträcker
sig över hela kursen. Alla uppgifter som eleverna gör byggs ihop till ett slut-
giltigt spel [38]. Då kan eleverna under tiden som de utvecklas gå tillbaka och
ändra det som de gjort tidigare, samtidigt som de får en chans att utvecklas
kreativt [38]. Ett ytterligare alternativ är att låta eleverna göra små spel under
kursens gång, och i slutet själva få välja ett spel de vill konstruera [40].
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I Python finns en modul som heter Pygame som man kan använda för att
göra spel. Modulen finns tillgänglig i webbmiljöerna repl.it och Trinket. För
att installera Pygame lokalt på datorn följer du instruktionerna på

• pygame.org/wiki/GettingStarted

Wang [83] konstruerade en introduktionskurs i programmering där de
använde sig av Pygame. Då Python har lätt syntax och används i både sko-
lan och industrin så ansåg Wang [83] att det verkade lovande att använda
Python även för spelprogrammering. I modulen Pygame så kan man göra
grafiska spel och därmed valde Wang [83] att använda sig av det i sin kurs.
Då eleverna ska programmera grafiska spel behöver de inte bara lära sig pro-
grammeringsgrunder utan även hur man gör det grafiska i spelet, något som
kan ses som en utmaning. Wang [83] valde att göra så eleverna först fick lära
sig programmeringsgrunder som mixades ihop med kunskaper om hur man
konstruerar spel. Eleverna kunde inte lära sig göra interaktiv grafik innan de
åtminstone hade lärt sig om slingor och if-satser. Men statiska bilder gick att
göra grafiskt redan innan de lärt sig det som krävs för interaktiv grafik. Ele-
verna fick då rita geometriska figurer och när de kunde det fick de en uppgift
i att använda Pythons modul för randomisering för att slumpmässigt placera
ut geometriska figurer. Nästa steg efter det var att använda slingor för att rita
ut flera geometriska figurer. För att sedan direkt gå på animation där elever-
na har en bakgrundsbild med ett objekt framför som rör på sig. Därefter gick
de vidare till inläsning och utskrift till fil där eleverna fick läsa in position och
namn på figuren som skulle ritas, från en fil. Objektorientering sågs som det
svåraste att lära ut, vilket var nästa steg. Läraren hade ett exempel med en
fisk som var kodad utan objektorientering, för att visa hur man istället kan
göra det med hjälp av objekt. Sedan visas poängen med objektorientering i
och med att man nu kan skapa flera fiskar som har olika egenskaper. Elever-
na får därefter konstruera ett spel där de ska styra en fisk förbi några hajar
till andra sidan av skärmen. Här lär de sig även om arv då både hajen och
ens fisk kan ärva från en mer allmän fisk-klass. Eleverna som gick den här
kursen tyckte både att det var roligt och lärorikt. [83]

Om man istället använder Javascript kan eleverna göra webbaserade spel
som direkt är spelbara på webben [90]. Genom Javascript minskas komplex-
iteten till att göra spel jämfört med mer komplexa språk som Java [90]. Ele-
verna kan få en chans att lära sig att göra spel, men slipper att tolka kompila-
tionsfel som kan uppstå med mer komplexa språk [90], men även i Javascript
uppstår det fel och dessa kan då vara jobbiga att lösa i brist på tydliga fel-
meddelanden. Genom spelprogrammering med Javascript lär sig eleverna
nyckelkoncepten i spelprogrammering samtidigt som de lär sig om webben
[90]. En annan fördel med Javascript är att man kan göra spel som är obero-
ende av plattform och kan köras på till exempel mobiler [16, 70].

https://www.pygame.org/wiki/GettingStarted
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Genom att få in mobila applikationer i programmeringsundervisningen
kopplar man undervisningen till något vardagligt för eleverna [33]. Om man
använder enkla språk i form av Javascript, HTML och CSS blir det dessutom
roligt att lära sig programmera [45] och eleverna kan enkelt konstruera kraft-
fulla applikationer [45]. Man kan använda speciella bibliotek i Javascript för
att göra webbaserade appar som både ser bra ut och är funktionella i mobi-
len [91]. Man kommer även åt och kan använda hårdvara i mobilen i form av
olika sensorer som till exempel gps [91]. Om man konstruerar mobila spel är
det mycket mindre komplext än om man ska programmera spel för datorn
[33, 70]. Detta tack vare att det är mindre skala på spelen och enklare grafik
[33]. Genom att eleverna snabbt kan bygga ett spel och testa det på sin mobil
får de omedelbar tillfredsställelse [33].

4.3.2 Matematik

Enligt Feurzeig, Papert och Bob Lawler [20] så kan programmeringsunder-
visning användas till att hjälpa eleverna få en tydligare bild av matematiska
koncept. Detta då kunskaper man får genom programmering även kan an-
vändas för diskussioner runt matematiska problem [20]. Det finns ett flertal
koncept inom matematiken som programmering kan användas för att förtyd-
liga [20]. Till exempel är begreppen variabel och funktion ofta vaga för gym-
nasieelever och då kan programmering hjälpa [20]. Likadant med de många
rollerna av ”x” i algebra som kan vara svåra att förstå [20]. Genom program-
mering blir man tvingad att förstå dessa koncept samtidigt som de är lättare
att förstå i en kontext [20].

Lambić [35] anser att det skulle vara meningsfullt för eleverna om de fick
programmera matematik som de läser i sin nuvarande matematikkurs, till ex-
empel ett program som räknar ut ytan eller volymen på en geometrisk figur.
Lambić [35] skriver om sin kurs där eleverna börjar med att addera två tal
för att sen gå vidare till multiplikation och bygga på för att göra sin egen mi-
niräknare. De avslutar kursen med att göra något typ av spel som till exempel
Pong, på ett sätt där de försöker använda matematik [35]. Ett helt annat sätt
att tillämpa matematik föreslås av Ahamed m. fl. [1], som använder sig av
kryptografi och hur man kan programmera det.

Mneimneh och Nikolaev [54] förespråkar att räkna med kod, och därmed
fokusera på enkel programmering så att fokus ligger på räkningen. Genom
att lära sig hur man formulerar matematiska problem som datorprogram ut-
vecklar eleverna en förmåga att felsöka i sin problemlösning [20]. Feurzeig,
Papert och Bob Lawler [20] introducerar i sin matematikkurs programmering
som ett koncept för att introducera matematik, istället för att göra det till ett
eget komplicerat ämne.

På gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö ordnades en
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programmeringsfortbildning för alla matematiklärare under läsåret 17/18,
för att de ska vara rustade inför ämnesplansförändringarna till hösten 2018
[71]. Det programmeringsspråk de valt att använda är Python ”för att det är
ett lätt förstaspråk, det är plattformsoberoende och det dessutom går fort att
komma igång med” [71, Stycke 6]. ”Programmeringsmiljön som lärarna an-
vänder är främst PyCharm, för de som har dator. De som har iPad använder
istället repl.it, men den fungerar sådär, eftersom det är svårt att spara pro-
grammen som skrivs.” [71, Stycke 6].

Inför ämnesplansförändringarna i matematik har Skolverket tagit fram
några uppgifter som exempel på hur programmering kan användas i sam-
band med problemlösning i matematikkurserna [74]. Några matematiska om-
råden som tas upp som exempel är modulo, primtal, jämna och udda tal,
bevis, approximationer samt sannolikhet [74]. De språk som förespråkas för
detta är MATLAB, Python3, Javascript och PHP [73]. Javascript har fördelen
att det är ett språk som kan användas i GeoGebra, som är ett vanligt verktyg
i matematikundervisningen [73]. MATLAB har fördelen att det går fort att
komma igång och göra program som är meningsfulla [36]. Det har också för-
delen att det är lätt att göra avancerad grafik för att visualisera och analysera,
till exempel genom grafer [36]. I MATLAB går det fort att lära sig om variab-
ler, matriser, strängar, funktioner, if-satser och slingor - vilket i andra språk
kan ta mer tid [36]. Programmeringsmiljön för MATLAB ser ut som bilden
visar i Figur 4.11, kostar att köpa in och går att hitta på

• mathworks.com

Figur 4.11: Programmeringsmiljön för MATLAB

Python har flera bibliotek som kan användas för att göra matematik lik-
nande den som kan göras i MATLAB, där de bäst används i kombination
med varandra [31]. Några sådana är NumPy med relaterade bibliotek som

https://www.mathworks.com
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SciPy och matplotlib [31]. NumPy inför flera matematiska funktioner för lin-
jär algebra, fouriertransformer, statistik och slumpmässighet [31]. Genom att
använda de inbyggda funktionerna i NumPy blir det lättare att programme-
ra matematik än utan biblioteket och med matplotlib möjliggör man för att
plotta grafer liknande de som görs i MATLAB [31]. SciPy är ett mer avan-
cerat bibliotek som kan göra allt som NumPy kan och ännu mer [31]. När
NumPy och matplotlib inte räcker till är det antagligen till SciPy man ska sö-
ka sig [31]. För att installera NumPy och relaterade bibliotek som SciPy och
matplotlib lokalt på datorn följer man instruktionerna på

• scipy.org/install.html

Det enklaste sättet som föreslås i instruktionerna är att installera ett samlings-
verktyg som inkluderar ett flertal naturvetenskapliga bibliotek. På det sättet
inkluderas NumPy, SciPy och matplotlib. Två av de instruerade samlings-
verktygens programmeringsmiljöer kan ses på bild i figur 4.12 (Anaconda)
och 4.13 (Enthought Canopy). Resterande alternativ är Python(x,y) och Win-
Python, som använder Spyder precis som Anaconda gör samtidigt som de
endast fungerar på Windows, och Pyzo som använder den programmerings-
miljö du har installerad på datorn. Om man hellre vill använda en webbmiljö
så finns samtliga bibliotek inkluderade i både repl.it och Trinket.

Figur 4.12: Programmeringsmiljön Spyder som fås med Anaconda

https://scipy.org/install.html


KAPITEL 4. LITTERATURSTUDIE 31

Figur 4.13: Programmeringsmiljön i Enthought Canopy

4.3.3 Musik

McCoid m. fl. [51] har konstruerat ett verktyg som heter EarSketch, som byg-
ger på Python tillsammans med ett program för att skapa digitalt ljud (Re-
aper). Eleverna får komponera sin egen musik med hjälp av verktyget och
kan även lösa olika uppgifter [51]. Eleverna i undersökningarna av McCoid
m. fl. [51] och Magerko m. fl. [44] fick utöver Reaper även lära sig grunderna
i Python och programmering. De varierade sig mellan att använda parpro-
grammering och en metod där eleverna fick arbeta 5 minuter på ett projekt
och sedan flytta vidare i klassrummet till ett annat projekt [44, 51]. EarSketch
har en egen hemsida som agerar socialt medium (på engelska: social media)
där eleverna sedan laddade upp sin musik [44]. Då kan eleverna kolla på
varandras arbete och inspireras av varandra, något som är speciellt lämpligt
för gymnasieelever som läser sin första programmeringskurs och behöver
hitta inspiration och bli engagerade [44].

I EarSketch kan man välja mellan Python och Javascript för att göra musik
[21]. Det är dessutom fokus på flera populära genrer av musik, så eleverna
blir motiverade att lära sig [21]. EarSketch fokuserar mycket på att remixa
musik, något som kan användas inom till exempel hiphopmusik [22]. Det
finns en webbaserad gratis miljö för EarSketch (som ser ut som bilden visar i
Figur 4.14) tillgänglig på

• earsketch.gatech.edu [43].

Med hjälp av EarSketch tar det bara ett fåtal timmar att introducera ele-
verna till Python och grundläggande programmering [43]. Det är dessutom
lämpligt att ha en hel kurs i EarSketch för att kunna lära ut programmerings-
begrepp som slingor, funktioner och listor [43]. När den första kursen som
gjordes i EarSketch testades av Freeman m. fl. [22] ämnade de att koppla ihop
musik med alla programmeringsbegrepp som dök upp under kursen. De bör-

https://www.earsketch.gatech.edu
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Figur 4.14: Programmeringsmiljön för EarSketch

jade med att introducera musik och de relevanta begreppen runt musik, sam-
tidigt som de visade eleverna hur man placerar ut ljud i EarSketch [22]. För
att sedan gå vidare till rytmer och slingor, som både är relevant för musik
och programmering [22]. De sista veckorna fokuserade de på att komponera
musik samtidigt som eleverna fick lära sig skriva sina egna funktioner [22].

Det finns ett Python API som heter JythonMusic som är en programme-
ringsmiljö för att göra musik [43]. I JythonMusic lär eleverna sig liknande
datavetenskapliga koncept som i EarSketch, men har också en symbolisk re-
presentation av musiken liknande noter [43]. Nackdelen med det är att man
måste ha förkunskap inom musik för att använda JythonMusic [43], medan
EarSketch inte kräver någon förkunskap alls [22, 43]. Även i JythonMusic kan
man lära sig grundläggande programmeringskunskaper såsom datatyper, al-
goritmer, operatorer, slingor, listor, funktioner och klasser, men genom att
programmera i Python [48]. Det finns färdiga bibliotek för att skapa musik,
för att göra ett grafiskt gränssnitt och för att koppla in till exempel ett piano
[48]. Man kan läsa in ljudfiler och upprepa dem med hjälp av slingor för att
återskapa existerande musik, eller för att komponera ny [48]. Det finns dess-
utom en tidtagare som man kan använda för att specificera när vissa ljud ska
spelas eller förändras [48]. Genom att använda möjligheten till ett grafiskt
gränssnittet kan man göra uppgifter såsom att göra ett interaktivt spelbart
piano på datorn där man tar in data från användaren om vilka knappar som
spelas [48]. JythonMusic är gratis [48], ser ut som bilden visar i Figur 4.15 och
laddas ner och installeras lokalt på datorn från

• jythonmusic.me

I Alice kan man göra musikaliska animationer genom att använda sig av

https://www.jythonmusic.me/
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Figur 4.15: Programmeringsmiljön för JythonMusic

ljudeffekter och musikteori [76]. Då Alice är gjort för att de som inte program-
merat förut ska kunna göra interaktiv grafik i 3D så kan det vara lämpligt för
till exempel estetelever [76]. Många objekt i Alice har en metod för att spe-
la upp ljud som man kan använda för att få in musik och ljudeffekter i sin
animation [76]. Man kan dock inte skapa ny musik i Alice, utan om man vill
göra det får man lära sig ett annat verktyg såsom till exempel Sibelius [76]. I
kursen som Smarkusky och Toman [76] gjorde så skulle eleverna i slutet av
kursen göra ett projekt där de gjorde en animation i Alice som använde sig
av musik de själva komponerat i Sibelius.

4.3.4 Konst

Digital konst (på engelska: computational art) är ett sätt att introducera elever
till programmering som inte används alltför mycket, men som har visat sig
vara framgångsrikt där det har prövats [88]. Ett sätt att göra det är via pro-
grammeringsmiljön Processing [88]. Processing är ett textbaserat program-
meringsspråk som är konstruerat speciellt för att skapa och redigera bilder
[66]. Koden skrivs i en miljö som är minimalistisk och användarvänlig [25,
66] samtidigt som den går snabbt att lära sig och är rolig att arbeta i [24].
Processing blir alltmer populärt i industrin och har därmed både ett syfte i
skolan och när eleverna sedan ska arbeta [24]. Detta då verktyget används av
både studenter, konstnärer, designers, arkitekter och forskare [66]. Processing
(miljön ser ut som bilden visar i Figur 4.16) kan laddas ner för installation från

• processing.org

Processing är gjort av konstnärer för att användas av konstnärer [23]. Ska-
parna ville att det skulle vara ett verktyg som är lätt att få tag på och billigt
att använda [23] och därmed gjorde de så att Processing är gratis och bygger
på språket Java [66, 88]. Genom Processing lär man sig programmering som

https://www.processing.org/download/
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Figur 4.16: Programmeringsmiljön för Processing

en typ av konstform [23] där man får lära sig både konstnärliga förmågor
och programmeringskunskaper [88]. Eleverna får därmed möjlighet att göra
konst samtidigt som de lär sig programmera i Java [88]. Processing låter en
programmera mycket enklare kod än man skulle kunna göra i någon annan
miljö för Java [23]. Även om Java är ett objektorienterat språk så kan man i
Processing strukturera sin kod på ett funktionsbaserat sätt där man inte behö-
ver använda objektorientering [23], något som enligt Greenberg [23] annars
brukar kunna komplicera inlärningen för nybörjare. Därmed kan nybörjare
komma igång och skriva sina egna program väldigt fort samtidigt som de kan
lära sig om många olika tekniker runt datorgrafik och programmering såsom
variabler, funktioner, vektorer, bildbearbetning, färger och objektorientering
[66]. Objektorientering är alltså något som kan täckas in i Processing, men
som inte är ett måste för att kunna programmera.

Greenberg och XuDeepak Kumar [25] skriver att Processing gör det lätta-
re att lära sig programmera, utan att ta bort möjligheten till att göra komplexa
program. Det är skapat för att uppmuntra till kreativitet och man kan direkt
börja rita olika geometriska figurer och det är inte alltför svårt att rita till ex-
empel ett enklare ansikte med hjälp av geometriska former [25]. Sedan kan
man gå vidare till olika typer av mönster som bygger på for-slingor, för att
ännu senare göra till exempel taggmoln (på engelska: tag cloud, word cloud)
eller redigera riktiga fotografier [25]. Med Processing går det fort att göra
häftiga bilder samt få en överblick av hur program som Photoshop fungerar
[23]. Man kommer dessutom fort förbi att använda fördefinierade funktioner
som finns i till exempel Photoshop och kan då göra mycket mer än man skul-
le kunna göra i Photoshop [23]. Genom att lära sig Processing kan eleverna
sedan gå vidare och lära sig andra programmeringsspråk [66].

Genom att programmera i Processing kan läraren få eleverna att se hur
relevant matematik och främst trigonometri är för att till exempel modelle-
ra naturliga fenomen [23]. De får använda matematik för att definiera for-
mer, kurvor, förhållanden, färger och animationer för att sedan skapa konst,
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helt utan förkunskaper i programmering [88]. Wood, Muhl och Hicks [88] har
gjort en kurs där eleverna får lära sig hur man gör både statisk konst i form
av bilder och dynamisk konst såsom animationer. I kursen fick eleverna lära
sig genom att kolla på befintlig konst, diskutera samt skapa egen konst [88].
Wood, Muhl och Hicks [88] har flera små delområden som bygger upp kur-
sen och i varje delområde är det ett antal uppgifter eleverna ska lösa, för att i
slutet av kursen sedan göra ett större projekt. I en annan kurs av Wood m. fl.
[89] fick eleverna skriva interaktiva animerade program genom att använda
sig av matematik och konst i sin programmering. Eleverna skulle använda
sig av parprogrammering i labbarna och i slutet av kursen skulle de göra ett
slutprojekt som de fick välja om de ville göra individuellt eller i grupper [89].

Processing är konstruerat för att lära ut programmering inom tillämp-
ningen digital konst, samtidigt som det också kan agera det som Reas och Fry
[66] kallar för ett skissblock. Meningen med att Processing agerar skissblock
är att man kan utforska många av sina idéer på en kort tid [66]. Processing är
bra för nybörjare då de får visuell respons direkt och man kan utveckla kom-
plexiteten hos programmen efter vilken nivå man ligger på [66]. Man kan
dessutom enkelt exportera sina program till webben och därmed möjliggörs
för att kursen har sina instruktioner och inlämningar på webben [66]. Eleven
kan ha en egen sida med alla sina program som denne gjort i kursen, och
kan lära sig av sina klasskamrater genom att kolla på deras program [24, 66].
Eleven skapar därmed ett portfolio av sina program på webben [24].

Nyligen så har skaparna bakom Processing även gjort det möjligt att pro-
grammera i språken JavaScript, Python, och Ruby för att göra konst i Proces-
sing. Det fungerar på samma sätt som med Java bara att man kan välja vilket
språk man vill koda i. När man installerat Processing kan man välja vilket
språk man vill använda genom knappen ”Mode”. Dock är de nyaste språken
inte fullt utvecklade och har fortfarande en del problem. [62]

Istället för Processing kan man använda Python som har ett bibliotek som
heter Turtle Graphics [80]. Det är ett bibliotek som låter en göra grafiska pro-
gram [80]. Då det är Python är det lätt syntax och lätt att använda [80]. Po-
ängen med Python Turtle Graphics är att man kan programmera en sköld-
padda att rita på datorn för att göra konst. Maxwell och Taylor [50] hade en
kurs med hjälp av Python Turtle Graphics som byggde på ett antal projekt.
Först fick eleverna i tre projekt göra bilder som ökade i svårighetsgrad alltef-
ter projektens gång [50]. Därefter gjordes 3 projekt med hjälp av biblioteket
Zelle Graphics istället för Turtle Graphics [50]. I Zelle Graphics fick eleverna
först redigera bilder med hjälp av pixlar för att sedan göra en animation [50].
Därefter gick de tillbaka till Turtle Graphics och gjorde mer komplexa bilder
i ytterligare fyra projekt, där de avslutade med ett projekt i 3D [50]. Zelle
Graphics importeras i Python genom ”import graphics” och Turtle Graphics
importeras genom ”import turtle”.



Kapitel 5

Resultat

Resultatet består av det som framkommit i litteraturstudien, observationen
och intervjuerna. Litteraturstudien presenteras i form av sammanfattande ta-
beller för respektive tillämpningsområde, observationen presenteras i flytan-
de text med stöd av en figur och intervjuerna presenteras i en text som sam-
manfattar vad som sades under intervjuerna.

5.1 Litteraturstudie

Här kommer fördelar och nackdelar med de programmeringsspråk som pre-
senterats för varje tillämpningsområde att sammanfattas i tabeller. I varje ta-
bell kan man se de programmeringsspråk som kommit upp inom det tillämp-
ningsområdet. Därunder listas de fördelar (+), de nackdelar (−) och det som
kan bero på sammanhanget om det är positivt eller negativt (•), som har
nämnts för programmeringsspråket under litteraturstudien. Dessa tabeller är
en sammanfattning av litteraturstudien med de fördelar och nackdelar som
framkommit. Symbolen • används för att beskriva om en programmerings-
miljö är webbaserad eller lokal på den egna datorn, anledningen till att detta
varken är positivt eller negativt är för att det beror på vad som passar den
specifika skolan.

36
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Tabell 5.1: Sammanfattning över språken inom tillämpningen spel

Alice Python med Pygame Javascript

+ Grafiska spel

+ Hinner göra flera
spel

+ Olika typer av
spel möjliga

+ Färdiga modeller

+ Använder objekt

+ Visuell kod

− Ljud ej flexibelt

− Ej helt objektori-
enterat

− Kan vara svårt
att gå vidare till
textbaserat

• Miljö behöver in-
stalleras på dator

+ Grafiska spel

+ Python är popu-
lärt

+ Objektorienterat

+ Lätt att rita geo-
metriska figurer

+ Filhantering

− Inga färdiga mo-
deller

− Behöver lära sig
göra grafiskt
gränssnitt

− Lite mer jobb att
installera

+ Grafiska spel

+ Lär sig om web-
ben

+ Objektorienterat

+ Behöver inte lära
sig göra grafiskt
gränssnitt

+ Oberoende av
plattform

+ Kan göra pro-
gram för mobilen

− Inga färdiga mo-
deller

− Buggiga webblä-
sare

− Kan endast köra
programmen på
webben
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Tabell 5.2: Sammanfattning över språken inom tillämpningen matematik

Python MATLAB Javascript

+ Populärt

+ Lätt att komma
igång

+ Fokuserar på att
lösa problem

+ Objektorienterat

+ Filhantering

+ Finns bibliotek
för att göra det
som MATLAB
kan

− Lite klurigt att
göra grafik

− Lite mer jobb att
installera med
bibliotek

+ Lätt att komma
igång

+ Meningsfulla
program

+ Enkel grafik
för till exempel
plottning av graf

− Ej objektoriente-
rat

− Kostar att köpa
in

+ Kan användas i
GeoGebra

+ Lär sig om web-
ben

+ Oberoende av
plattform

+ Objektorienterat

− Buggiga webblä-
sare

− Kan endast köra
programmen på
webben

− Inte ämnat för
matematik



KAPITEL 5. RESULTAT 39

Tabell 5.3: Sammanfattning över språken inom tillämpningen musik

EarSketch JythonMusic Alice

+ Bygger på Pyt-
hon som är po-
pulärt, eller Java-
script som är bra
för att lära sig
webb

+ Man kan skapa
digitalt ljud och
komponera

+ Använder Rea-
per för att skapa
digitalt ljud

+ Lätt att komma
igång

+ Kräver inga för-
kunskaper

+ Egen hemsida för
att ladda upp lös-
ningar

+ Python kan vara
objektorienterat

+ Kan ta indata
från användaren
och filer

− Har ingen sym-
bolisk represen-
tation av noter
som är bra om
man har förkun-
skaper inom mu-
sik

− Ingen möjlig-
het till grafiskt
gränssnitt

• Webbaserad mil-
jö

+ Python är popu-
lärt

+ Har en symbo-
lisk representa-
tion av noter

+ Kan göra grafiskt
gränssnitt

+ Kan läsa in ljud
och komponera
med dem

+ Python kan vara
objektorienterat

+ Kan ta indata
från användaren
och filer

− Kräver förkun-
skaper inom
musik

− Använder inte
något program
för att skapa di-
gitalt ljud såsom
Reaper

• Miljö behöver in-
stalleras på dator

+ Lätt att spela upp
ljud

+ Använder objekt

+ Visuell kod

+ Kan göra anima-
tioner

− Ljud ej flexibelt

− Kan inte skapa
ny musik

− Ej helt objektori-
enterat

− Kan vara svårt
att gå vidare till
textbaserat

• Miljö behöver in-
stalleras på dator
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Tabell 5.4: Sammanfattning över språken inom tillämpningen konst

Processing Python Turtle Graphics

+ Används i industrin

+ Bygger på Java som används
mycket

+ Möjliggör för objektoriente-
ring

+ Lätt att rita enklare saker

+ Kan redigera bilder med hjälp
av bland annat pixlar

+ Egen hemsida för att ladda
upp lösningar

+ Finns även i andra språk som
Python, men är väldigt nytt

+ Kan göra bilder i 3D

+ Kan göra animationer

+ Kan läsa in och skriva till fil

+ Kan ta indata från användaren

− Java kan vara svårare än Pyt-
hon

• Miljö behöver installeras på
dator

+ Python är populärt

+ Möjliggör för objektoriente-
ring

+ Python har lätt syntax och går
fort att komma igång med

+ Lätt att rita enklare saker

+ Kan lägga filter på bilder

+ Möjliggör för andra Python
bibliotek att användas

+ Kan göra bilder i 3D

+ Kan göra animationer

+ Kan läsa in och skriva till fil

+ Kan ta indata från användaren

− Kan inte redigera bilder lika
kraftfullt som Processing



KAPITEL 5. RESULTAT 41

5.2 Observation

De ifyllda observationsschemana finns i sin helhet som Bilaga C.
Från första kategorin i observationsschemat var det som förekom mest att
eleverna arbetade själva vid dator. Ibland diskuterade eleverna med varand-
ra vid någon av deras datorer.
Läraren går runt och hjälper eleverna, och det förekommer en gång att lära-
ren kollar hur det går för en elev som inte bett om hjälp. Båda dessa fall kallas
från och med nu att interagera med läraren.
Det var ingen genomgång under lektionen.
De språk som används är Javascript, HTML och CSS. Eleverna gör mobilspel.

De använder programmeringsmiljön Sublime. För att prova koden an-
vänder de en webbläsare och kan då även använda “inspektera”-funktionen
i webbläsare för att bland annat se koden och justera den för att se vad som
händer. Här kan de även justera storleken på webbläsaren så den får storle-
ken av till exempel en mobiltelefon. Eleverna använder även Monaca
(monaca.io) som låter dem testa sina spel på mobiltelefonen. Läraren använ-
der verktyget OneNote för att publicera instruktioner och kodtips, men också
för att eleverna där har varsin loggbok att skriva i när lektionen är slut. Ele-
verna ser bara sin egen loggbok medan läraren har tillgång till samtliga.

Figur 5.1 sammanställer hur eleverna interagerar och arbetar under lek-
tionen. Det som kan utläsas ur tabellen är att eleverna mestadels arbetar själv-
ständigt. Vissa elever diskuterar gärna med varandra, medan andra gör det
enstaka gånger eller inte alls. Alla elever interagerar med läraren någon gång
under lektionen, vissa mer än andra. Senare under lektionen är det vanliga-
re att eleverna tappar fokus och gör annat än att jobba med kursen. Notera
också att då eleverna har individuella projekt arbetar de också individuellt
större delen av tiden.

https://monaca.io/
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Figur 5.1: Observationstabell

5.3 Intervjuer

De transkriberade intervjuerna i sin helhet finns som Bilaga D. Kalle som
skulle haft kursen nästa år (han ska inte längre ha den) ligger som Bilaga D.1
och Anna som har kursen när detta examensarbete görs ligger som Bilaga
D.2. Kalle har kurserna Webbutveckling (årskurs 2) och Teknik specialisering
(årskurs 3). Anna har kurserna Programmering 1 och Tillämpad program-
mering, båda kurserna för årskurs 2. Samtliga fyra kurser hänger ihop med
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varandra. På hösten i årskurs 2 läser eleverna Programmering 1 där de lär sig
grunderna i Javascript, HTML och CSS. På våren går kursen över i Tillämpad
programmering där de gör ett mobilspel som individuella projekt. Parallellt
med dessa två kurser läser de Webbutveckling, och projektet med mobilspel
är gemensamt mellan Webbutveckling och Tillämpad programmering. Alltså
arbetar de med projektet i båda kurserna under vårterminen.

Mellan jul och sportlovet har Anna försökt få eleverna att hitta verktyg de
kan använda i sina kommande projekt. Hon hade genomgångar och så fick de
prova själva att koda. Lektionsupplägget kunde vara lite olika, ibland visade
hon och så kodade de samtidigt, och ibland fick de följa en instruktion för att
koda någonting. På det här sättet skulle eleverna skaffa sig alla de verktyg de
kunde behöva för att sen arbeta någorlunda självständigt med sina projekt
som de påbörjade efter sportlovet.

De använder språken Javascript, HTML och CSS och kodar i Sublime.
Kalle nämner dock att de endast använder Sublime som en textredigerare och
inte så mycket av funktionerna som finns. Då eleverna får elevdatorer tycker
varken Kalle eller Anna att det är något konstigt att be eleverna installera ett
program som Sublime på datorn. Det blev Sublime då Kalle använder det
till sina egna projekt, så det fanns ingen egentlig tanke bakom det. Utöver
Sublime använder de en tjänst som heter Monaca som är en webbtjänst som
gör att man enkelt kan testa sin app direkt i mobilen. Monaca sparar mycket
tid gentemot om man ska göra det på egen hand lokalt från datorn.

I årskurs 3 läser eleverna just nu kursen Teknik specialisering, men den
ska bytas ut mot Tillämpad programmering nästkommande år. Eleverna ska
alltså läsa kursen Tillämpad programmering två gånger, med olika innehåll.
Själva kursinnehållet kommer antagligen inte förändras från vad de har nu i
Teknik specialisering. Under hösten i årskurs 3 använder de en lärobok som
heter ”Lär dig själv programmera Angular JS”, där eleverna får lära sig ett
nytt ramverk (ramverket heter Angular JS). Genom att följa boken får elever-
na bygga en träningsapp genom att lösa små uppgifter. Istället för genom-
gångar har Kalle valt att göra Youtubeklipp som eleverna får kolla på. Det
är då lättare att balansera svårighetsnivån då eleverna ofta tycker det går för
fort eller för långsamt vid en vanlig genomgång. Eleverna kan välja själva
om de behöver se en genomgång och se om den flera gånger om de behöver.
Dessutom kan han som lärare lägga mer tid på de som behöver mer hjälp.

Både Kalle och Anna använder sig mest av individuella uppgifter. Kalle
har satt ihop eleverna i par för mindre uppgifter ibland och så får de som
läser kursen i årskurs 3 välja om de vill göra slutprojektet i grupper eller inte,
främst för att de kan välja att göra det som gymnasiearbete. Anna har även
hon ibland gjort paruppgifter men har då varit noga med att de är förare och
navigatör 5 minuter var, och sen byter. Hon har då haft en tidtagare på och
sett till att de inte rör tangentbordet när det inte är deras egen tur.
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Nästkommande år ska de på skolan antagligen erbjuda kursen Tillämpad
programmering med tillämpningsområde Matematik för elever på naturve-
tenskapsprogrammet. Anna har kommit fram till att det är bäst att inte blan-
da elever med olika programmeringskunskaper i samma kurs, utan endast
elever på naturvetenskapsprogrammet som inte läst programmering förut er-
bjuds kursen. Anna har funderat över om man kanske borde ha kursen i språ-
ket Python då det finns mycket exempel på matematik i Python. Hon vill att
de problem man löser ska vara meningsfulla att lösa med programmering,
det ska tillföra någonting. Hon har hittat några exempel som en egyptiskt
triangel, gränsvärden och modelleringsuppgifter med differentialekvationer.
Om man har en hel kurs där man tillämpar matematiken kan man göra mer
avancerade problem än man kan i en vanlig matematikkurs. Om man kräver
ett visst antal matematikkurser som förkunskap får man också ett större djup
i kursen. Anna tror inte på att ha prov i programmering utan anser att man
kan varva projekt i grupper eller par, med individuella uppgifter som gör det
lättare att bedöma vad individuella elever kan.

Följande punkter är utklippta från ämnesplanen. Här framförs hur Kalle
och Anna tolkar dessa punkter och hur man kan införa dem i kursen.

• Kunskaper om relevanta begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder.

– Begreppet relevant tolkar de till vad som är relevant för att sena-
re arbeta inom IT. En relevant arbetsmetod kan då vara hur man
planerar ett projekt innan man sätter igång och kodar. Även arbets-
metoder som agila metoder (till exempel Scrum), kan vara relevant
att ta upp då det är sådant som företag söker efter.

– Relevanta begrepp kan vara iteration och selektion, då det inte går
att göra en programmeringskurs utan till exempel en for-slinga
eller if-sats.

• Kunskaper om utvecklingsprocessen inom programmeringsområden
och förståelse av sambanden mellan processens olika delar.

– Utvecklingsprocessen är processen att göra en planering och fun-
dera på vad man ska göra, sen utföra det och sist skriva om vad
man gjort och vad man ska tänka på nästa gång. Man kan även
lägga in en testfas där de får testa varandras spel. Helt enkelt pro-
cessen att gå från skiss och planering till en färdig produkt.

• Förmåga att identifiera, formulera och lösa problem genom att tilläm-
pa programmering på det valda kunskapsområdet samt förmåga att
reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
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– Att eleverna får reflektera är något man kan se genom dialogen i
klassrummet. Då de är så pass få anser Kalle att man märker hur
de reflekterar i klassrummet, han tror inte att det är något man kan
uppnå genom att låta eleverna skriva på papper som i till exempel
ett prov.

– Anna ser det genom att eleverna får föra loggbok där de reflek-
terar om vad de gör. Samt i slutet av kursen ska de skriva en kort
rapport där de reflekterar över vad de gjort och vad de kunde gjort
annorlunda.

• Förmåga att analysera konsekvenserna av programmeringens betydel-
se för individ, samhälle och teknisk utveckling utifrån hållbarhet, etik
och genus.

– Kalle tror att man behöver ha det som ett eget avsnitt. Man kan till
exempel använda sig av en filmserie om historian runt Microsoft
och Apple, för att diskutera nutid och framtid baserat på historian.

– Anna har pratat lite om genusfrågor i form av att det finns flickspel
och pojkspel.



Kapitel 6

Diskussion

Syftet med undersökningen är att ge rekommendationer till lärare om hur de
kan välja programmeringsverktyg till kursen Tillämpad programmering in-
om några olika gymnasieprograms tillämpningsområden. De valda tillämp-
ningsområdena är spel och mobilspel, matematik, musik och konst. För att
göra detta har ett antal programmeringsspråk valts ut tillsammans med till-
hörande programmeringsmiljöer för att undersökas i en litteraturstudie. Lit-
teraturstudien har utöver det innefattat fördelar och nackdelar med parpro-
grammering. Litteraturstudien sammanställdes som resultat genom en tabell
för varje tillämpningsområde (Tabell 5.1-5.4) där man kan se fördelar och
nackdelar med respektive programmeringsspråk. För att få ett exempel på
ett upplägg som finns så har en fallstudie gjorts på en skola som har kursen
på teknikprogrammet med tillämpningen mobilspel.

Angående att erbjuda kursen Tillämpad programmering två gånger till
samma elever så är detta något som för nuvarande inte framgår i ämnespla-
nen. Men enligt Gunilla Rooke som arbetar på Skolverket är tanken att man
ska kunna erbjuda kursen flera gånger till samma elever fast med olika inne-
håll, det är något som ska rättas till i ämnesplanen inför hösten 2018 (Gunilla
Rooke, Skolverket, e-post 18 april 2018).

6.1 Ämnesplanen

Här kommer ges förslag för hur man kan tolka och implementera syftet med
ämnesplanen utifrån det som framkommit från intervjuer och litteraturstu-
die. Det är utklippt från syftet vad som eleverna ska ges förutsättningar att
utveckla, med förslag under varje punkt.

1. Kunskaper om relevanta begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder.

• Vad som är relevant beror på tillämpningsområdet. När eleverna

46
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arbetar med spel är det som framgår i intervjuerna att det är rele-
vant med det som används inom IT-industrin. En relevant arbets-
metod är hur man arbetar strukturerat från planering till produkt.
Även begrepp och arbetsmetoder som Scrum och agila metoder
kan vara relevant att ta upp om man arbetar med spel.

• Inom matematik är det mest fokus på problemlösning och då är
också den relevanta arbetsmetoden hur man arbetar med problem-
lösning.

• När man arbetar med musik är det en kreativ process och arbets-
metoden är hur man använder sin kreativitet för att till exempel
komponera musik.

• Konst är även det en kreativ process. Arbetsmetoden bygger myc-
ket på att låta idéer flöda fritt och att man testar och utforskar
många idéer på kort tid. Man låter programmeringsspråket age-
ra skissblock [66].

• Relevanta begrepp är de som har med programmering att göra,
som iteration (for-slingor och while-slingor) och selektion (if-satser),
oavsett tillämpningsområde. Detta då man behöver begreppen för
att programmera. Sedan finns det utöver det också olika relevan-
ta begrepp beroende på tillämpningsområde som är de begrepp
som används inom det området. Till exempel inom musik är det
begrepp som tonhöjd och noter.

2. Kunskaper om utvecklingsprocessen inom programmeringsområden
och förståelse av sambanden mellan processens olika delar.

• Utvecklingsprocessen i programmering är att först göra en plane-
ring och fundera på vad man ska göra. Först efter planeringen är
gjord börjar man programmera. När programmet är klart har man
en testfas där man låter någon annan testa ens program. Sedan
skriver man om vad man gjort och vad man ska tänka på nästa
gång.

• Denna utvecklingsprocess är mest lämplig vid större uppgifter och
ofta kan man gå direkt på programmeringen vid mindre uppgifter.
Men för att eleverna ska lära sig processen är det viktigt att de
får göra den i sin helhet minst en gång. Gärna i samband med ett
större projekt eller en avslutande uppgift.

3. Förmåga att identifiera, formulera och lösa problem genom att tilläm-
pa programmering på det valda kunskapsområdet samt förmåga att
reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
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• För att identifiera, formulera och lösa problem behöver eleverna få
uppgifter som uppmuntrar till problemlösning. De behöver själva
få lösa uppgifter som ges av läraren. Men även få mer öppna upp-
gifter där de själva ska identifiera och formulera vad de vill göra.
Till exempel om de ska göra ett spel kan de själva komma fram till
vad de vill att deras spel ska innehålla.

• För att kunna reflektera och värdera behövs det återkommande
ges möjlighet till reflektion. Detta kan göras genom interaktionen
i klassrummet. Speciellt om man använder sig av parprogramme-
ring så kommer eleverna behöva diskutera med varandra och då
ges de även möjlighet att reflektera och värdera. Som lärare kan
man även ställa frågor som låter eleverna själva reflektera över
vad de gjort eller ska göra. Utöver interaktionen i klassrummet
kan man även göra som Anna gjorde och ha en loggbok som ele-
verna får reflektera i under slutet av lektionen. Då kan man som
lärare lättare gå tillbaka och se hur väl eleverna reflekterar, utöver
det man ser i klassrummet. Även en rapport på ett större projekt
kan ge denna möjlighet om man i rapporten ska reflektera över
vad man gjort och kunde gjort bättre.

4. Förmåga att analysera konsekvenserna av programmeringens betydel-
se för individ, samhälle och teknisk utveckling utifrån hållbarhet, etik
och genus.

• Denna förmåga är enligt de intervjuade svår att få in i kursen utan
att ha den som ett eget avsnitt. För att prata om teknisk utveck-
ling kan man göra som Kalle sa och se en film om programme-
ringshistoria och sedan diskutera därifrån. Att i klassrummet ha
en diskussion om hållbarhet, etik och genus är ett sätt att låta ele-
verna själva komma på vilka konsekvenser programmering inom
ens tillämpning har. Detta beror alltså på tillämpningsområde.

• Inom spelindustrin kan man diskutera saker som flickspel och pojk-
spel, som Anna nämnde att hon gjort. Men även etik och hållbar-
het i form av att spel spelas en gång och sedan slängs, eller hur
skjutspel påverkar ungdomar. Även piratkopiering av spel är värt
att diskutera, ska den som gör spel inte få betalt för sitt arbete?

• Inom programmering i matematik kan man prata om genus ge-
nom hur mansdominerade både yrken inom matematik och pro-
grammering är. Vad beror det på och hur kan man påverka det?
Sedan rent etiskt kan man fundera på saker som att robotar blir så
smarta så de kan ta människors arbeten. Är det etiskt korrekt att
ha självkörande bilar? Mycket som görs inom programmering har
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en koppling till matematik även om det kan vara svårt att hitta de
direkta problemen som uppstår från matematik.

• Inom musik pågår en digitalisering och mer musik görs via dator.
Hur påverkar det könsroller? Vem äger musik som gjorts via da-
tor och ligger tillgänglig på webben? Vad finns det för tankar om
piratkopiering gällande musik, ska den som gjort musiken inte få
betalt för sitt arbete? Här kan man diskutera upphovsrätt med ele-
verna. Även historiskt sett hur musiken kom att digitaliseras.

• Inom konst kan man göra alltmer via dator. Hur påverkar det
könsroller? Vem äger konst som gjorts via dator och ligger till-
gängligt på webben? Hur ser eleverna på att vem som helst kan
använda deras konst? Här kan man diskutera upphovsrätt med
eleverna.

6.2 Parprogrammering

Parprogrammering är som tidigare sagts när man har en förare som skriver
koden och en navigatör som leder kodningsprocessen. Om man ska använda
sig av parprogrammering i undervisningen måste man lära eleverna hur de
ska utöva det. Anna sa under sin intervju att när hon använt parprogramme-
ring har hon haft en tidtagare och sett till att eleverna inte rör tangentbordet
när de inte är förare. Då det är gymnasieelever behöver man strukturera upp
parprogammeringen åt dem genom att ta tid åt dem och vara sträng med att
den som är förare skriver koden. Utifrån dessa kriterier har parprogramme-
ring flera dokumenterade positiva effekter hos eleverna, det blir roligare och
de lär sig mer [2, 29, 53, 59]. Dessutom så får man eleverna att samtala om
programmering med varandra, och hamnar inte i ett läge som det som ob-
serverades i fallstudien där eleverna nästan inte pratar med varandra under
lektionen. Programmering är något som man lär sig bättre genom att disku-
tera med andra och man kommer ofta på mer idéer om man får möjlighet att
säga dem högt.

En av de få nackdelar runt parprogrammering som i denna studie uppen-
barats är som Anna påpekar, vid bedömning om någon åker snålskjuts. Detta
då elevernas betyg ska sättas individuellt och det blir svårare att veta vad den
individuella eleven kan om den alltid arbetar ihop med någon annan. Så även
om parprogrammering är något som borde användas för sina många positi-
va effekter, kan det vara värt att även ha individuella uppgifter för betygens
skull. Ett sätt att ha parprogrammering men med möjlighet att sätta betyg är
om läraren låter eleverna byta partner ofta, då borde också den individuel-
la elevens kunskap synas genom vad den gör under lektionerna. Även detta
kan då blandas med individuella uppgifter eller individuella examinations-



50 KAPITEL 6. DISKUSSION

uppgifter som prov eller rapporter. I kursen i fallstudien så skrev eleverna
efter projektets gång en rapport om sitt arbete. På det sättet kan man se att
alla elever som gjort ett projekt kan skriva en rapport om det individuellt och
därmed har läraren koll på vad var och en gjort.

För samtliga nedanstående rekommendationer rekommenderas parpro-
grammering i variation med individuella uppgifter för individuellt betygs-
underlag. På det sättet kommer eleverna få samtala med varandra om sina
tankegångar runt programmeringen.

6.3 Spel och mobilspel

De programmeringsspråk som varit med i litteraturstudien angående spel är
Alice, Python med modulen Pygame och Javascript. Det finns utöver dessa
många färdiga spelmotorer såsom Game Maker som kan användas, men då
de i många fall inte möjliggör för att lära sig programmering har dessa filtre-
rats bort. Alla tre valda språk är menade för att göra grafiska spel och möj-
liggör för någon form av objektorientering. Python och Javascript kan båda
vara helt objektorienterade och där man kan använda saker såsom arv.

Alice har den stora fördelen att det finns färdiga modeller man kan an-
vända, och att spelen blir i 3D, vilket kan kännas roligare för eleverna. Dock
är Alice främst ämnad mot de som inte programmerat förut och då kan man
snabbt komma igång och göra spel. Om man som nybörjare ska välja språk
är Alice ett bra val då det lätt skapar intresse, motivation och engagerar ele-
verna. Men om man har programmerat förut kommer Alice snabbt kännas
enkelt och tråkigt, speciellt då man inte kan skriva kod istället för att använ-
da block om man så skulle vilja. I Alice kan det även vara svårt att dela upp
koden emellan sig och göra olika delar om man arbetar i ett projekt. Man kan
dela upp det och bygga till exempel karaktärer individuellt för att senare sätta
ihop det i gruppen. Något som förenklar grupparbeten, men är lite osmidigt
då det bara är enskilda objekt som går att importera till andra världar. Man
kan inte importera en hel värld från en dator till en annan och därmed är det
begränsat vad eleverna kan göra separat från varandra. Vid parprogramme-
ring fungerar det dock bra då eleverna arbetar vid samma dator.

I Alice kan det uppstå problem när man senare ska gå över till andra
textbaserade språk, men det är något som är lite oklart utifrån litteraturen.
Eleverna i undersökningen av Cooper, Dann och Pausch [10] hade lättare
för en kurs i C++/Java efter läst en kurs i Alice, jämfört med de elever som
hade andra förkunskaper i programmering. Bakgrundskunskaperna hos de
resterande eleverna vet man ingenting om förutom att de inte ansågs behöva
läsa kursen [10]. Därmed kan deras förkunskaper varit bristfälliga av andra
anledningar än att de lärt sig programmera i ett annat språk än Alice. Brown
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[6] upplevde att eleverna som läste Alice och sedan gick över till Java hade
svårare för kursen än de som läst Java från början. Något som kan bero på
att det finns en svårighet att gå från Alice till textbaserade språk, men kan
likväl bero på att fortsättningskursen antog att eleverna redan skulle kunna
Java. Om eleverna börjar med Alice kommer de även behöva tid att lära sig
syntaxen i Java innan de kan förväntas koda lika flytande som någon som
lärt sig Java från början. Programmeringsmiljön för Alice är gratis och enkel
att installera, men kräver en installation på datorn.

Python med modulen Pygame möjliggör för att lära sig programmera i
ett textbaserat språk på ett sätt som liknar det som används inom industrin.
Genom Pygame får eleverna lära sig grafiska spel samtidigt som de använ-
der syntaxen i Python. Anledningen till att Python är så pass populärt att
använda inom undervisning är att det går enkelt att skriva intressanta pro-
gram samtidigt som koden blir kortare än i till exempel Java. Python har
många fördelar som är listade i litteraturstudien som gör det till ett väldigt
bra undervisningsspråk, samtidigt som det också används inom industrin.
För att göra avancerade spel i Python med hjälp av Pygame behöver man
dock först lära sig en del grunder. Därmed kan det vara svårt att hinna med
att konstruera mer avancerade spel ifall kursen Tillämpad programmering är
den första programmeringskurs man läser. Det kan vara värt att överväga att
först låta eleverna läsa Programmering 1 där de lär sig grunderna i Python,
för att sedan läsa Tillämpad programmering och göra spel med Pygame. Det
finns både webbaserade programmeringsmiljöer och miljöer som kräver en
installation, vilket möjliggör för att använda Python oberoende av skolans
förutsättningar.

Javascript är det språk som skolan i fallstudien valt att använda för att
konstruera mobilspel. Javascript är ett webbaserat språk som i praktiken en-
dast fungerar i samverkan med HTML och CSS. Programmeringsmiljön är
lämpligen en textredigerare som till exempel Sublime, men det finns även
webbaserade miljöer som fungerar om man inte vill installera program på
elevernas datorer. Javascript har fördelarna att eleverna får lära sig om web-
ben, man kan välja plattform som till exempel mobiler, och det är ofta mindre
komplext än andra språk. De stora nackdelarna är att det kan vara svårt att
felsöka vad som är fel i sin kod och att man inte kan lära sig saker som att
läsa från fil. Det är även samma problem som med Python, att för att gö-
ra mer avancerade spel behöver eleverna först en del förkunskaper. Därmed
kan det vara lämpligt att göra spel som andra kurs i programmering och
inte som första. Det är också så de gjorde i fallstudien där eleverna först lä-
ser Programmering 1 och Webbutveckling, för att sedan göra ett gemensamt
projekt mellan Webbutveckling och Tillämpad programmering. På det sättet
hinner eleverna få de kunskaper de behöver för att göra ett större spel som
projekt. Javascript är också ett enkelt sätt att göra mobila applikationer ut-
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an att behöva lära sig hur man programmerar appar. Då kan man använda
något verktyg som Monaca (som de använde i fallstudien) för överföring av
applikationen till mobilen. Eleverna är ofta intresserade av mobiler och tyc-
ker det är roligare att göra mobilspel än datorspel i webben. Samtidigt kan
det vara en fördel att göra mobilspel då det blir mindre skala på spelet och
därmed enklare att programmera. Men utan ett program som Monaca blir
det onödigt komplicerat att göra mobilspel med Javascript.

Det finns många olika typer av spel man kan göra under kursens gång,
beroende på huruvida eleverna är nybörjare eller inte. Om man har nybörjare
och väljer Alice som språk så kan det vara lämpligt att göra ungefär som
Cliburn och Miller [8] gör i sin kurs. De börjar med att göra ett animerat
grattiskort och sedan ett spel där eleverna fick välja mycket själva [8]. Det kan
vara ett klassiskt poängsamlande spel, eller en typ av ”välj ditt äventyr”-spel.
Oavsett val av språk är det lämpligt att göra ett större projekt där eleverna
får göra ett spel de själva får välja. Antingen att de gör projektet över hela
kursen, i slutet av kursen eller gör flera små spel under kursens gång och ett
större projekt i slutet av kursen.

6.3.1 Rekommendation

Språken är lämpliga för olika mål och syften. Om eleverna är nybörjare och
läser kursen Tillämpad programmering som första kurs är Alice rekommen-
derat om eleverna har möjlighet att installera miljön lokalt på datorn. Om
de först lär sig grunderna i Programmering 1 är Python eller Javascript mer
lämpligt. Javascript är rekommenderat om man vill rikta sig mot mobiler och
webben. Python är inte specifikt för webben utan fungerar likt de flesta text-
baserade språk som används inom industrin och kan därmed vara en för-
del att kunna programmera i. I samtliga språk är det rekommenderat att ele-
verna får arbeta i projekt där de får samarbeta med klasskamrater. Speciellt
vid Alice är parprogrammering lämpligt då det är svårt att dela koden med
varandra. I Python och Javascript fungerar både parprogrammering och att
dela upp arbetet mellan sig inom projektgruppen. Läsaren hänvisas till 6.2
för rekommendation om parprogrammering.

6.4 Matematik

De programmeringsspråk som varit med i litteraturstudien är Python, MAT-
LAB och Javascript. Alla tre språken är lätta att komma igång med och där-
med relevanta för nybörjare. Då tillämpningsområdet matematik främst är
tänkt för elever på naturvetenskapsprogrammet så förväntas de inte ha läst
programmering förut och därmed vara nybörjare. När Anna intervjuades om
deras potentiella Tillämpad programmering-kurs med tillämpningen mate-
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matik, lutade hon mot att ha kursen i Python. Detta då det finns många ex-
empel tillgängliga inom matematik i Python, något som är viktigt för lärare
som inte haft kursen förut. På det sättet finns det möjlighet till inspiration
över vad man kan göra för uppgifter och det blir lättare att vara lärare i kur-
sen. Anna sa även att problemen som löses ska vara meningsfulla och inte
endast vara matematik. Det ska vara problem där programmeringen hjälper
en att lösa problemet och därmed blir det meningsfullt att läsa kursen.

Python är som tidigare nämnt populärt i undervisningssammanhang tack
vare sin enkla syntax som ger korta program och är enkel att komma igång
med, samt att det används inom industrin. I Python är det naturligt att snabbt
skriva funktioner och använda variabler. Att det är så enkelt att införa des-
sa begrepp och likheten mellan begreppen i programmering och matematik,
kan hjälpa eleverna att förstå dem bättre än de gjort genom endast matema-
tikundervisningen. Men det kan även vara farligt då vissa saker skiljer sig
mellan programmering och matematik. Exempelvis så är inte likhetstecknet
kommutativt i programmering, men är det i matematik, något som är värt att
ha i åtanke när eleverna ska lära sig programmera. Även saker som att va-
riabeln x i matematiken är ett sökt värde medan variabler i programmering
måste definieras, är något som kan vara värt att ha i åtanke att eleverna kan
förvirras av.

I Python finns en matematik-modul som kan användas för enklare be-
räkningar. För att beräkna mer komplicerade saker kan man använda biblio-
teken NumPy, matplotlib och SciPy och därmed möjliggöra för att lösa mer
abstrakta problem samt rita upp grafer och analysera dem. Med hjälp av des-
sa bibliotek blir Python likvärdigt MATLAB. Om man vill köra Python lokalt
på datorn med dessa bibliotek krävs lite mer jobb vid installationen än vid
installation av endast Python. Om det känns alltför ansträngande kan man
istället överväga en av de webbaserade miljöerna som inkluderar dessa bib-
liotek.

Om man till exempel skulle vilja koda en miniräknare som Lambić [35]
gör så går det lätt i Python att göra en textbaserad miniräknare. Om man vill
kan man även göra en grafisk miniräknare men då kräver det att man lär ut
hur man gör ett grafiskt gränssnitt vilket kan tyckas vara onödigt när man vill
fokusera på matematiken. Istället kan det vara värt att utnyttja möjligheten
till att läsa från och skriva till filer. Detta kan göras för att ta in riktig data och
beräkna till exempel statistik.

MATLAB går fort att komma igång med och då det är anpassat för mate-
matik blir uppgifterna man gör meningsfulla. Man kan lätt rita upp en graf
genom plottning samt räkna på och analysera sina grafer. Det finns också
mycket likheter mellan att koda i MATLAB och i språk som Python om man
skulle vilja koda gå vidare till ett annat språk senare. Javascript är lämpligt
för matematik då det används i GeoGebra, ett verktyg som enligt Skolverket
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[73] ofta används i matematikundervisningen. Men för att koda i Javascript
behöver man lära sig en hel del om webben och det finns inga egentliga förde-
lar gentemot Python och MATLAB även om man använder GeoGebra. Dock
kostar miljön för MATLAB en hel del att köpa in men går att använda både
lokalt på datorn och i en webbaserad miljö.

Angående innehållet i kursen beror det på hur mycket matematik som
eleverna har läst. Om de läser en matematikkurs samtidigt är det menings-
fullt att låta kurserna relatera till varandra. Alltså att eleverna får program-
mera inom den matematik de för tillfället läser i sin matematikkurs. Om man
vill göra något helt nytt som eleverna inte får läsa i någon matematikkurs
kan man även lära dem lite kryptografi. Det är något som inte förekommer i
gymnasieskolans matematikkurser, men som är ett ämne som går under både
matematik och programmering. Därmed skulle det vara en högst menings-
full tillämpning av matematik där eleverna får använda programmering.

6.4.1 Rekommendation

I MATLAB är det lättare att göra meningsfulla uppgifter som är kopplade
till matematik än Python som kräver installation av extra bibliotek. Därmed
rekommenderas både Python och MATLAB, med noteringen att MATLAB
kostar att köpa in och därmed inte är en möjlighet för en del skolor. Viktigt
är att i Python göra meningsfulla uppgifter som kopplar ihop programme-
ring och matematik samt utnyttja begrepp som funktioner och variabler för
att förbättra förståelsen av dessa matematiska begrepp. Det är rekommen-
derat att använda biblioteken NumPy, matplotlib och SciPy för Python vid
en matematisk tillämpning. Oberoende av språk så är det viktigt att det som
görs i kursen inte bara är att programmera matematik, utan är meningsfullt.
Läsaren hänvisas till 6.2 för rekommendation om parprogrammering.

6.5 Musik

De programmeringsspråk som varit med i litteraturstudien är EarSketch, Jyt-
honMusic och Alice. EarSketch och JythonMusic har många likheter som att
båda bygger på Python, att man kan komponera musik och att det finns möj-
lighet att ta indata från användaren och från filer. Den stora skillnaden är att
EarSketch inte kräver några förkunskaper inom musik, medan JythonMu-
sic har en symbolisk representation av noter som kräver förkunskaper inom
musik för att förstå. EarSketch bygger på Reaper så att man kan skapa digi-
talt ljud med hjälp av ett riktigt verktyg, något som inte går i JythonMusic.
I EarSketch kan man dock inte göra ett grafiskt gränssnitt, vilket man kan i
JythonMusic för att till exempel göra ett interaktivt piano. JythonMusic an-
vänder sig av färdiga bibliotek för att göra musik och för att göra ett grafiskt
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gränssnitt. EarSketch körs på webben, medan JythonMusic installeras lokalt
på datorn, något som kan vara olika bra för olika skolor.

Det tredje alternativet är Alice vilket inte är ett ordentligt alternativ. Man
kan använda Alice för att spela upp ljud, men inte för att komponera eller
för att spela upp endast en bit av ett ljud. Alice har fördelar för nybörjare på
grund av sin visuella kod och att det är lätt att komma igång och göra anima-
tioner. Men som diskuterat under 6.3 kan det vara problematiskt att senare
gå över till textbaserad kod. Om man har kursen med tillämpningen musik
vill man antagligen ha möjlighet att komponera och skapa digital musik, nå-
got som inte går med Alice. Därmed är inte Alice lämplig för detta ändamål
om man inte kombinerar det med något verktyg för att komponera musik,
till exempel Sibelius som Smarkusky och Toman [76] använde i sin kurs.

I EarSketch kan man välja om man vill använda Python eller Javascript.
Men det är främst Python som förekommer i litteraturen och som tidigare
diskuterat under 6.3 och 6.4 har Python ett antal fördelar gentemot Javascript
om man inte speciellt ämnar att programmera mot webben. Om man väljer
att använda EarSketch kan man även använda det inbyggda verktyget för
att låta eleverna ladda upp sina lösningar. Skaparna bakom EarSketch har
gjort ett antal undersökningar av kurser med verktyget som man som lära-
re kan inspireras av. I två av dessa fick eleverna variera sig mellan parpro-
grammering och att arbeta 5 minuter på ett projekt och sedan byta dator [44,
51]. Parprogrammering är speciellt lämpligt då det är elever som läser pro-
grammering frivilligt så att man behöver skapa ett intresse. Metoden med att
arbeta 5 minuter på varje projekt och flytta runt mellan olika projekt är bra
att använda för att ge eleverna idéer och inspiration. De får se vad andra i
klassen gör och kan då inspireras av varandra, samtidigt som de övar på att
förstå andras kod.

6.5.1 Rekommendation

EarSketch och JythonMusic är väldigt lika och är båda bra på att kombinera
programmering med komponering av musik. EarSketch har en webbaserad
miljö som erbjuder uppladdning av lösningar och kräver inga förkunskaper
inom musik. Om eleverna inte har alltför höga kunskaper inom musik, eller
om man inte kan installera program på datorn, så är EarSketch rekommen-
derat. Även om man vill ha tillgång till ett uppladdningssystem av lösningar
är EarSketch värt att överväga. JythonMusic kräver förkunskaper inom mu-
sik, behöver installeras lokalt på datorn, samt erbjuder ett grafiskt gränssnitt.
Därmed är JythonMusic rekommenderat om eleverna har goda kunskaper
i musik och inte har några problem med att installera program lokalt på da-
torn. Man kan då också göra roliga uppgifter med hjälp av det grafiska gräns-
snittet. Läsaren hänvisas till 6.2 för rekommendation om parprogrammering.
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Man kan även variera med övningar som att låta eleverna arbeta 5 minuter
på en dator och sedan byta dator till vad någon annan arbetat med.

6.6 Konst

De programmeringsspråk som varit med i litteraturstudien är Processing och
Python med modulen Turtle Graphics. Båda två språken är ämnade för att
rita bilder med hjälp av kod samt för att göra bilder i 3D och animationer.
Det finns även möjlighet för att ta indata från användaren samt skriva till och
läsa från fil. Processing bygger på en förenklad version av Java, medan Turtle
Graphics är en modul till Python. Java kan anses vara svårare än Python att
lära sig, men med den förenklade versionen som används i Processing bör de
vara likvärdigt svåra.

Processing är ett språk som används inom industrin och som därmed är
relevant att lära sig om man ska arbeta med digital konst senare. Java är ett
välanvänt språk inom industrin, så om man kommer arbeta med program-
mering är det bra att ha fått insyn i Java. Dock börjar även Python bli mer
och mer använt i industrin så det är inte säkert att Java längre är en större
fördel än Python. Dessutom finns Processing numera i andra språk än Java,
som till exempel Python och även om det är för nytt för att vara stabilt just
nu kommer det fungera lika bra som versionen i Java om ett tag. Processings
stora fördel gentemot Python Turtle Graphics är möjligheten att använda pix-
lar för att redigera bilder på ett kraftfullare sätt än till exempel Photoshop gör
[24]. Dock behöver miljön för Processing installeras lokalt på datorn, det finns
ingen webbaserad version. Men det finns ett webbverktyg för att ladda upp
sina lösningar, samt ha instruktioner på webben. Eleverna kan då både lämna
in vad de gjort och se vad deras klasskamrater gjort för att få inspiration.

Python är ett alltmer populärt språk med en lätt syntax som är speciellt
bra för nybörjare. Genom att använda modulen Turtle Graphics är det lätt att
rita bilder samt redigera bilder med hjälp av till exempel filter. Det finns dock
ingen möjlighet till mer kraftfull redigering av bilder som den Processing har.
Python har många moduler man kan använda för olika saker, och om man
valt att använda Python kan man även använda vilka av de andra modulerna
som passar en. Därmed om man hittar ytterligare moduler som tillför något
till kursen så kan man även använda dessa. Både Processing och Python ger
en möjligheten att använda objektorientering, men ställer inte det som krav.
På det sättet kan man som nybörjare låta bli att använda objekt, men om man
har hunnit lära sig en del kan man använda objekt och göra mer avancerad
kod.

Kursen bör vara konstruerad så att eleverna lär sig programmering i sam-
manhanget att de använder den för att göra digital konst. Man kan använda
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alla programmeringsbegrepp för att lösa uppgifter med fokus på konst. Där-
med lär man som lärare ut programmeringsbegreppen i ökande svårighets-
grad, och uppgifterna som löses är direkt relaterade till begreppen.

6.6.1 Rekommendation

Processing och Python Turtle Graphics är väldigt lika i hur enkelt det är att
lära sig och vad man kan göra. Om man vill kunna redigera bilder ordent-
ligt så rekommenderas att använda Processing. Även om man vill ha tillgång
till ett färdigt verktyg för att ladda upp lösningar så är Processing det språk
man ska välja. Detta utifrån villkoret att man har tillgång till att installera
miljön på elevernas datorer. Om man inte kan installera på datorerna eller
nöjer sig med enklare redigering av bilder så är Python med modulen Turtle
Graphics ett bra alternativ. Läsaren hänvisas till 6.2 för rekommendation om
parprogrammering.

6.7 Slutsats

Olika programmeringsspråk är lämpliga för olika saker, och val av program-
meringsmiljö beror främst på huruvida man kan installera program lokalt
på datorn eller inte. Oavsett så rekommenderas parprogrammering att an-
vändas för att få eleverna att samtala om programmering med varandra.
Men under kursens gång varieras förslagsvis parprogrammering med andra
metoder samt individuella uppgifter. I fallstudien pratade eleverna lite med
varandra, något som eventuellt skulle kunna förbättras med hjälp av parpro-
grammering.

Inom tillämpningen spel rekommenderas Alice för nybörjare, men om
eleverna redan läst Programmering 1 bör de istället använda Javascript el-
ler Python med modulen Pygame. För tillämpningen matematik rekommen-
deras MATLAB eller Python som anses vara relativt likvärdiga. För tillämp-
ningen musik kan man välja mellan EarSketch och JythonMusic beroende
på förkunskaper hos eleverna, och tillgång till att installera lokalt på datorn.
För tillämpningen konst rekommenderas Processing, men även Python Turt-
le Graphics är ett bra alternativ om man till exempel inte kan installera lokalt
på datorn.

Värt att ha i åtanke som lärare är att om man väljer ett programmerings-
språk så leder det till vilka programmeringsmiljöer man sedan kan välja mel-
lan. För vissa språk finns det endast en miljö, medan det för andra finns ett
flertal att välja mellan. Därmed är det inte bara programmeringsspråk som
väljs utan också vilka val av av programmeringsmiljöer som öppnas upp för
och olika programmeringsmiljöer möjliggör för olika pedagogiska metoder
såsom parprogrammering. Därmed hänger alla val läraren måste göra ihop.
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6.8 Arbetets svagheter och vidare forskning

Om fler skolor med kursen hade varit tillgängliga hade arbetet kunnat ge fler
konkreta fall på hur lärare valt att lägga upp kursen. Detta är något som en
framtida studie skulle kunna undersöka - hur lärarna som har kursen har valt
att lägga upp den och vilka eventuella problem de mött.

Nu behövde mycket av arbetet bygga på endast litteraturstudien. Den lit-
teratur som använts är inte skriven specifikt för kursen Tillämpad program-
mering och kan därmed potentiellt vara missvisande. I litteraturstudien be-
hövdes även en selektion göras och all tillgänglig litteratur kunde inte an-
vändas. Vissa språk valdes bort från början och därmed valdes litteratur som
handlade om dessa språk bort. De språk som framkommer i litteraturstudien
valdes för att de var enkla att lära sig och framkom i flera studier. Men om det
finns språk som också är enkla att lära sig men inte forskats lika mycket på
kan dessa ha missats. Även språk som inte ansågs vara lätta att lära sig och
därmed valdes bort är språk som kunde haft potential. Om man hade velat
göra en mer utförlig studie angående val av programmeringsspråk hade man
kunnat jämföra fler språk för ett specifikt tillämpningsområde.

Arbetet har inte kunnat fokusera på alla möjliga tillämpningsområden
och är därmed inte helt täckande. Men då det finns potentiellt oändligt med
tillämpningsområden så är detta omöjligt att göra. I fortsatt forskning kan
man ämna att täcka fler tillämpningsområden.

Angående att undersöka lektionsupplägg så har parprogrammering fo-
kuserats på, och andra metoder har förekommit enstaka gånger. Om fokus
endast hade varit på lektionsupplägg hade fler metoder kunnat undersökas
och därmed hade det blivit mer heltäckande angående vilket lektionsupp-
lägg som är rekommenderat för vad. Detta är något man skulle kunna forska
vidare på - vilka arbetsmetoder som bör användas i programmeringskurser
på gymnasienivå.

I det här arbetet valdes att inte fokusera på betygskriterier, men även
det är något lärare skulle kunna behöva hjälp och stöd med. Därmed skulle
man kunna forska vidare på hur man som lärare kan tolka betygskriterierna i
kursen Tillämpad programmering eller i samtliga programmeringskurser på
gymnasienivå.

Det som framkommit ifrån arbetet är hur man som lärare kan välja pro-
grammeringsspråk och programmeringsmiljö utifrån tillämpningsområde. In-
klusive tankar om huruvida man ska välja att använda parprogrammering
eller inte, samt hur man ska tolka ämnesplanens syfte. Dessa rekommenda-
tioner är något som lärare kan använda när de lägger upp sin undervisning.
Arbetet blir därmed ett stöd för lärare som ska ha kursen för första gången,
eller i ett nytt tillämpningsområde.
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Kategorier 
1. Eleverna arbetar ihop vid samma dator 
2. Eleverna arbetar ihop vid olika datorer 
3. Eleverna diskuterar vid dator 
4. Eleverna diskuterar utan dator 
5. Eleven jobbar själv vid dator 
6. Eleven jobbar själv utan dator 
7. Eleven gör annat än att jobba med kursen 

 
11. Läraren har genomgång  
12. Eleven lyssnar på genomgång 
13. Eleven testar under genomgången 
14. Eleven gör annat under genomgång 
 
21. Läraren hjälper eleven 
22. Läraren påminner eleven om att arbeta 
 
31. Använder språk: _________________  
32. Använder språk: _________________ 
33. Använder språk: _________________ 
34. Använder språk: _________________ 
35. Använder miljö:__________________ 
36. Använder miljö:__________________ 
37. Använder miljö:__________________ 
38. Använder miljö:__________________ 
 
 
 
Rita upp klassrummet på ett tomt papper där eleverna numreras med en bokstav och ett 
nummer beroende på var de sitter, enligt följande tabell som beror på hur klassrummet ser 
ut med antal rader och kolumner.  
    a b c d e f g h i j k l m n  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
  



Tid:__________, om nytt varv påbörjas under tabellens gång skriv till vänster om tabellen. 
 

Rad Elev/Elever Kategorier 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   
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Intervju med lärare som har kursen just nu, och som kan veta lite om eventuell i matematik.  
Intervjun handlar om kursupplägget för kursen Tillämpad programmering 

● Valt tillämpningsområde 
○ Vilket är tillämpningsområdet och hur valdes det 

● Programmeringsspråk 
○ Vilket/vilka språk används 

● Programmeringsmiljö 
○ Vilken miljö används för att koda och testa kod, publicerar dem något online? 

■ Online? 
■ Installerat på dator? 

● Vad tänker du om att installera program på elevernas datorer? 
● Samarbete med andra kurser 

○ Hur funkar samarbetet mellan de olika kurserna?  
○ Vilka förkunskaper har de till denna kursen? 
○ Har varje kurs sina egna moment och examinationer, eller är det gemensamt? 
○ Är det enskilda betyg för varje kurs, fastän de körs parallellt? 

● Typ av uppgifter 
○ Vad arbetar de med under kursen, ett stort projekt, flera små, prov?  
○ Exempel på uppgifter? 
○ Har du några genomgångar? Hur inhämtar de annars information? 
○ Hur stora grupper arbetar de i? Används parprogrammering?  

● Kursplanen- hur tolkar du de olika förmågorna och implementerar dem i undervisningen, se 
nedan.  

● Kunskaper om relevanta begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder. 
○ Hur tolkas relevant? 

● Kunskaper om utvecklingsprocessen inom programmeringsområden och förståelse av 
sambanden mellan processens olika delar. 

○ Hur tolkas utvecklingsprocessen, och vilka delar innehåller den? 
● Förmåga att identifiera, formulera och lösa problem genom att tillämpa programmering på det 

valda kunskapsområdet samt förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder 
och resultat. 

○ Hur ges dem möjlighet att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och 
resultat? Hur mäter man det? 

● Förmåga att analysera konsekvenserna av programmeringens betydelse för individ, samhälle 
och teknisk utveckling utifrån hållbarhet, etik och genus. 

○ Hur får man in detta i undervisningen? Eget avsnitt eller innästlat i kursen?  
● Matematik, till hösten 

○ Allmänna tankar om vilket matematiskt innehåll det skulle vara fokus på 
○ Programmeringsspråk och programmeringsmiljö 
○ Vilka förkunskaper skulle förväntas 
○ Typ av uppgifter, projekt, flera små uppgifter, prov?  
○ Genomgångar eller självstudier? 
○ Arbetar de i grupp, par eller själva? 
○ Skillnad mot att implementera programmering i mattekurserna?  
○ Några skillnader i koppling till kursplanen, gentemot kursen som går nu?  

 



 
Intervju med lärare som har kursen nästa år. 
Intervjun handlar om kursupplägget för kursen Tillämpad programmering. 

● Valt tillämpningsområde 
○ Vilket är tillämpningsområdet och hur valdes det 

● Programmeringsspråk 
○ Vilket/vilka språk används 

● Programmeringsmiljö 
○ Vilken miljö används för att koda och testa kod, publicerar dem något online? 

■ Online? 
■ Installerat på dator? 

● Vad tänker du om att installera program på elevernas datorer? 
● Samarbete med andra kurser 

○ Hur funkar samarbetet mellan de olika kurserna?  
○ Vilka förkunskaper har de till denna kursen? 

● Typ av uppgifter 
○ Vad arbetar de med under kursen, ett stort projekt, flera små, prov?  
○ Exempel på uppgifter? 
○ Har du några genomgångar? Hur inhämtar de annars information? 
○ Hur stora grupper arbetar de i? Används parprogrammering?  

● Kursplanen- hur tolkar du de olika förmågorna och implementerar dem i undervisningen, se 
nedan.  

● Kunskaper om relevanta begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder. 
○ Hur tolkas relevant? 

● Kunskaper om utvecklingsprocessen inom programmeringsområden och förståelse av 
sambanden mellan processens olika delar. 

○ Hur tolkas utvecklingsprocessen, och vilka delar innehåller den? 
● Förmåga att identifiera, formulera och lösa problem genom att tillämpa programmering på det 

valda kunskapsområdet samt förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder 
och resultat. 

○ Hur ges dem möjlighet att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och 
resultat? Hur mäter man det? 

● Förmåga att analysera konsekvenserna av programmeringens betydelse för individ, samhälle 
och teknisk utveckling utifrån hållbarhet, etik och genus. 

○ Hur får man in detta i undervisningen? Eget avsnitt eller innästlat i kursen? 
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Bilaga D

Transkribering

D.1 Intervju med Kalle

Han skulle haft kursen nästa år, men nu blir det en efterträdare som har det
istället då han inte kommer vara kvar på skolan. De har hunnit titta på hur
den skulle fungera i sammanhanget.

• Vilket är tillämpningsområdet och hur valdes det?

De har en appinriktning på skolan. Han är egentligen webbutvecklare och
egenföretagare, och arbetar med programmering övrig tid som han inte är på
skolan. Men han är utbildad matte och fysiklärare. Kom in som vikarie på
skolan för att ta en del av en tjänst och lösa några kurser åt dem. Eleverna
hade då lärt sig programmera appar alldeles för svårt med Java och efter ett
halvår på skolan så sa han att ”eleverna lär ju inte sig göra appar”, och det
hade skolan ju märkt. Så då kom han på idéen att slå ihop webbutvecklingen
där man lär sig design och programmeringskursen där man lär sig Javascript.
Förut lärde man sig ett annat programmeringsspråk som inte hade någonting
med Java att göra. Och så kan man sen i specialiseringen slå ihop det här
och få så de verkligen kan göra appar. För innan var det webbutvecklingen
höll på med sitt, programmeringskursen var något helt annat och så var det
just specialiseringen som var inriktad mot att lära sig göra appar och det
räckte liksom inte till. De har utgått ifrån att appar är det de vill göra, passar
kurserna ihop till det?

Så webbutvecklingskursen handlar lite mer om mobilt än den ska egent-
ligen, men eftersom eleverna är väldigt motiverade i det här märker de inte
av att han lägger på lite extra för dem. När han sätter betyg görs det utifrån
de betygskriterier som finns och inte utifrån det extra som görs för att de ska
fixa inriktningen. När Tillämpad programmering kom så tyckte han att den
passade ju ännu bättre för det de verkligen vill göra. Ha programmering som
blir mer praktisk. Så det blir att man har bilden av vad man vill göra och sen

82
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försöker hitta kurser som det går i. Och så blir det ju när skolan ska ha sådana
inriktningar. Kursplanen för tillämpad programmering passar bättre än den
för Teknik specialisering. Sen är dem ju så allmänt skrivna så man kan ju fylla
dem med nästan vilket innehåll som helst. Man är ju fri att rikta in det mot
olika saker, och de har ju riktat in det mot att bygga appar.

• Hur funkar det med att samma elever ska läsa kursen igen nästa år?

Nästa år ska de som nu går i 2an och läser kursen, läsa kursen igen. De som
går 3an nu har teknik specialisering, och har då läst den två gånger. I 3an på
hösten lär man sig ett Javascript ramverk så eleverna lär sig ännu mer hur
de gör det här på riktigt, med föreläsningar och så. Under våren blir det sen
att de gör ett eget arbete, oftast ihop med gymnasiearbetet. Detta upplägg
fungerar nog minst lika bra i Tillämpad programmering, så det blir nog inte
jättestor skillnad när man tänker planering. Det fungerar minst lika bra ihop
med det här.

• Hur valdes Sublime som programmeringsmiljö?

Programmeringsmiljön har de växlat mellan lite olika editors. Han brukar
använda Sublime till lite mindre projekt och då han körde igång projektet
på webbutvecklingen fortsatte dem med det han använde. Dem använder
ju dock väldigt lite av funktionerna i Sublime utan det är ju bara en vanlig
textredigare så det hade ju funkat med anteckningar också. Det går ju att lösa
på många olika sätt. Men de har inte sett något behov av att köpa in något
eller så.

• Hur tänker du angående att eleverna ska ladda ner och installera pro-
grammet på sina datorer?

Då eleverna får elevdatorer så är det inget konstigt att be eleverna installera
en editor på datorn. Det de gör är ju på lektionstid och det är det verktyget
de ska använda, det är en del av undervisningen att lära sig installera den
här typen av programvara också. I webbutvecklingskursen gör de det ännu
mer med filhanteringsprogram som laddas ner. Han vill styra det så att alla
använder samma, och någonting som han vet är ett okej program så man inte
råkar ladda ner något som innehåller shareware grejer eller liknande.

Dem använder också en tjänst som heter Monaca. Första åren upplevde
de att sätta upp utvecklingsmiljö på elevernas datorer tog jättemycket tid,
framförallt när man skulle kompilera den till mobiltelefoner och ett tag ha-
de de mac-datorer som kräver certifikat och det tog därmed mycket under-
visningstid för att få det att fungera. Och så funkar det inte för någon. Då
upptäckte dem Monaca, som några japaner tog fram som en redigerare som
också är en kompileringsmaskin, som kompilerar appar. Då kan man direkt
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få den i telefonen, från något kluster någonstans som gör det här. Det sparar
mycket tid att slippa ha det lokalt på datorerna. Elevernas kod ska flytta in
i Monaca så småningom när det ska upp till mobilen. Direkt när du skriver
kan du testa direkt, vilket annars är en ganska bökig process. Det verktyget
har sparat dem väldigt mycket tid.

• Hur funkar samarbetet mellan de olika kurserna? Programmering 1,
Webbutveckling och Tillämpad programmering.

Något år körde de webbutvecklingskursen dubbelt så snabbt så den var klar
till jul. Så kunde tillämpad programmering/teknik specialisering börja sen.
Det innebar en ojämn tjänst för Anna, medan Kalle som konsult tyckte det
var skönare. Men nu blir det istället att lite av webbutvecklingskursen går in
i det här med projektet där de gör spel, i webbutvecklingen jobbar de mycket
med grafikdelen under hans lektioner, och mer programmering under Annas
lektioner. Men det är klart att de går in i varandra. När de examinerar så ex-
aminerar han webbdelen. I princip blir de här spelen en väldigt avancerad
webbsida. Då tittar han på grafikdelen som ingår i det, medan hon exami-
nerar programmeringen. Man kan alltså teoretiskt få olika betyg i de olika
kurserna. Sen är det ju väldigt få som gör det väldigt bra. Han examinerar
att man gjort det tekniskt bra, att man valt bra bilder och bra upplösningar,
och då är det oftast en person som också har en bra kod. De tittar på lite olika
saker och sätter inte ett gemensamt betyg.

• Vad består kursen de läser i 3an av?

I 3an sen lär de sig ett nytt ramverk med hjälp av en lärobok som inte egent-
ligen är ämnad för gymnasiet, för det finns ingen bra sådan. En vanlig lär dig
själv programmera Angular JS, som gås igenom under hösten. Och sen myn-
nar det ut i en app de gör, som är deras slutprojekt. Under hösten fördjupar
de sig lite mer i det här med Javascript, där de följer boken. Enligt boken byg-
ger man en träningsapp med små uppgifter enligt den. Han har också spelat
in youtubeklipp för varje kapitel där han visar hur man programmerar det
här. Nu har han en mindre klass med 5 st elever, förra året var de 15 och då
blev det väldigt spretigt för vissa behöver lite mer hjälp och tycker det går
för fort, medan de som är duktiga tycker det är tråkigt och långsamt. Så med
youtubeklippen släpps de som klarar det själva, och så kan han fokusera mer
på de som behöver mer hjälp. Och så kunde man kolla på klippen flera gång-
er. Youtubeklippen är istället för genomgångar, för genomgångar är svårt att
ha på rätt nivå.

• Arbetar dem alltid själva?
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Det är mest individuella uppgifter i hans kurser, i så fall är det för mindre
uppgifter som han sätter ihop dem. En gång skulle de ta fram grafik för vissa
parametrar, och då parades de ihop två och två för att sen redovisa. När de
ska göra uppgifterna (i 3an) så får de välja om de ska göra i grupper eller inte.
Om de gör det som ett gymnasiearbete kan de ju också göra det i grupp då.

• Från ämnesplanen; Kunskaper om relevanta begrepp, modeller, teorier
och arbetsmetoder. Hur tolkas relevant?

Begreppet relevanta i ämnesplanen tolkar han in väldigt mycket från en yr-
kesroll att bli programmerare och webbutvecklare. Han tar mycket exempel
från hur han jobbar med kunder. Nu jobbar de mycket med skisser och vikten
av att planera ett projekt innan man sätter igång och kodar, att man faktiskt
vinner på det i slutändan. Det gör han utifrån att han märker det när han job-
bar som programmerare, då blir det mycket bättre produkt också. När man
kommer ut och jobbar som det här, blir man tvingad att kunna presentera det
här i form av ett offertförslag innan man ens har själva jobbet. Då är det vik-
tigt att kunna tidsestimera hur lång tid tror jag att det här tar. Så begreppet
relevant kopplas till yrkesrollen som man ska utveckla, vilket kommer ifrån
hans erfarenhet utanför skolan.

• Från ämnesplanen; Kunskaper om utvecklingsprocessen inom program-
meringsområden och förståelse av sambanden mellan processens olika
delar. Hur tolkas utvecklingsprocessen, och vilka delar innehåller den?

Begreppet utvecklingsprocessen i ämnesplanen tolkar han rent spontant som
att gå från att skissa och planera någonting till att sätta sig ner och koda för
att få en produkt. Något som blir naturligt när han väver in exempel på hur
man jobbar.

• Från ämnesplanen; Förmåga att identifiera, formulera och lösa problem
genom att tillämpa programmering på det valda kunskapsområdet samt
förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och
resultat. Hur ges dem möjlighet att reflektera över och värdera valda
strategier, metoder och resultat? Hur mäter man det?

Att ge möjlighet att reflektera över sina strategier – i de här kurserna har han
inget prov. Mycket märks genom dialogen i klassrummet. Är de inte jätte-
många elever så blir det någonstans att man sitter och diskuterar planering-
en, eller ett problem och hur man kan lösa det annorlunda. I den processen
märker man av hur medvetna de är. Man har ganska bra koll på hur väl de
reflekterar då de är så pass få. Man ser det under varje lektion när man dis-
kuterar med dem. Det är jättesvårt att ha ett prov på det. Han tror inte det
går att lösa det genom att låta dem skriva på papper.
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• Från ämnesplanen; Förmåga att analysera konsekvenserna av program-
meringens betydelse för individ, samhälle och teknisk utveckling uti-
från hållbarhet, etik och genus. Hur får man in detta i undervisningen?

För att få in kunskapskravet om etik, genus osv – behöver man ta det som ett
enskilt avsnitt. Han har använt sig av en filmserie som behandlar historian
runt microsoft och apple. Runt historian kan man sedan diskutera nutid och
framtid. Då bryter man av allting och diskuterar. Det är spännande frågor,
men svårt att få in på något annat sätt. Genom att utnyttja historian. De som
har växt upp med datorer har ingen aning om hur de kom till, och få se hur
de har utvecklats och tillfälligheter, och varför det blev microsoft och inget
annat företag som slog igenom. Han tror de tycker det är ganska spännande.
Inget prov på det, utan bedöma själva samtalet.

D.2 Intervju med Anna

• Vilket är tillämpningsområdet för kursen och hur valdes det?

För flera år sen så var det någon eldsjäl någonstans som tänkte att kommunen
skulle ha en KY-utbildning inom appar, för appar var inte så många som höll
på med. Så då sökte kommunen en sådan KY-utbildning som dem inte fick.
Då kom dem på att de kanske skulle nischa gymnasiets IT-inriktning dit ock-
så. Och då tänkte skolan att det funkar med webbteknik och programmering
och så hittade dem teknik specialisering och sen så funkade den ju, men den
här kursen Tillämpad programmering funkar kanske lite bättre. Det de hål-
ler på med nu är tredje eller fjärde året som kursupplägget körs. Året innan
dess var det så få elever men då hade dem en annan app som kulturprojekt
åt kommunen.

• Hur valde dem att använda Sublime?

Språket är Javascript med HTML och CSS. Eleverna använder Sublime, det
var Kalle som valde det. Förut har han valt Bracket, så då har de kört på det,
men så tyckte han att Sublime var bra så då körde dem på det då han har ett
eget företag och han använder det där. Han har ju mest kunskap.

• Hur tänker du angående att eleverna behöver installera programmet på
sina datorer?

Angående online-redigerare så har hon inte tänkt på det, de installerar så
mycket annat så det är inget problem att installera något mer.

• Hur funkar samarbetet mellan de olika kurserna? Programmering 1,
Webbutveckling, Tillämpad programmering. Hur får ni dem att gå ihop?
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Programmering 1 gick under hösten och Tillämpad programmering nu på
våren. Webbutvecklingen går tvärs över. Under början på hösten så gör de
mycket var för sig, hon går igenom små saker och fler små saker. Sen gör
dem några projekt, till exempel har dem gjort något enkelt spel. Längre än så
kommer man inte i programmering 1, den innehåller ju inte hur mycket som
helst. Hur de sen får ihop kurserna så har hon försökt göra småsaker där de
ska förstå ungefär hur jQuery funkar. Det är ganska komplicerat med ändå
att man kan göra en nedskalad liten sak som att få en sak att röra på sig på
ett visst sätt enligt en beskrivning som är ganska enkel att följa efter punkter.
Att de sen ska kunna förstå hur de ska kunna göra något själva har hon ägnat
sig åt mellan jul och sportlov. Att hitta små saker som de har fått tillrättalagt
för att förstå ungefär hur de ska göra, för att sedan få byggklossarna till att
tillämpa. För eleverna kan ju ändå grunderna i programmering, men så är
det mycket man glömmer eller inte förstår. Det blir så pass avancerat, det är
mycket saker som går att hitta på som är svåra.

• Var det som gjordes mellan jul och sportlovet en del av kursen Tilläm-
pad programmering?

Programmering 1 med sina loopar, variabler, lite sortering och sökning (fastän
det inte ingår i kursen längre) – blev färdigt till jul. Efter jul har hon försökt få
dem att hitta de verktyg som kan finnas som man skulle kunna använda i det
här spelet som de sen fick välja att göra. För det går inte bara att slänga ut att
nu finns det här att göra. Förut har de kanske gjort så att de fått börja och sen
har man under tiden gått igenom små saker. Nu provar hon att gå igenom
först och sen lämnar hon eleverna vind för våg. Så det är lite hur mycket man
ska hjälpa dem eller inte hjälpa dem. Vissa måste man hjälpa och vissa ska
man inte hjälpa för mycket. Det beror lite på hur mycket man vet att de kan
och så. Då efter jul förklarade hon ungefär hur det funkar, och sen ”nu ska vi
göra det då skriver man si och så där”, och så provade dem. Så de fick väl-
digt avgränsade saker, det kanske tog två lektioner att göra någon sak som
rörde på sig. De gjorde flera olika timers och divar som flyttade på sig, och
så klonade dem divarna så det blev flera divar. Steg för steg så byggde hon
på lite grann så de ändå hade gjort det någon gång. De fick alltså koda själva.
Då brukade det vara lite olika, ibland visade hon och så kodade de samtidigt,
ibland fick de någon instruktion att såhär gör man. Hon blandar lite så.

• Hur betygsätter ni kurserna då de går in i varandra så mycket?

Vid betygsättning så pratar hon ihop sig med Kalle om vad den andre hjälper
eleverna med. Men då det är så få elever så har de rätt bra koll på vad elever-
na kan. Sen så brukar de prata ihop hur de tycker det har gått. Typ den har
gjort det och den var väldigt självständig, fast det kanske var på en lite lägre
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nivå, och den har gjort det och det kanske var lite för svårt och den behövde
mer hjälp, men den var ändå på en högre nivå. Man måste ändå väga lite hur
pass svårt man gör med hur pass självständig man är, något som dem brukar
prata ihop sig om på slutet. Sen ligger kurserna teoretiskt över hela året, så
egentligen är inte någon kurs slut. Betygen är inte satta i någon kurs än. Men
de får olika betyg i kurserna. Vissa kanske får ett högre betyg i programme-
ringen än i Tillämpad programmering, för den är ju lite mer att man behöver
tänka själv. Men vissa kommer få samma betyg även om det inte är ett ge-
mensamt betyg. Ganska ofta får man olika betyg, kanske att det skiljer sig
en bokstav emellan. Det är inte så att man får E i den ena kursen och A i den
andra, det verkar ju konstigt. Beror lite på ambitionen och hur avancerat man
gör slutet. Ofta brukar det bli att man får något högre i programmeringen och
något lägre i den andra.

• Består Tillämpad programmering bara av projektet?

Kursen Tillämpad programmering består av det stora projektet och de här
sju veckorna innan. Sen har hon haft lite genomgångar om hur man jobbar
med dokumentation och felsökning, men det har ingått i programmering 1
också. Annars blir det svårt att jobba där med, så det har hon sprängt in
under hösten.

• Från ämnesplanen; Förmåga att analysera konsekvenserna av program-
meringens betydelse för individ, samhälle och teknisk utveckling uti-
från hållbarhet, etik och genus. Hur får man in detta i undervisningen?

För att få in kunskapskravet om etik, genus osv – den vet hon inte om hon har
fått in någonstans. De här allmänna skrivna formuleringarna är svåra att få
in någonstans. Dem har pratat lite genusfrågor, spelprogrammering och spel
är ju såhär, det finns flickspel och pojkspel. Så där kan man få in genusfrågan
lite och vad den är. Om de exakt har gjort det vet hon inte. Sen ska det ju
göras på ett meningsfullt sätt. I Teknik 1 gjorde de ju förra året ett stort arbete
om genus och skrev en uppsats, men inte just i den här kursen.

• Hur tänker du angående att låta eleverna arbeta i par eller grupper?

I andra uppgifter än här så arbetar de i grupper/par. Ofta vill de göra nå-
got eget och ofta åker någon snålskjuts. Men visst har hon gjort paruppgifter,
kanske inte på grupper större än 2 och 2. Då har hon tvingat dem att ha timer
och byta. ”Nu kör den 5 minuter och sen kör den, och du får inte röra tangent-
bordet förens det är din tur”. Till och från har de gjort det i programmering
1.
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• Från ämnesplanen; Kunskaper om relevanta begrepp, modeller, teorier
och arbetsmetoder. Hur tolkas relevant?

Begreppet relevanta i ämnesplanen tolkar hon till att hon har haft uppe nå-
gon gång angående scrum och agilt, och hur man kan tänka runt det. Då det
är någonting som finns på många ställen och så småningom kan man få lära
sig det. Då det är många företag som söker efter det så är det en relevant sak
att lära ut även om de inte blir fullärda på varken programmering eller något
arbetssätt. Men de kan ändå ha en aning om vad det kan vara. Det är ju en ar-
betsprocess med kunden i fokus. Begrepp kan vara till exempel iteration, det
är svårt att ha en programmeringskurs och inte prata om en for-loop. Så hon
tänker selektion och iteration, det går ju inte att göra en programmerings-
kurs om man inte har med dem. Tillämpad programmering kräver ju ingen
programmering som grund, och det beror ju på hur man gör den, hos dem
är det ju ett förkunskapskrav att man läst den ena kursen. För man kan ju
inte börja göra mobilappar i HTML, CSS och Javascript om man inte läst det.
Begreppen har inte fokuserats på i den här kursen då de har den andra som
förkunskap, de går ju liksom ihop i varandra.

• Från ämnesplanen; Kunskaper om utvecklingsprocessen inom program-
meringsområden och förståelse av sambanden mellan processens olika
delar. Hur tolkas utvecklingsprocessen?

Begreppet utvecklingsprocessen i ämnesplanen kopplar hon till att dem nu
har gjort, och flera gånger tidigare, en planering, en bild på vad de ska göra,
funderat på vad de ska göra, gjort det dem ska göra, skriver vad dem gjort
och vad de ska göra nästa gång. Det är någon form av utvecklingsprocess.
Sen skulle man kunna ta den lite längre. När de så småningom börjar bli
färdiga så får de testa varandras spel och då är det testfasen som ingår om
man ska testa på riktigt. Då ska man inte testa själv för då vet man alltid vad
man ska göra för att det inte ska bli fel, utan då ska man hitta någon annan
som kan testa. Men den fasen har inte gjorts jättemycket ännu, men det blir
det ju så småningom. Men det börjar med att man ska planera och designa,
vilket de kanske inte är så bra på för de har ju inte läst någon designkurs.
Men de designar ju efter eget huvud, och det är svårt att få in jättemycket
designtänk i kursen också. Men den kedjan är den man kan förvänta sig här,
sen på ett företag har man ju en längre utvecklingskedja.

• Från ämnesplanen; Förmåga att identifiera, formulera och lösa problem
genom att tillämpa programmering på det valda kunskapsområdet samt
förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och
resultat. Hur ges dem möjlighet att reflektera över och värdera valda
strategier, metoder och resultat? Hur mäter man det?
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Det här med att reflektera. De reflekterar lite i sin loggbok om vad de gör och
hur de tänker. Sen ska de skriva en rapport på slutet som är lite liknande den
rapport man skriver i sitt gymnasiearbete. De har samma mall, men den är
mindre och kräver inga källor. Där är en del vad eleverna har gjort och vad
de borde gjort annorlunda. Vad skulle man kunnat tänkt på om man gjort det
här igen. Det är en liten reflektion om att man byggt upp det på ett visst sätt
men när man kommit en viss bit kunde man inte göra om allting, och då blir
det ju en reflektion.

• Hur mycket har ni hunnit planera Tillämpad programmering i Mate-
matik som ni kanske ska ha till hösten?

På natur har de massa kurser som aldrig går, för ingen väljer dem och ingen
lärare finns som har kompetensen. Men nu när det är så inne med program-
meringen, kanske skolan skulle erbjuda Tillämpad programmering för det
skulle ju vara spännande även för natureleverna. Så de har undersökt lite
och då fanns det flera som tyckte det verkade spännande. Så då tänker de
att på något vis borde de kunna knyta ihop matte och programmering. Sen
är det intressant, för då kommer kanske de från årskurs 3 som läser det som
fördjupning och aldrig skrivit en rad kod. Och om den då skulle välja det
ihop med en teknikelev som väljer det, som läst programmering 1, webbut-
veckling osv. Det blir väldigt svårt. Men de ska nog låta bara de som inte
läst programmering innan välja den i så fall. Och på något vis en form av
matematisk tillämpning. Men hon vet inte hur många som valt den och inte
vem som skulle ha kursen, och inte vad de ska göra. Men tycker det låter
spännande.

• Har ni tänkt på vilket språk ni ska ha då?

Angående språk så Python använder ju alla så det kanske man ska ha istället,
det kanske är lättare att lära sig. Det finns mycket exempel på matematik
och programmering i Python. Som man då skulle kunna låna. Problemet för
programmering i matematiken är ju att det står ju i vissa kurser att man ska
lösa med digitala verktyg och programmering. Men vilka problem är det man
ska lösa, när är det programmering tillför någonting. Man kan lösa många
problem med programmering men det tillför inte alltid någonting. Det ska
ju tillföra en dimension som gör att man löser något man inte skulle kunna
lösa utan att göra ett program. Så hon letar som en galning, men hittar inte
så många bra. De ska ju både passa in och vara på rätt svårighetsnivå. Till
exempel en egyptisk triangel är ju ett sådant exempel på där man kan gå
igenom massa tal och se vilka som har heltal på katet och hypotenusa och
grejer. Det orkar man ju inte göra själv, räkna upp till 100 kanske, det är ju
en kul tillämpning. Även gränsvärden kan ju vara nyttigt, man kan få fram
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något. Det gäller ju att hitta det som kan tillföra något extra. Annars kan man
ju ha programmering som en räknemaskin, men det tillför ju inget värde.

Om de här eleverna går i 3an har de ju läst matte 1,2,3 i alla fall och så
bara natur och teknik elever. För då blir det lite matematiskt djup, utan det
blir det lite platt.

• Vilka förkunskaper ska man förvänta sig?

Förkunskaper inom programmering kan man ju inte förvänta sig. Om typ 5
år kommer det elever som har börjat längre ner med programmering och då
kan man komma längre. Allmänt i sådana här kurser blir det mer och mer
avancerade uppgifter desto längre tid som kursen går.

• Typ av uppgifter, projekt, flera små uppgifter, prov? Hur lägger man
upp en sådan här kurs?

Eleverna kan mer och läraren kan mer. Om eleverna inte kan så mycket kanske
man måste lägga upp kursen med smådelar så man bygger på och lär sig
själva jobbtänket. Men det finns massor av skojiga små modelleringsuppgif-
ter som skulle gå att lösa med diffekvationer med programmering. Hon har
gjort något när hon studerade, med något djur som blev jagat på savannen
av något annat djur och så svängde det lagom mycket hela tiden, och så blev
det någon diffekvation som man kan göra i datorn. Något sånt kan man gö-
ra som ett projekt i grupper och sen ha någon redovisning, och det kan bli
kul. Men det gäller att hitta dem uppgifterna. Men prov är ganska tråkigt i
programmering. Även om hon har prov med dem på hösten när man kom-
mit igenom det här mest grundläggande för att se att de fattat någonting. Så
för de flesta går det väldigt bra på det här pappersprovet, för det är förstått
eller inte förstått. Sen är det ju inte så lätt då man gör fel för att man inte kan
provköra.

• Ska man jobba själv eller i par?

Man har ju mycket nytta av att jobba ihop, för man kan ju hjälpas åt och
tänka, och tänker då 3 gånger så bra som själv. Sen beror det lite på för man
jobbar ju på ett onaturligt sätt i skolan där man gör saker för att visa att man
kan. Man gör ju inte någonting för att man ska bli färdig med något på bästa
sätt. Utan man ska ju ha koll på vad alla kan och då är det svårt ibland att ha
gruppgrejer. Men man kan ju ha både och. Men man måste ju veta vad alla
kan och det är svårt i grupp.

• Skillnad mot att implementera programmering i de vanliga mattekur-
serna?
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Skillnaden mot programmering i en mattekurs gentemot att ha en hel kurs i
programmering inom matematik är att då det är tillräckligt mycket innehåll i
matten som det är, så det kommer ju inte få så stor del i mattekurserna. Även
om man skulle vilja är det svårt att plocka bort någonting. Så man kanske
ska lösa mer avancerade problem som är svåra att räkna ut för det blir så
pass avancerat, och det kanske man kan lösa med tillämpad programmering.
I matte 4 och matte 5 blir det ju lite diffekvationer och sånt skulle man ju
kunna ha nytta av att man kunde göra någon slags uträkningsprogram för.
Eller att man löser någon riktig uppgift. Sen skulle man kunna ha kontakt
med ett riktigt företag så skulle man kunna göra någon riktig uppgift med en
koppling. Det är också intressant hur man får till det.
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