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Sammanfattning

Den svenska grundskolans läroplan har reviderats till att innehålla
programmering från och med den 1 juli 2018. Detta medför flera val
av hur programmeringsundervisning skall utformas bland annat val
av programspråk och programmeringsparadigm. I denna studie un-
dersöks det funktionella programspråket Clojure som introduktions-
språk för grundskollärare utan tidigare programmeringserfarenhet.
Syftet har varit att ta reda på vilka utmaningar de mött vid program-
meringen. En kombination av metoder har använts för att ta reda på
detta. Studien har genomförts med 13 grundskollärare som deltagit
i en introduktionskurs i Clojure. Med hjälp av verktyget Codepad har
kursdeltagarnas knapptryck spelats in när de programmerat. Dessa
inspelningar har sedan använts för att utföra intervjuer med meto-
den stimulated recall där intervjudeltagarna fick se sin egen Codepad-
inspelning och sedan berättat om deras resonemang kring koden. Me-
toden att kombinera kodinspelning med stimulated recall har gene-
rerat stora mängder både kvantitativ och kvalitativ data och därmed
gett en tydlig bild av hur kursdeltagarna har programmerat i Clojure.
Av studiens resultat framkommer att kursdeltagarnas största utma-
ning är programspråkets syntax. Detta stämmer överens med tidigare
studier som visar att syntax är den vanligaste utmaningen för nybör-
jare även i andra programspråk. Vi ser därför inga specifika egenska-
per hos Clojure som skulle motivera att välja bort varken det eller det
funktionella paradigmet i introduktionskurser i programmering.
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Abstract

The Swedish primary school curricula have been revised to include
programming as of July 1, 2018. This entails several choices of how
programming education should be designed, among other things, the
choice of programming languages and programming paradigms. In
this study, the functional programming language Clojure is examined
as an introductory language for primary school teachers without pre-
vious programming experience. The purpose has been to find out
what challenges they encountered in programming. For this a com-
bination of methods has been used. The study has been conducted
with 13 primary school teachers who participated in an introductory
course in Clojure. Using the tool Codepad, the participants’ every key
press has been recorded when programming. These recordings were
then used to conduct interviews with the method stimulated recall,
where the interviewees saw their own Codepad recordings and then
explained their reasoning about the code. The method of combining
code recordings with stimulated recall has generated large amounts of
both quantitative and qualitative data, thus giving a clear picture of
how the course participants have programmed in Clojure. The study
results show that the participants’ greatest challenge is the syntax of
the programming language. This is consistent with previous studies
that show that syntax is the most common challenge for novice pro-
grammers, even in other programming languages. We therefore see
no specific characteristics of Clojure that would hinder it, or the func-
tional paradigm, in introductory courses in programming.
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Förord

”Many years of experience have taught us that there is no
perfect language for CS1. The choice is often almost a mat-
ter of religious fervor, rather than any specific language-
related feature(s).” (Close, Kopec, & Aman, 2000, s. 236)

Arbetsnamnet för den här rapporten har varit: Det funktionella paradig-
mets koppling till andlig uppenbarelse. Detta eftersom flera vi träffat som
tror på det funktionella paradigmet verkar bära på en passion som kan
liknas vid religiös iver och pratar om funktionell programmering som
att de ser något som andra inte ser.

Vi kommer båda från en bakgrund med Python som första pro-
gramspråk. I vår första programmeringskurs på KTH fick vi program-
mera i programspråket Python. Där fick vi för första gången träffa Lin-
da Kann som är en fantastiskt duktig lärare, kursledare och didaktiker.
Tack för all hjälp med examensarbetet trots att du inte haft extra tid av-
satt i ditt schema.

Vi vill också passa på att tacka Eva Björkholm som både undervisat
oss i teknikdidaktik och väglett oss genom detta examensarbete. Du
har tagit dig tid att läsa rapporten vid ett flertal tillfällen (till och med
på semestern) och alltid kommit med detaljerad, träffsäker, formativ
och ärlig feedback.

Vi vill också tacka Tomas Ekholm som introducerade oss för pro-
gramspråket Clojure och lade fram konkreta argumenterat för de för-
delar som funktionell programmering kan medföra. Thomas visdoms-
ord ”Vi ska inte göra något bara för att det är lätt, vi ska göra det för att
det är rätt” har stannat kvar i våra tankar inte bara genom examensar-
betet utan kommer även att göra det genom hela livet.

Det finns otroligt många vi vill tacka som hjälpt och stöttat oss
genom vår studietid på KTH, familj, partners och vänner. Två peroner
värda att lyfta fram lite extra är dock Johan Myrsmeden och Simon
Götling, tillsammans har vår ”datakvartett” alltid känts både lätt och
rätt!

Kram
Filip & Jonas
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Kapitel 1

Introduktion

1.1 Inledning

Från och med 1 juli 2018 skall programmering undervisas i grund-
skolan (Regeringskansliet, 2017a). Det skall ske i enlighet med de för-
ändringar i skolans styrdokument som regeringen beslutade om den 9
mars 2017 (Regeringskansliet, 2017b, 2017a). Förändringarna i läropla-
nen motiverades med att ”skolans uppdrag att stärka elevernas digi-
tala kompetens” (Regeringskansliet, 2017b, s. 1) skall tydliggöras. En
av förändringarna är bland annat ”att programmering införs som ett
tydligt inslag i flera ämnen i grundskolan, framförallt i teknik- och ma-
tematikämnena” (Regeringskansliet, 2017b, s. 1).

Beslutet att revidera skolans styrdokument föregicks av en flerårig
utredning av Digitaliseringskommissionen som tillsattes 2012 ”i syf-
te att främja digitaliseringen i Sverige och verka för att uppnå det it-
politiska målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digi-
taliseringens möjligheter” (Digitaliseringskommissionen, 2016, s. 17). I
Digitaliseringskommissionens (2014) delbetänkande beskrivs hur sko-
lan är en viktig del i att rusta elever för framtidens samhälle med ton-
vikt på två aspekter. Det ena är att med hjälp av informationsteknik
(it) öka jämställdheten, för att uppnå en likvärdig skola och en jäm-
ställd it-bransch. Det andra är för att utbilda it-kunnig arbetskraft för
samhällsekonomisk nytta.

En konsekvens av att programmering införs i befintliga ämnen
är att lärarna i dessa ämnen behöver kompetens för att undervisa i
programmering. Flera olika utmaningar kan tänkas uppstå. För lä-
rarna kan det exempelvis handla om didaktiska utmaningar som att

1
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avgränsa innehåll och anpassa det till sitt ämne eller att välja pro-
gramspråk. Programmeringsparadigm är ytterligare en aspekt för lä-
rarna att ta ställning till. Den aspekten lyfts varken fram av Digitalise-
ringskommissionen eller Skolverket. Av de programspråk som under-
visas i introduktionskurser på universitet, tillhör de flesta program-
språk det imperativa paradigmet eller det objektorienterade paradigmet (de
Raadt, Watson, & Toleman, 2004). Sökstatistik från flera sökmotorer
indikerar även att de vanligaste programspråken tillhör dessa para-
digm (TIOBE, 2018). Vid en kontroll vi gjort av vilken typ av program-
språk som kommer undervisas på de fortbildningskurser för lärare,
som hålls av flera lärosäten i landet (Skolverket, 2018), framkom att
de flesta kurser huvudsakligen kommer att undervisa i ett imperativt
språk. En mer ingående beskrivning av paradigmen finns i avsnitt 2.2.

Ett paradigm som vi anser relevant att lyfta fram i sammanhanget
är det funktionella paradigmet eftersom det har flera tydliga kopplingar
till matematiken (Bird, 2015; Chakravarty & Keller, 2004; Lee, 2017).
Det funktionella programmeringsparadigmets grundtanke är att det
skall gå att resonera matematiskt om datorprogram. Det vill säga, da-
torprogram skall kunna beskrivas som matematiska funktioner. Ef-
tersom funktionella programspråk inte är lika vanligt förekommande
i introduktionskurser i programmering vill vi undersöka hur funktio-
nell programmering fungerar som introduktionsspråk för grundskol-
lärare.

1.2 Syfte

Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om hur
grundskollärare, som för första gången lär sig att programmera i det
funktionella programspråket Clojure, utvecklar kunskaper om pro-
grammering.

1.3 Forskningsfrågor

• Vilka utmaningar möter grundskollärare när de programmerar i
Clojure för första gången?

• Hur fungerar Clojure som introduktionsspråk för grundskollä-
rare?
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• Hur kan Codepad användas för att analysera hur programmera-
re löser problem?



Kapitel 2

Bakgrund

2.1 En reviderad läroplan

2012 fick Digitaliseringskommissionen i uppdrag att ta fram
en strategi för hur Sveriges samhälle skall digitaliseras. Upp-
draget utökades vid ett flertal tillfällen, bland annat föreslog
Digitaliseringskommissionen (2014) att styrdokumenten i grundsko-
la och gymnasium skulle revideras till att omfatta digitala förmågor.
2016 lämnades Digitaliseringskommissionens slutbetänkande För di-
gitalisering i tiden (Digitaliseringskommissionen, 2016) till regering-
en, där de bland annat rekommenderade att läroplanerna skulle
uppdateras till att innehålla digital kompetens. 2017 beslutade Sveri-
ges riksdag om ”Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument”
(Regeringskansliet, 2017b, s. 1). I matematikämnet innebär det bland
annat att följande formuleringar lagts till i det centrala innehållet i någ-
ra kursplaner:

• ”Algebra i årskurs 1–3: Hur entydiga stegvisa instruk-
tioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund
för programmering. Symbolers användning vid steg-
visa instruktioner.

• Algebra i årskurs 4–6 samt årskurs 7-9: Hur algoritmer
kan skapas och användas vid programmering. Pro-
grammering i visuella/olika programmeringsmiljöer.

• Problemlösning i årskurs 7–9: Hur algoritmer kan ska-
pas, testas och förbättras vid programmering för ma-
tematisk problemlösning.”

4
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(Regeringskansliet, 2017b, s. 2)

Några exempel på tillägg i teknikämnet är:

• ”Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar i års-
kurs 1–3: Att styra föremål med programmering.

• Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar i års-
kurs 4–6: Att styra egna konstruktioner eller andra fö-
remål med programmering.

• Tekniska lösningar i årskurs 7–9: Tekniska lösningar
som utnyttjar elektronik och hur de kan programme-
ras.

• Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar i års-
kurs 7–9: Egna konstruktioner där man tillämpar styr-
ning och reglering, bland annat 3 med hjälp av pro-
grammering. Hur digitala verktyg kan vara stöd i tek-
nikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar
och simuleringar.”

(Regeringskansliet, 2017b, s. 2-3)

I Skolverkets (2017a) kommentarmaterial till läroplanerna för försko-
leklass, fritidshem och grundskoleutbildning Få syn på digitaliseringen
på grundskolenivå framtaget för att ”öka förståelsen för hur digitalise-
ringens möjligheter kan bidra till att ge eleverna en likvärdig utbild-
ning” (Skolverket, 2017a, s. 4), motiveras den digitala kompetensens
plats i skolan utifrån ett samhällsperspektiv. I materialet beskrivs digi-
tal kompetens som ett generellt begrepp som kan innebära allt från att
hantera sociala medier till utveckling av mjukvara (Skolverket, 2017a).
En aspekt av digital kompetens som nämns är styrningen av dato-
rer genom programmering. ”Det kan till exempel handla om att styra
föremål i en visuell programmeringsmiljö där eleverna kan ’dra-och-
släppa’ fördefinierade grafiska element för att sätta samman sina pro-
gram. Det kan också handla om fysiska objekt som till exempel pro-
grammeras med knapptryckningar.” (Skolverket, 2017a, s. 25).

2.1.1 Varför programmering?

I Digitaliseringskommissionens (2014) delbetänkande diskuteras pro-
grammeringens roll i skolan genom att lyfta fram tre avsikter som fun-
nits i andra länder som infört programmering som eget ämne:



6 KAPITEL 2. BAKGRUND

”En avsikt är att ge eleverna grundläggande kunskaper för
att kunna hantera sin digitala vardag och kunna behärs-
ka sina digitala verktyg och inte bli behärskad av dem. En
annan är att tidigt väcka elevernas intresse och lust för tek-
niska frågor för att med tiden få fler att söka sig till tek-
niska utbildningar. En tredje är att träna logiskt tänkande.”
(Digitaliseringskommissionen, 2014, s. 190)

Dessa tre aspekter avspeglas senare i Digitaliseringskommissionens
föreskrift om hur programmering bör införas i svenska grundskolan:

”Programmering bör enligt vår bedömning införas som
en del av redan existerande ämnen: den mer tekniska de-
len i teknikämnet, logik och problemlösning inom ma-
tematik vilket skulle förstärka det kreativa, problemlö-
sande och skapande elementet i ämnet, digitalt skapan-
de i slöjd och bild samt som tidigare nämnts källkritik
och nätetikett i samhällskunskap, historia och svenska.”
(Digitaliseringskommissionen, 2014, s. 191)

Matematikämnets problemlösning kan liknas vid programmeringens.
Det handlar om att göra ansatser, testa, omvärdera och prova igen
(Skolverket, 2017a). Genom att använda sig av funktionell program-
mering blir problemlösningen enklare att resonera kring utifrån ett
matematiskt perspektiv (Bird, 2015).

Programmering för demokrati

”Men programmering ska ses i ett vidare perspektiv som
även omfattar kreativt skapande, styrning och reglering, si-
mulering samt demokratiska dimensioner. Det här vidare
perspektivet på programmering är en viktig utgångspunkt
i undervisningen och programmering ingår därmed i alla
aspekter av digital kompetens.” (Skolverket, 2017a, s. 10)

Citatet ovan beskriver hur programmering skall ses ur ett brett per-
spektiv som även innefattar demokrati. Det tycks alltså finnas demo-
kratiska argument för att inkludera programmering i grundskolan.
Genom ökad digital kompetens kan medborgarna delta mer informe-
rat i teknikpolitiska frågor. Utan någon kunskap om hur digitala sy-
stem fungerar är det svårt att ta ställning till vilka tekniska system
som är lämpliga att använda i samhället.
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2.1.2 Behov av kompetens och didaktisk vägledning
för undervisning i programmering i
grundskolan

Som tidigare nämnts blir en av konsekvenserna av att programme-
ring införs i teknik- och matematikämnena att lärarna i dessa ämnen
behöver kompetens för att undervisa i programmering. Detta innebär
att flera lärare i grundskolan behöver utbildas för att kunna under-
visa i programmering. Att som grundskollärare, med liten erfarenhet
av programmering, välja programspråk och utformning av innehåll
kan bli en svår uppgift eftersom programmering är ett brett områ-
de under ständig förändring med många olika intressen inblandade
(Skolverket, 2017a).

Grundskolan står inför val mellan flera olika programspråk och
sannolikt kommer olika skolor undervisa i olika språk och program-
meringsparadigm. Enligt 1 kap. 5§ i Skollagen ska utbildningen ”vila
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (Sverige, 2013). Ef-
tersom programmering inte tidigare varit ett innehåll i den svenska
grundskolan saknas beprövad erfarenhet. Det blir därför extra viktigt
att förhålla sig till forskning om programmeringsundervisning.

2.2 Programmeringsparadigm

Det finns flera olika programmeringsparadigm. Som tidigare nämnts
är det imperativa paradigmet vanligare för nybörjare i programmering
än det funktionella paradigmet. I det här avsnittet beskrivs paradig-
men och vad som skiljer dem åt.

2.2.1 Imperativ programmering

”De flesta programmerare lär sig att programmera impera-
tivt först. Objektorienterade språk är imperativa språk där
objekt skapas och objektens tillstånd uppdateras när exe-
kveringen av programmet fortgår. Att tänka på att upprätt-
hålla och uppdatera objektens tillstånd är mycket mindre
förskrivande än att tänka på vilken instruktion som ska ut-
föras härnäst.” (Lee, 2017, s. 179, egen översättning)

Att tilldela värden till variabler är huvudoperationen i imperativ pro-
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grammering (Lee, 2017). När variablers värden förändras under exe-
kveringen förändras programmets tillstånd. Tilldelning kan förändra
värdet hos en variabel kan ge upphov till sidoeffekter. Sidoeffekter or-
sakar ibland problem och ett program som förlitar sig på sidoeffekter
kan vara svårt att resonera om (Lee, 2017). Ett annat sätt att uttrycka
detta på är att det är svårt att förstå hur alla tilldelningsoperationer
i ett program kommer påverka programmets tillstånd. Detta kan leda
till oväntade resultat när programkoden exekveras. Ett enkelt exempel
på ett program med en sidoeffekt är:

var C = 3

function adderaTre(x) {
return x + C

}

function adderaSex(x) {
C = C*2
return x + C

}

adderaTre(1) // Returnerar 4
adderaSex(3) // Returnerar 9
adderaTre(1) // Returnerar 7

I JavaScript-programmet ovan illustreras problemet med sidoeffekter.
Funktionen adderaTre förväntas addera 3 till det värde som matas
in i funktionen. Alltså adderaTre(1) bör returnera talet 4. En sido-
effekt i funktionen adderaSex är att variabeln C förändras vid den
nya tilldelningen. När adderaTre(1) anropas för andra gången blir
resultatet istället 7. Detta är ett exempel på hur en sidoeffekt försvårar
möjligheten att resonera kring programmets tillstånd.

2.2.2 Funktionell programmering

”Det är omöjligt att i ett rent funktionellt språk deklarera en variabel
som blir uppdaterad när ditt program körs” (Lee, 2017, s. 179, egen
översättning). I funktionell programmering är funktionsanvändning
den huvudsakliga operationen (Lee, 2017), till skillnad från tilldelning
i det imperativa paradigmet. Rena funktionella språk saknar alltså
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tilldelningssatser och, som en konsekvens av det, slingor. Istället an-
vänds rekursion (Lee, 2017). En fördel med att variablers värden inte
kan skrivas över är att utrymmet för sidoeffekter minskar. Vad som i
imperativa språk kallas för variabler blir istället i funktionella språk
konstanter.

Ytterligare en aspekt som skiljer funktionell programmering från
imperativ är det funktionella paradigmets tydliga koppling till mate-
matiken. Bird (2015) sammanfattar:

”I ett nötskal:

• Funktionell programmering är en metod för pro-
gramkonstruktion som betonar funktioner och deras
tillämpning snarare än kommandon och deras exekve-
ring.

• Funktionell programmering använder enkel matema-
tisk notation som möjliggör att problem kan beskrivas
tydligt och koncist.

• Funktionell programmering har en enkel matematisk
grund som stöder ekvationella resonemang om pro-
grammens egenskaper.

” (Bird, 2015, s. 1, egen översättning)

En fördel med funktionell programmering är alltså att resonemang om
hur ett visst datorprogram fungerar blir enklare på grund av att pro-
grammet inte har sidoeffekter och att resonemanget kan stödjas av ma-
tematik.

2.2.3 Matematiska resonemang om datorprogram

Här beskrivs ett exempel på hur en objektorienterad lösning av ett pro-
blem med hjälp av funktionell programmering och matematiska reso-
nemang kan förenklas. Exemplet nedan är hämtat ur Lonsdorfs (2018)
bok om funktionell programmering med JavaScript:

class Flock {
constructor(n) {
this.måsar = n;

}
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förena( andra ) {
this.måsar += andra.måsar;
return this;

}

fortplanta( andra ) {
this.måsar = this.måsar * andra.måsar;
return this;

}
}

const flockA = new Flock(4);
const flockB = new Flock(2);
const flockC = new Flock(0);
const result = flockA
.förena(flockC)
.fortplanta(flockB)
.förena(flockA.fortplanta(flockB))
.måsar;

// 32

(Lonsdorf, 2018, s. 11, egen översättning)

Resultatet av JavaScript-programmet ovan bör bli 16 men blir istället
32 på grund av att programmets objekt ändrar tillstånd. Nedan följer
en funktionell lösning (i JavaScript) som ger korrekt resultat:

const förena = (flockX, flockY) => flockX
+ flockY;

const fortplanta = (flockX, flockY) =>
flockX * flockY;

const flockA = 4;
const flockB = 2;
const flockC = 0;
const result = förena(fortplanta(flockB,

förena(flockA, flockC)),
fortplanta(flockA, flockB));
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// 16

(Lonsdorf, 2018, s. 11, egen översättning)

Om nu funktionerna förena skrivs om till addera och fortplanta
till multiplicera kan ett matematiskt resonemang föras för att förkorta
programmet. Med hjälp av grundläggande matematiska satser

// associativitet
addera(addera(x, y), z) === addera(x,

addera(y, z));

// kommutativitet
addera(x, y) === addera(y, x);

// identitet
addera(x, 0) === x;

// distributivitet
multiplicera(x, addera(y,z)) ===

addera(multiplicera(x, y),
multiplicera(x, z));

kan

const result = addera(
multiplicera(

flockB, addera(flockA, flockC)
),
multiplicera(flockA, flockB)

);

skrivas om till

const result = multiplicera(
flockB, addera(flockA, flockA)

);
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Förenklingen ovan kan uttryckas matematiskt som:

B(A+ C) + AB

[Identitet, C = 0 ger A+ C = A]

BA+ AB

2AB

Med hjälp av funktionell programmering underlättas alltså ett mate-
matiskt resonemang om datorprogrammet.

2.3 Vilket programspråk skall undervisas i?

I Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå (Skolverket, 2017a) läses
följande stycke:

”När det gäller programmering sker en ständig utveckling,
exempelvis utvecklas programspråk eller ersätts av nya. I
läro- och kursplanerna nämns inte specifika programspråk.
Genom undervisningen ska eleverna utveckla en generell
förståelse för programmering och hur den kan påverka
omgivningen. Undervisningen kan till exempel utgå från
ett visst språk för att skapa den förståelsen.” (Skolverket,
2017a)

Det finns flera saker som behöver utredas för att kunna tolka ci-
tatet ovan från Skolverket. Till exempel är det inte tydligt vad som
menas med generell förståelse för programmering eftersom programme-
ring förekommer i många olika former för många olika syften och kan
förstås på många olika sätt, beroende på den kontext som program-
mering tillämpas i. Förståelsen för programmering kan även bero på
erfarenheten av ett visst programspråk. Att lösa problem utifrån ett
imperativt tankesätt kan skilja sig från att lösa det utifrån ett funktio-
nellt tankesätt. Används endast ett programspråk ges också bara en
viss typ av generell förståelse och det är något som skolorna behöver
vara medvetna om.

För att belysa svårigheterna i att definiera generell förståelse för
programmering utifrån endast ett språk, kan nämnas att under ut-
bildningen på Civilingenjör och lärarprogrammet med inriktning
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informations- och kommunikationsteknik har vi stött på flera olika
programspråk och paradigm, bland annat: Python, Java, JavaScript,
HTML, CSS, Clojure, SQL, XML, Go, Haskell, Prolog, C och assemb-
ler. Alla dessa har olika särdrag och används delvis för att tjäna olika
syften samt tillämpas med olika programmeringsstilar.

Det är alltså inte självklart vilket programspråk som bör väljas för
undervisning. Enligt Watson & Lis (2014) studie spelar valet av pro-
gramspråk inte stor roll för hur många studenter som klarar sin första
programmeringskurs på universitet och högskola.

Tidigare forskning av Pears et al. (2007) om vilket språk som bör
användas för att lära ut programmering till nybörjare kan vara till
hjälp för att fatta beslut om vilken typ av programspråk som bör väl-
jas. De vanligaste språken Java, C och C++ tillhör, trots att de är van-
liga, de språk som anses försvåra lärande i programmering för nybör-
jare. Detta på grund av att dessa språk har många syntaktiska regler
som förskjuter fokus från programmeringen till syntaxen. Program-
språk som har enkel syntax hjälper nybörjare att fokusera på problem
som handlar om programkodens struktur och algoritmer snarare än
de syntaktiska reglerna. (Pears et al., 2007)

2.4 Funktionell programmering i undervis-
ning

Funktionella programspråk är underrepresenterade i introduktions-
kurser i programmering. I en studie av de Raadt et al.(2004) framgår
att 9% av undersökta universitetsinstitutioner undervisade i ett funk-
tionellt paradigm. Enligt Chakravarty & Keller (2004) har funktionell
programmering flera fördelar i introduktionskurser i programmering.
De konstaterar att: ”Funktionella språk hjälper oss att ersätta syntax-
ens tyranni genom ett principiellt tillvägagångssätt som (1) förmedlar
elementära tekniker för programmering, (2) introducerar grundläg-
gande beräkningskoncept och (3) främjar utvecklingen av analytiskt
tänkande och problemlösningsförmåga” (Chakravarty & Keller, 2004,
s. 122, egen översättning). De första två, att grundläggande program-
meringstekniker frambringas och att väsentliga programmeringskon-
cept introduceras, kan ses som delar i generell förståelse av program-
mering. Den sista, att analytiskt tänkande och problemlösningsförmå-
ga utvecklas, är relevant i förhållande till läroplanen där ”Hur algorit-
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mer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matema-
tisk problemlösning.” (Skolverket, 2017b, s. 61) är del av det centrala
innehållet.

Imperativa språk har dock fördelar som funktionella språk inte be-
sitter. Wells & Kurtzs (1989) skriver i sin artikel:

”In defense of imperative languages, they do provide,
among high level languages, the most efficient implemen-
tation for many fundamental algorithms used on today’s
sequential machines. In general, they are not as demanding
on cpu time and memory space as non-imperative langua-
ges. And, from a practical perspective, in the “real world”
imperative languages are used much more widely than ot-
her languages.” (Wells & Kurtz, 1989, s.247)

Precis som Wells & Kurtzs (1989) nämner är datorer sekventiella. Ett
imperativ programspråk skrivs därmed på ett sätt som mer liknar hur
en dator fungerar. Imperativa språk är också vanligare ”ute i värden”
och är i många fall effektivare med tanke på processor- och minnesan-
vändning (Wells & Kurtz, 1989).

2.5 Clojure

Clojure är ett funktionellt programspråk som är en modern variant av
LISP. LISP är känt för att ha en simpel syntax (Close et al., 2000) som
tidigare nämnts (Pears et al., 2007) gör det lämpat för undervisning.

I denna studie har Clojure valts som programspråk av några anled-
ningar. Dels för att det är ett språk som författarna har tillräcklig erfa-
renhet av för att undervisa i och dels för att Clojure har ett dynamiskt
typsystem likt Python som är ett vanligt språk i introduktionskurser.

Clojures syntax är enhetlig. Alla operationer i Clojure uttrycks i
form av funktioner. Ett funktionsanrop i Clojure skrivs på följande sätt:

(funktionsnamn parameter1 parameter2)

Antalet parametrar en funktion har beror på funktionen. I exemplet
ovan har två parametrar valts för enkelhetens skull. En fördel med
Clojures syntax är att den inte varierar när nya funktioner introduce-
ras. Exempelvis liknar sättet man skriver
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(println "Hej världen")

sättet som en if-sats skrivs på:

(if true "Returnerar mig" "men inte mig")

Pythons motsvarigheter illustrerar att andra programspråk kan ha va-
rierande syntax för olika grundläggande programmeringskoncept:

print("Hej världen")

If-sats:

if True:
return "Returnerar mig"

else:
return "men inte mig"

Exemplen visar en fördel som Clojure har nämligen att if-funktionens
egenskaper kan fokuseras på istället för att förklara hur den skall skri-
vas syntaktiskt.

2.6 Konstruktivistiskt perspektiv på lärande
i programmering

Det konstruktivistiska perspektivet på lärande utgår från att indivi-
den konstruerar kunskap om sin omvärld i form av kunskapsstruktu-
rer (Ben-Ari, 1998; Illeris & Andersson, 2007). Enligt konstruktivismen
finns ingen fundamental sanning, vilket innebär att kunskap är felbar
(Ben-Ari, 1998).

Två framträdande begrepp inom konstruktivismen är assimilation
och ackommodation. Assimilation är den process där individen tilläg-
nar sig ny kunskap om den yttre världen med hjälp av redan befintliga
kunskapsstrukturer (Illeris & Andersson, 2007; Piaget, 2013). Ackom-
modation sker när de befintliga kunskapsstrukturerna behöver anpas-
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sas för att uppnå jämvikt mellan dessa och kunskap om omvärlden
(Illeris & Andersson, 2007; Piaget, 2013). Sinnesintryck från omvärl-
den tillsammans med befintliga kunskapsstrukturer används för att
skapa nya strukturer (Ben-Ari, 1998).

En konsekvens av att kunskap konstrueras blir att lärande är en ak-
tiv process där konstruerandet av kunskap bland annat sker med hjälp
av lärare och andra elever, samt reflektion av befintlig kunskap (Ben-
Ari, 1998).

Vidare beskriver Ben-Ari (1998) hur konstruktivismen kan använ-
das som förklaringsmodell för hur lärande inom datavetenskap går
till. I artikeln konstateras att till skillnad från naturvetenskapen sak-
nar nybörjare i ämnet en befintlig modell av verkligheten, det vill säga,
nybörjare i datavetenskap saknar en modell av hur en dator fungerar.
Ben-Ari (1998) menar att det därför är svårt att lära sig datorvetenskap
och programmering eftersom inga befintliga kunskapsstrukturer kan
användas och därför måste konstrueras helt från början.

Det som framförallt är speciellt för datorvetenskap är att ontolo-
gin är konkret och strikt. De syntaktiska reglerna för programspråken
måste följas och det finns ingen anledning till att diskutera dessa (Ben-
Ari, 2001). Detta leder också till att studenter som arbetar med pro-
grammering får feedback på deras mentala modeller snabbt. Istället
för att vänta på att en lärare ska rätta och ge feedback så svarar datorn
direkt med ett felmeddelande om något är fel. Ben-Ari (2001) beskriver
detta som problematiskt för de studenter som föredrar en mer reflek-
terande och social lärstil.



Kapitel 3

Metod

Följande avsnitt behandlar de metoder som använts för att samla in
data. Inledningsvis beskrivs den programmeringskurs som utformats
åtföljt av deltagarurval och kursgenomförande. Därefter beskrivs tre
metoder för datainsamling: dokumentation av deltagarnas egna frå-
gor i undervisningen, Codepad-inspelning av deras programmerande
samt intervjuer med två av deltagarna.

3.1 Programmeringskurs i Clojure

För att undersöka undervisning i Clojure för grundskollärare utforma-
des en egen programmeringskurs. De främsta anledningarna till det-
ta var dels att kunna anpassa kursen för studiens syfte och dels för
att programmeringskurser för nybörjare i Clojure på svenska inte har
hittats. Ambitionen för kursen var att deltagarna skulle undervisas i
innehåll som förekommer i programmeringskurser för nybörjare. Ef-
tersom studien ej fokuserat på lärandet i programmering skall kursen
inte ses som ett föreskrivande exempel för hur en kurs bör utformas.

3.1.1 Kursmål

I kursplanen formulerades kursmålet som att ”Efter avslutad kurs
skall deltagarna kunna granska och hacka ett enkelt digitalt röstnings-
program”. Med det menades att deltagarna efter avslutad kurs skulle
kunna läsa och tolka samt ge förslag på hur följande program skulle
ändras för att bli rättvist:

17
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;; Röstsystemexempel

(def röster ["Donald Trump" "Hillary Clinton"
"Donald Trump" "Hillary Clinton" "Donald Trump"
"Hillary Clinton" "Hillary Clinton" "Donald
Trump"])

(defn röstsystem

"Ett rösträkningssystem"

[ röst-lista antal-trump antal-clinton ]

(if (empty? röst-lista)
(println "Donald Trump fick" antal-trump

"röster."
"Hillary Clinton fick" antal-clinton

"röster.")

(if (= (str (last röst-lista)) "Donald
Trump")

(röstsystem
(pop röst-lista) (+ 1 antal-trump

antal-trump) antal-clinton)
(röstsystem
(pop röst-lista) antal-trump (+ 1

antal-clinton)))))

(röstsystem röster 0 0)

3.1.2 Didaktikens grundfrågor: Vad? Hur? För vem?
Varför?

Författarnas erfarenhet av undervisning har påverkat ställningstagan-
den och beslut i kursens utformning. De didaktiska grundfrågorna
vad?, hur?, för vem? och varför? har varit betydande i utformningen
av kursen. I följande stycken beskrivs några ställningstaganden som
relaterar till de didaktiska frågorna.
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Exempel med anknytning till grundskoleämnen

Vid kursens utformning har hänsyn tagits till att deltagarna var lärare
i grundskolan. Nedan följer två exempel från problemsamlingen (se
bilaga B):

Skriv ett program som lägger ihop ord i en lista till sammansatta
ord.

(def ordlista ["last" "tomat" "bil" "sol"
"ögon" "ketchup" "glas"])

*skriv kod här* ; Skriv ut "lastbil"

*skriv kod här* ; Skriv ut "tomatketchup"

*skriv kod här* ; Skriv ut "solglasögon"

Skriv ett program som har en funktion som räknar ut en rektang-
els area

(defn rektangelarea [ bas höjd ]

*Skriv din kod här*)

;; Funktionsanrop med bas 3 och höjd 5
(println (rektangelarea 3 5))

Det första exemplet handlar om sammansatta ord, vilket kan ingå i
svenskundervisning i årskurs 1-3 (Skolverket, 2017b). Det andra ex-
emplet illustrerar hur matematik och programmering kan samverka
för att lösa areaproblem, något som ingår i det centrala innehållet i
matematik för årskurs 4-6 i grundskolan (Skolverket, 2017b).

Parprogrammering eller inte?

Under introduktionskursen i programmering på Civilingenjör & Lä-
rarprogrammet på Kungliga Tekniska högskolan tillämpas parpro-
grammering. Hanks, Fitzgerald, McCauley, Murphy, & Zander (2011)
konstaterar i sin forskningsöversikt att parprogrammering skulle kun-
na vara fördelaktigt för nybörjare och öka deras kodkvalitet men ut-
trycker också att det krävs mer forskning för att uttala sig om effekter-
na av parprogrammering generellt. I vår studie valdes parprogram-
mering bort till fördel för att kunna analysera 13 Codepad-inspelning
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istället för sex, som hade blivit fallet om deltagarna programmerat i
par. Även fast deltagarna inte parprogrammerade uppmanades de att
diskutera och hjälpa varandra.

Gruppstorlek

Ytterligare ett didaktiskt ställningstagande var vilken storlek gruppen
skulle ha. Watson & Li (2014) konstaterar i sin artikel att klasstorleken
har inverkan på antalet studenter som klarar sin första programme-
ringskurs. Vid klasstorlekar under 30 klarade 82% av studenterna kur-
sen i kontrast till 69% vid grupper större än 30 (Watson & Li, 2014).
Detta var en anledning till att kursens gruppstorlek begränsades till
10-15 deltagare.

3.1.3 Val av innehåll

En av fördelarna med att skapa en egen kurs var att det fanns goda
förutsättningar för att anpassa innehållet till att bli relevant för grund-
skolan. Exempelvis utformades kursen utifrån det övergripande te-
mat demokrati. Detta för att kursen förväntades vara användbar i de
deltagande grundskollärarnas yrkesutövning. För att exemplifiera hur
programmering kan relatera till demokrati, skrevs ett datorprogram i
form av ett röstningssystem som deltagarna efter avslutad kurs för-
väntades kunna tolka och felsöka. I detta röstningssystem fanns alla
delar i kursinnehållet representerade.

En av nackdelarna med att utforma en egen kurs var att innehål-
let inte tidigare hade använts för undervisning. Av den anledningen
utfördes en pilotkurs för att utvärdera innehållet innan kursstart.

Kursinnehållet har inspirerats från introduktionskurser i pro-
grammering på universitetet. Kursens sammanfattade innehåll visas i
tabell 3.1 nedan:

Tabell 3.1: Kursinnehåll

Kursinnehåll

Kodkommentarer

Text i kodfilen som inte läses av kompilatorn.
Kommentarer är främst till för att göra koden
mer läsbar för människor.
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Utskrifter
Utskrifter till terminalen med hjälp av
funktionen (println)

Strängar, tal, listor
Vanliga datatyper och strukturer inom
programmering.

Aritmetik, operatorer
Aritmetiska operatorer, till exempel addition,
subtraktion, multiplikation och division.

Konstanter
Definiering av konstanter för att spara
funktioners output.

Komparatorer, villkor, if-satser
Komparatorer så som =, >, <, <=, >=,
i kombination med villkor i if satser.

Funktioner Definiera egna funktioner i Clojure.

Rekursion

Rekursionsbegreppet och hur rekursion
kan användas för att gå igenom alla
element i en lista.

Rekursion inkluderades i kursen eftersom det används i funktio-
nell programmering för att skriva program med upprepning. Något
som är viktigt att påpeka är att deltagarna inte förväntades att på egen
hand implementera rekursion i sina program.

3.1.4 Undervisningsmaterial

I en studie av Anderson, Farrell, & Sauers (1984) undersöktes tre per-
soners agerande under de första 30 timmarna de lär sig programme-
ring med LISP. Anderson et al. (1984) konstaterar att deltagarna i hög
grad stöder sig på strukturerade och tydliga exempel som de kan ef-
terlikna när de själva programmerar. Med utgångspunkt i Anderson et
al.s (1984) forskning har en lathund med kursens centrala innehåll ta-
gits fram för att stödja kursdeltagarna med strukturerade exempel (se
bilaga A). Kursdeltagarna hade även tillgång till ett problemhäfte (se
bilaga B) som utformats för självständigt arbete med programmering-
en. Problemhäftet strukturerades för att deltagaren först skulle läsa ett
exempel, sedan justera detta exempel och till sist skriva ett eget pro-
gram utifrån det programmeringskoncept exemplet behandlade. Den-
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na struktur liknar Deimel och Moffats förslag att introduktionskurser
i programmering bör ha fyra steg:

1. ”Låt studenter köra program och observera körningen
och utvärdera dess fördelar och nackdelar.

2. Låt studenter studera välstrukturerade program.

3. Låt studenter engagera sig i modifiering och utveck-
ling av program.

4. Låt studenter självständigt designa och skriva pro-
gram.”

(Chang, Chiao, Chen, & Hsiao, 2000, s. 211, egen översätt-
ning)

I problemhäftet har deltagarna haft möjlighet att gå igenom alla dessa
steg med undantaget att de inte har uppmanats att utvärdera för- och
nackdelar med de olika exemplen. Eftersom kursen endast omfattat
sju timmars undervisning antogs deltagarna sakna kunskaper för att
på ett meningsfullt sätt kunna utvärdera för- och nackdelar med sin
kod.

Utvecklingsmiljön

Som integrerad utvecklingsmiljö (IDE) valdes onlineverktyget Codepad
via https://codepad.remoteinterview.io. Codepad erbjuder följande funk-
tionalitet vid programmeringen:

• En kompilator för Clojure med tillhörande terminal.

• Färgkodning av Clojures syntax.

• Loggning av programmerarens alla knapptryckningar under
kodsessionen samt möjligheten att spela upp dessa som en vi-
deo.

• Automatiska namnförslag från tidigare deklarerade konstanter
och funktioner.

Den främsta anledningen till att Codepad valdes var möjligheten att
spela in och logga deltagarnas kodsessioner. Varje tangentinmatning
har sparats och har i efterhand kunnat spelas upp som en film över
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hur en deltagare har programmerat. På filmens tidslinje har varje exe-
kvering av koden markerats vilket möjliggjort strukturerad analys av
deltagarnas kodexekveringar.

Ett annat onlineverktyg som utreddes inför studien var
https://repl.it/. Replit har ett enklare utseende och skulle därför
kunnat vara enklare att sätta igång med. Dock saknade Replit möjlig-
heten att logga deltagarnas knapptryckningar, därför ansågs Codepad
vara bättre för studiens ändamål.

Några funktioner som Codepad saknar är felsökning, omforma-
tering av koden eller hantering av flera kodfiler. I denna introduk-
tionskurs har inte behovet för sådan funktionalitet funnits. IDE:er med
många funktioner riskerar dessutom att vara för komplexa för delta-
garna i en introduktionskurs (Pears et al., 2007).

Valet av en webbaserad utvecklingsmiljö eliminerade också beho-
vet av att installera IDE:er lokalt på de datorer som använts i kursen
vilket minskade förberedelsetiden. Det som krävdes av datorerna var
en modern fungerande webbläsare, därför uppmanades alla deltagare
att installera Googles webbläsare Chrome innan kursstart.

3.1.5 Pilotkurs

En pilotkurs genomfördes med tre högskolestudenter som deltagare
för att testa kursens struktur, svårighetsgrad och tidsåtgång. Ingen av
deltagarna hade tidigare programmerat i Clojure. Två av deltagarna
hade liten erfarenhet av imperativ programmering. Under pilotkur-
sen uppmuntrades deltagarna att ge synpunkter på hur kursen kunde
förbättras. Synpunkterna användes sedan för att göra följande föränd-
ringar i kursmaterialet:

• En beskrivning om hur problemhäftet skulle användas lades till
i inledningen.

• Problemhäftet formaterades om för att tydligare skilja mellan ex-
empel och uppgifter, samt att stavfel rättades till.

• Exempel i lathunden justerades för att fungera tillsammans med
Codepad.

• Innehållet utökades med fler exempel och uppgifter.

Hela pilotkursen genomfördes på cirka 2,5 timmar. Tidsåtgången för
den slutgiltiga kursen beräknades bli sju timmar. Trots detta lades inte
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mycket innehåll till i kursmaterialet av några anledningar. Dels hann
inte pilotkursen gå igenom allt material i kursen. Dels ansågs de tre
deltagarna till viss del ha en högre studie och datorvana än målgrup-
pen för kursen. Dessutom gavs de tre deltagarna mer lärartid per per-
son än vad som kan erbjudas vid en kurs med 13 deltagare. Ytterligare
en faktor var att låta mer utrymme för frågor och genomgång finnas i
den slutgiltiga kursen.

3.2 Urval av deltagare

Omkring 30 grundskolor i Stockholmsområdet kontaktades via e-post.
Även en grundskola i Västsverige kontaktades genom en personlig
kontakt. I e-postmeddelandet erbjöds en kostnadsfri programmerings-
kurs för lärare. Det förklarades att kursen var en del av ett examens-
arbete samt att kursens omfattning var tre tillfällen om 2-2,5 timmar
styck. En länk till ett formulär där lärare kunde anmäla intresse bifoga-
des. 24 lärare från sju olika skolor anmälde intresse. Av de lärare som
visat intresse var 12 från samma skola i Västsverige. Därför beslutades
att kursen skulle hållas där. Ytterligare tre lärare från två närliggande
skolor anmälde intresse. Av 15 lärare som anmält intresse deltog 12 i
kursen. Ytterligare en deltagare tillkom vid andra kurstillfället. Alla
kurstillfällen genomfördes på arbetstid.

Det krävdes inga förkunskaper för att delta i kursen. Kursen var
öppen för all personal på skolan oavsett lärarbehörighet eller under-
visningsämne. Endast en av lärarna hade tidigare erfarenhet av pro-
grammering, detta från en kurs för 20 år sedan i ett ABC-liknande
programspråk. Gruppen bestod av en man och 12 kvinnor. De yngsta
deltagarna var i 20-årsåldern och de äldsta i 60-årsåldern. Både dator-
vana och yrkeserfarenhet varierade i gruppen.

3.3 Genomförande

Clojurekursen genomfördes under tre kurstillfällen om cirka 2 timmar
styck. Kurstillfällena leddes av Filip med genomgångar, diskussioner
och exempel. Lektionerna inleddes med genomgång av nya begrepp
och funktioner. Därefter fick deltagarna arbeta självständigt med pro-
blemsamlingen.
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Lektionerna har observerats av Jonas som även har antecknat de
frågor som deltagarna ställt under lektionerna till kursledaren och
varandra. Då deltagarna arbetat med problemsamlingen har Jonas
frångått observationen för att hjälpa deltagarna samt svara på deras
frågor.

Vid första kurstillfället introducerades deltagarna för det digitala
röstningssystemet som beskrevs i 3.1.1. För att exemplifiera de demo-
kratiska aspekterna med programmering ombads de att utvärdera sy-
stemets lämplighet för röstning. Programkoden var skriven så att rös-
terna räknades orättvist. Eftersom ingen av deltagarna tidigare hade
programmerat i Clojure kunde de inte tolka programkoden och där-
för inte avgöra programmets lämplighet. Efter introduktionen av röst-
ningssystemet presenterades utvecklingsmiljön Codepad. Deltagarna
fick därefter skriva sina första Clojureprogram med hjälp av utskrifts-
och listfunktioner.

Andra kurstillfället behandlade främst listor och villkor. Deltagar-
na repeterade listfunktionerna från första kurstillfället och introduce-
rades för listfunktionen assoc. Lektionen avslutades med att skriva eg-
na funktioner i Clojure.

Sista tillfället inleddes med repetition, därefter introducerades kon-
ceptet med rekursion och hur program med upprepning kan skrivas i
Clojure. Efter eget arbete med problemsamlingen visades röstningssy-
stemet igen för att uppmärksamma deltagarna på deras nya kunska-
per i Clojure. Lektionen avslutades med en gruppdiskussion om hur
deras nya kunskaper i programmering kan användas i deras yrkesut-
övning.

3.4 Datainsamling

I följande avsnitt presenteras de tillvägagångssätt som använts vid da-
tainsamlingen för studien utöver dataloggningen med Codepad.

3.4.1 Deltagarnas frågor

Deltagarnas frågor har dokumenterats med hjälp av observation och
ljudinspelning i klassrummet. Frågorna dokumenterades för att få en
inblick i vilka utmaningar lärarna ville lyfta fram och diskutera i klass-
rummet. Observationen har varit av första ordningen (Bjørndal, 2005).
Observationen skedde från en plats längst bak i klassrummet för att



26 KAPITEL 3. METOD

minska risken att störa miljön vilket rekommenderas av Denscombe
(2009, s. 300): ”Placering. Det är mycket viktigt att ha en diskret pla-
cering. Men forskaren måste fortfarande kunna överblicka hela hand-
lingsarenan”.

Varje gång en observatör närvarar riskeras en observatörseffekt där
deltagarna förändrar sitt beteende på grund av vetskapen att de blir
observerade (Denscombe, 2009). Observationen utfördes systematiskt
vilket ger fördelar som att observationerna blir objektiva, är effektiva
i det avseende att det går att samla in mycket data på liten tid och
att tillförlitligheten blir hög (Denscombe, 2009). Med systematisk ob-
servation kunde data om vilka frågor som ställdes samlas in men inte
varför de ställdes. En nackdel med systematisk observation är att da-
tan förenklas på så sätt att dolda innebörder av ett beteende inte fram-
kommer (Denscombe, 2009). Ytterligare en nackdel är att information
om kontexten som frågorna ställs i kan missas (Denscombe, 2009).

Mikrofonen som användes vid ljudupptagningen placerades i mit-
ten av klassrummet. En anledning till att ljudupptagning valdes var
att Jonas hjälpte deltagarna under de delar av lektionerna de arbetade
självständigt. Eftersom många frågor ställdes samtidigt i klassrummet
var det inte möjligt för Jonas att anteckna alla. En fördel med ljudupp-
tagningen var att frågor som inte hann antecknas kunde transkriberas i
efterhand. Ljudupptagningen bidrog även till att kontextuell informa-
tion om de frågor som ställdes samlades in. Exempelvis kunde samtal
som ledde fram till en fråga lyssnas på i efterhand.

3.4.2 Intervjuer

För att samla in information om deltagarnas resonemang vid program-
mering i Clojure genomfördes semistrukturerade intervjuer i kombi-
nation med metoden stimulated recall. Att använda stimulated recall
med hjälp av inspelade kodsessioner är en metod som författarna inte
funnit i någon tidigare forskning. Den valdes för att utforska meto-
dens möjligheter att undersöka lärarnas resonemang kring sin egen
programmering. I intervjuerna fick deltagarna bland annat svara på
frågor om hur de upplevde kursen, hur de resonerade kring fel som
uppstod i deras egen programkod, vilka strategier de använde för att
lösa problem och hur de såg att programmering skulle kunna tilläm-
pas i sin undervisning. Stimulated recall låter deltagarna själva få för-
klara sina tankar kring undervisningen genom att titta på inspelningar
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från sina egna prestationer (Haglund, 2003). I vår studie innebar det att
deltagarna fick förklara sina tankar om exempel valda från deras egna
Codepad-inspelningar.

Till intervjuerna förbereddes vissa frågor för att styra in dem på
områden som studien sökte svar på. I intervjuerna prioriterades ut-
förliga svar framför antal besvarade frågor. Därför ställdes inte alla
förberedda frågor under intervjuerna.

Flera deltagare erbjöd sig att delta i en intervju. Bland dessa fanns
den deltagare som hade en personlig relation till en av författarna.
Denne nekades intervju på grund av risken för partiskhet. De delta-
garna som intervjuades valdes eftersom de var först med att anmäla
sitt intresse. Respektive intervju spelades in för att i efterhand kunna
analyseras. Intervjuerna varade i cirka 25 minuter styck.

Den första intervjun genomfördes direkt efter det andra kurstillfäl-
let. Detta innebar att det inte fanns någon tid att på förhand ta fram
problem att diskutera från lektion två. De förberedda kodexemplen
var enbart från första kurstillfället men även kodexempel från lektion
två diskuterades. Kodexemplen från andra kurstillfället granskades på
ett utforskande sätt. En fördel med detta var att den intervjuade hade
lektionen färskt i minnet. En nackdel var att Codepad-inspelningen
inte kunde granskas i förväg, karakteristiska exempel med särskilt in-
tresse för studien kan därför ha missats.

Till skillnad från första intervjun granskades Codepad-
inspelningarna från de två första kurstillfällena innan den andra
intervjun. Det innebar att specifika problem från båda kurstillfällena
kunde diskuteras.

3.5 Databearbetning

Efter kursen genomförts sammanställdes alla felmeddelanden från
deltagarna genom att granska de individuella kodsessionerna. Vid
varje exekvering som resulterade i ett felmeddelande sparades ko-
den och felmeddelandet för att sedan kunna återgå och analysera exe-
kveringen. När alla 472 exekveringar med felmeddelanden granskats
sammanställdes dessa i ett kalkylblad och sorterades efter frekvens.

Intervjuerna transkriberades dagen efter intervjuerna av båda för-
fattarna. Transkriptionerna utfördes genom att lyssna på inspelning-
arna i lägre uppspelningshastighet (0.5x hastighet). Namnen på delta-
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garna kodades till L1 och L2 för att anonymisera intervjuerna.
De frågor som ställdes i klassrummet spelades in med mikrofon

och transkriberades i efterhand på samma sätt som intervjuerna. Där-
efter analyserades frågorna och ett ramverk konstruerades utifrån
denna analys som sedan användes för att finna svar på studiens forsk-
ningsfrågor.

3.6 Analysmetod

Analysen av datan har genomförts i flera steg. Först har alla felmed-
delanden deltagarna fått vid exekvering av sin kod sammanställts.
Utifrån denna sammanställning har de vanligaste felen i deltagarnas
programkod utretts genom att granska fördelningen och frekvensen
av felen. Vid upptäckt av karaktäristiska mönster i felstatistiken har
deltagarnas frågor studerats för att söka efter sammanhang som vida-
re kan beskriva felens uppkomst och karaktär. Frågorna som ställts i
klassrummet under kursen har kategoriserats utifrån olika kategori-
er beskrivna i 4.3.1. De kategoriserade frågorna har sedan använts för
att analysera hur deltagarna har uttryckt sig om de utmaningar som
identifierats i felmeddelandeanalysen. Intervjuerna har använts på fle-
ra ställen i analysen för att bidra med ett kvalitativt individperspektiv.

3.7 Etiska ställningstaganden

I följande stycke beskrivs studiens etiska ställningstaganden. Dessa
har varit i enlighet med Vetenskapsrådets (2017) rekommendationer.

För att de kontaktade lärarna och rektorerna inte skulle förväxla
studien med en kostnadsfri programmeringskurs informerades de om
att kursen var en del i en studie för ett examensarbete, vilket innebar
att innehållet inte kunde anpassas efter deras önskemål. Det lämnades
ingen garanti för att kursen skulle genomföras.

3.7.1 Frivillighet

För att följa Vetenskapsrådets (2017) föreskrifter om frivillighet till-
frågades deltagarna innan ljudupptagningen och inspelningen av
kodsessionerna startade utifall de godkände detta. Alla deltagare fick
därmed möjlighet att avstå från deltagande om de inte ville spelas in.
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De hade även möjlighet att neka inspelning av deras kodsessioner. Ing-
en deltagare avstod från att delta eller bad om att inte bli inspelad.

Frivilliga deltagare som ville vara med i intervju kunde kontakta
någon av kursledarna under eller efter kurstillfället för att anmäla in-
tresse. Båda de intervjuade lärarna tillfrågades på förhand om lov att
spela in intervjuerna. Båda uttryckte sitt medgivande.

3.7.2 Anonymitet

Deltagarna lovades att allt publicerat material skulle anonymiseras.
Ur studiens synpunkt är detta inte ett problem eftersom analysen inte
behöver ta hänsyn till individuella egenskaper hos deltagarna. I al-
la resultat presenterade i analys och diskussion har därför deltagares
personuppgifter tagits bort, ändrats eller bytts ut mot kodnamn. För
att öka anonymiteten, har heller inte namnet på skolan där kursen ge-
nomförts angetts i rapporten.
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Resultat

I följande avsnitt beskrivs resultaten av den data som har samlats in,
samt hur den har analyserats. Datainsamlingen resulterade i tre typer
av data. Den första är statistik från deltagarnas kompileringar av ko-
den, vilka typer av felmeddelanden som returnerades och med vilken
frekvens. Den andra är frågor som kursdeltagarna ställde under ge-
nomgångar och eget arbete i kursen. Den tredje typen av data består
av två djupgående stimulated recall-intervjuer som fokuserat på tan-
kegången under kodsessionen samt deltagarnas allmänna uppfattning
om programmering.

Inledningsvis presenteras en analys av deltagandet i kursen och
sedan deltagarnas kod med fokus på felmeddelandestatistik och po-
tentiella anledningar till att koden har orsakat felmeddelanden. Vida-
re beskrivs hur deltagarnas frågor har klassificerats med hjälp av det
framtagna ramverket. Till sist illustreras hur deltagarna reagerat på
några typiska felmeddelande genom att granska deras lösningar av
problem som funnits med i kursens problemhäfte.

4.1 Deltagande

Engagemanget i kursen kan tolkas utifrån några värden ur datainsam-
lingen. Alla deltagare har varit aktiva och testat sin kod genom kursen.
Tillsammans har kursdeltagarna exekverat sin kod 1347 gånger med
varierande resultat (se tabell 4.1). Fördelningen är relativt jämn när
antalet kompileringar jämförs mellan deltagarna. Se figur 4.1 nedan:

30
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Figur 4.1: Kompileringsfördelning
Diagrammet visar fördelningen av kompileringarna för deltagarna i kursen.

Framförallt två lärare avviker i denna fördelning. Lärare 14 och lä-
rare 2. Lärare 14 anslöt vid andra halvan av kursen och missade därför
den inledande genomgången och introduktionen av kursen och Cloju-
re. Sättet som Lärare 14 angrep programmeringsuppgifterna skiljde sig
från övriga deltagare. Denne kompilerade sin kod flitigare än övriga
deltagare med 234 kompileringar totalt. Vid granskning av Lärare 14s
Codepad-inspelning ses att det finns kunskapsbrister för att reparera
misstagen som görs i koden. Det saknas också förståelse för att felen
behöver åtgärdas innan koden körs igen. Detta resulterar i att många
exekveringar returnerar samma felmeddelande som tidigare exekve-
ring.

Lärare 2 har ett annat tillvägagångssätt. Hon följer både kursens
material och provar egna idéer för att utforska Clojure. Av hennes 191
kompileringar resulterade endast 28,8% av körningarna i felmedde-
landen. Lärare 2 beskriver också att hon uppskattat direktresponsen
från kompilatorn och att detta triggat henne i hennes kodande. Vidare
uttrycker hon också glädje över att fått testa på programmering och att
det varit roligt att få en inblick i hur det faktiskt fungerar.
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4.2 Analys av deltagarnas kod

4.2.1 Felmeddelandestatistik

Varje gång koden exekverats med ett fel har Clojure svarat med ett fel-
meddelande. Med hjälp av Codepad har alla exekveringar från 12 av
kursens deltagare dokumenterats, både de exekveringar som resulte-
rat i felmeddelanden och de utan några fel. En av deltagarna använ-
de inte sin tilldelade länk till utvecklingsmiljön vilket resulterade i att
denne exkluderades ur felmeddelandestatistiken. I tabell 4.1 ses anta-
let kompileringar, med och utan fel.

Tabell 4.1: Kompileringsstatistik

Kompileringsstatistik
Antal kompileringar med fel 472

Antal kompileringar utan fel 875

Totalt antal kompileringar 1347

Tabell 4.1 visar en fördelning på 65% godkända kompileringar och
35% kompileringar där kompilatorn svarat med ett felmeddelande.
Majoriteten av all kod som har körts av deltagarna under kursen har
alltså varit korrekt skriven och fungerande programkod. Detta ger en
indikation på att kursen har tagits emot väl av deltagarna, att de har
tagit till sig mycket av innehållet och att undervisningsmaterialet varit
tydligt nog att arbeta med.

Lärare 14 kan ses som en avvikande datapunkt som nämnts tidi-
gare. Utan lärare 14 får kursen en något högre procent godkända exe-
kveringar relativt exekveringar som returnerat felmeddelanden, 69,6%
godkända och 30,4% med felmeddelanden. Vid granskning av lärarnas
individuella felmeddelanden ses att de flesta har <30% fel i sina kom-
pileringar. De avvikande är lärare 11, lärare 13 och lärare 14 som har
fel i mellan 44% och 58% av sina exekveringar. Antal kompileringar
per deltagare är omkring 100 men lärare 14 avviker som diskuterats
tidigare, även lärare 2 är avvikande med nästan 200 exekveringar av
sin kod.

De exekveringar som resulterade i felmeddelanden fördelade sig
över 26 typer av fel, dessa kan läsas i tabell 4.2 nedan.
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Tabell 4.2: Felfördelning

Feltyp Antal
clojure.lang.ArityException:
Wrong number of args (x) passed to: core/<function> 18

clojure.lang.ArityException:
Wrong number of args (x) passed to: user/<function> 17

Execution Timed Out 1

java.lang.ClassCastException:
clojure.core$_STAR_ cannot be cast to java.lang.Number 1

java.lang.ClassCastException:
java.lang.Long cannot be cast to clojure.lang.IFn 10

java.lang.ClassCastException:
java.lang.String cannot be cast to clojure.lang.IFn 24

java.lang.ClassCastException:
java.lang.String cannot be cast to java.lang.Number 3

java.lang.ClassNotFoundException: 6

java.lang.Exception: Unsupported binding form: 0 4

java.lang.IllegalArgumentException:
Key must be integer 1

java.lang.IllegalArgumentException:
Malformed member expression, expecting (.target member...) 1

java.lang.IllegalArgumentException:
Parameter declaration missing 1

java.lang.IndexOutOfBoundsException 2

java.lang.NumberFormatException: Invalid number: 0-10 1

java.lang.RuntimeException:
EOF while reading string 6

java.lang.RuntimeException:
EOF while reading, starting at line x 129

java.lang.RuntimeException:
First argument to def must be a Symbol 3

java.lang.RuntimeException: Invalid token: 1
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Tabell 4.2: Felfördelning

Feltyp Antal

java.lang.RuntimeException:
Map literal must contain an even number of forms 4

java.lang.RuntimeException: Too few arguments to def 1

java.lang.RuntimeException: Too few arguments to if 18

java.lang.RuntimeException: Too many arguments to def 10

java.lang.RuntimeException: Too many arguments to if 18

java.lang.RuntimeException: Unable to resolve symbol 155

java.lang.RuntimeException: Unmatched delimiter: ) 26

java.lang.StackOverflowError 11

4.2.2 Syntax- och stavfel

De mest frekventa felmeddelandena är ofta resultat av syntax- eller
stavfel. I detta stycke ges en tydligare förklaring av vad som kan orsa-
ka ett sådant felmeddelande.

java.lang.RuntimeException: Unable to resolve symbol

Unable to resolve symbol var det vanligaste felmeddelandet och stod för
32,8% av alla felmeddelanden. Felmeddelandet skrivs ut när den ex-
ekverade koden innehåller symboler som inte kan tolkas av Clojure.
Anledningen till att felet var så vanligt är att varje gång en felstavning
sker så visas detta felmeddelande. Ett annat fel som också ingår i den-
na typ felmeddelande är missade mellanslag. Följande exempel är kod
hämtad från Lärare 1 och illustrerar problematiken:

(if (>=ålder 18) (println "Du får rösta")(println
"Du får inte rösta"))

Koden gav felmeddelandet Unable to resolve symbol när funktions-
namnet >= och konstanten ålder skrevs utan mellanslag eftersom
>=ålder inte är korrekt Clojure-syntax. I följande utdrag, ur intervjun
med L1, diskuteras koden ovan:
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”J - Här tycker jag att koden ser väldigt bra ut och jag för-
står verkligen att du skrivit som du gjort men det finns än-
då någonting som har blivit fel här. Den har kastat ut ett
sånt här långt error [felmeddelande]. Kan du nu i efterhand
gå tillbaka och se vad som blivit fel här i sista raden?

L1 - En sak vet jag inte, om det ska vara mellanslag där
[mellan >= och ålder], men det kanske inte behövs.

J - Jo, det är precis det som behövs ja.

L1 - Ja, för det tror jag det ska vara. Men är det ytterligare
någonting kanske?

J - Nej, det är precis det jag letade efter. Och det har vi inte
lärt oss i den här kursen, men det står också här i error-
meddelandet [felmeddelandet]. Unable to resolve symbol.”

L1 identifierade problemet och föreslog en lösning som var korrekt.
Dock fanns det en osäkerhet i svaret som visar att L1 inte med säkerhet
kunde redogöra för vad som orsakat felet.

java.lang.RuntimeException: EOF while reading, starting at line x

EOF while reading, starting at line x är det näst vanligaste felmeddelan-
det. EOF är en förkortning av End Of File och översätts till slutet av fil
på svenska (här har x skrivits ut istället för det radnummer där felet
uppstår eftersom det skiljer sig från fall till fall). Det sker när program-
met läses in och programfilens slut detekteras innan kodens syntax är
fullständig, exempelvis om det saknas en slutparentes för den sista
funktionen i programkoden.

Clojure är en dialekt av LISP (Hickey, 2018) och använder sig där-
med av prefixnotation vilket innebär att ett uttryck inleds med ett
funktionsnamn åtföljt av dess parametrar. Dessutom omsluts funktio-
nen och dess parametrar av parenteser. Exempelvis skrivs 1 + 2 som:

(+ 1 2)

Additionstecknet är namnet på additionsfunktionen och siffrorna 1
och 2 dess parametrar. Prefixnotation kan leda till svårigheter när
många uttryck nästlas. Följande exempel illustrerar att det kan bli
många parenteser i följd vid nästlade funktionsanrop:
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(+ 1 (/ 2 (* 3 (- 4 (+ 5 (* 6 7))))))

När flera parenteser åtföljs av varandra kan det bli svårt att uppfatta
hur många de är samt om de har en motsvarande start- eller slutparen-
tes. Om en eller flera av dessa slutparenteser skulle missas kommer det
orsaka ett EOF while reading, starting at line x.

Av intervjun med Lärare 1 framgår att fel med parenteser präglat
sättet hon resonerade kring sin kod: ”L1 - Nu ska vi se, parenteser-
na tror jag stämmer i alla fall. Dom är tillräckliga. Då är det. . . är det
någonting med ny-lista då?”; ”L1 - Parenteserna stämmer, det är det
jag alltid kollar först”.

I det senare citatet är det följande exempel som diskuteras:

(if (= 1 2) (println "Hej") (println "Hallå))

I detta fall är det inte parenteserna som är fel men det ger ändå felmed-
delandet EOF while reading, starting at line x eftersom den sista text-
strängen "Hallå inte stängs av ett avslutande citationstecken. Detta
orsakar problem för alla kommande rader kod som L1 skriver:

”L1 - Å det fick förödande konsekvenser långt framöver.

J - Precis

F - Ja. Vi kan spela vidare lite här så vi ser vad som händer.
Vad var det som var fel då?

L1 - Ja men det var ju det här citationstecknena där och det
gjorde ju att nu kommer det liksom bara va helt galet i flera
rader för ni ser att jag fick ju inte rätt färg.

J - Nä precis.

L1 - Nä.

F - Tycker du att färgen hjälper till när man programmerar,
alltså att det är olika färger?

L1 - Jo men det gör det ju för att det var ju så som man kom
på att men nånting är ju galet liksom. Sen kunde jag ju inte
fatta att det lilla felet påverkade hela vägen.”
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Här framgår även att färgkodningen av syntaxen uppmärksammar att
något är fel, men att det inte är tydligt vad. Det uttrycker även Lärare
2 i sin intervju:

”J - Och då tänkte jag också fråga dig, hur har du upplevt
färgkodningen? Har den hjälpt dig någonting, har du tittat
på färgerna när du har programmerat och sett, har det varit
ett stöd?

L2 - Nej, eller det har kanske varit ett stöd men jag har inte
lyckats kategorisera färgerna riktigt.

J - Nej.

L2 - Alltså det som jag tydligt ser är ju den gula och den blå
för siffror eller tal och text. Men alltså, det hjälper ju att läsa
så här men jag kan inte riktigt säga vad den röda och den
gröna färgen egentligen står för.

J - Representerar?

L2 - Ja, precis. Om det är en grupp av någonting då, de
röda och de gröna så kan inte jag säga, utan det är mer att
det kanske är lätt att läsa och jag ser att jag får med, om
jag då har tänkt att hit om det är sådana här, de blåa jag
vill använda då. Men nej, jag har inte haft jättemycket stöd
av färgerna egentligen. För jag har inte lyckats kategorisera
dom på samma sätt.”

java.lang.RuntimeException: Unmatched delimiter: )

Om istället en startparentes skulle missas kommer felmeddelandet
Unmatched delimiter: ) att returneras. Detta liknar problematiken med
EOF while reading, starting at line x fast är inte lika vanligt fel hos delta-
garna. Clojure reagerar alltså på att det finns en slutparentes som inte
har någon matchande startparentes i detta fall.

4.2.3 Datatyper, funktioner och dess egenskaper

java.lang.ClassCastException: java.lang.String cannot be cast to
clojure.lang.IFn

Det fjärde vanligaste felet, java.lang.String cannot be cast to cloju-
re.lang.IFn, uppstår bland annat när en textsträng förekommer där ett
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funktionsnamn egentligen skall vara. Några exempel från deltagarnas
kod är:
Lärare 3:

(println ("Formel" 1))

Lärare 7:

(println (str ("läs") (nth ordlista 6) (nth
ordlista 4)))

Lärare 14:

(println ("hej"))

Clojure försöker då anropa strängarna ”Formel”, ”läs” och ”hej”
som funktioner vilket inte går eftersom dessa ej är funktioner. De fles-
ta deltagarna fick inte detta fel. Bland dem som fick det, fick de flesta
detta felmeddelande endast några enstaka gånger. Lärare 14 avviker
med 16 kompileringar med detta felmeddelande, vilket står för 67%
av alla java.lang.String cannot be cast to clojure.lang.IFn. Innehållet vid
första kurstillfället bestod till stor del av textsträngar, funktionsanrop
och definitioner av konstanter. Eftersom Lärare 14 missade detta kurs-
tillfälle skulle det kunna vara en förklaring till varför Lärare 14 haft
problemet vid ett flertal tillfällen.

java.lang.ClassCastException: java.lang.Long cannot be cast to
clojure.lang.IFn

java.lang.Long cannot be cast to clojure.lang.IFn liknar java.lang.String can-
not be cast to clojure.lang.IFn; skillnaden är att istället för textsträng är
det ett tal som är på funktionsnamnets plats. Följande exempel belyser
orsaken:
Lärare 5, skriv ut uträkningen 4 - 2 - 1:

(println (-4 2 1))

Lärare 9, skriv ut uträkningen 10 + 5:
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(println (+10 5))

I Clojure indikerar startparentes att en funktion skall anropas. Funk-
tionsnamn och parametrar separeras med mellanslag:

(funktionsnamn parameter1 parameter2)

Missade mellanslag har varit en vanlig orsak till att fel har uppstått. Ef-
tersom tal i Clojure kan skrivas ut med tecken framför för att indikera
ifall talet är positivt eller negativt tolkas det i båda fallen ovan som att
ett funktionsanrop försöker göras med ett tal istället för ett funktions-
namn. Ett mellanslag mellan minustecknet respektive plustecknet och
talen är vad som fattas för att uträkningen skall ske. Eftersom fel av
typen java.lang.Long cannot be cast to clojure.lang.IFn har varit så få och
inte har återkommit frekvent är det inte troligt att felet orsakas av ett
konceptuellt missförstånd utan är snarare en indikation på slarvfel el-
ler ett initialt missförstånd som sedan inte upprepades. Den troliga
förklaringen är att ett mellanslag har missats då deltagaren har skrivit
på tangentbordet och att det sedan rättats till.

clojure.lang.ArityException: Wrong number of args (x) passed to:

Totalt 35 felmeddelanden har orsakats av Wrong number of args (x)
passed to: core/<function> och Wrong number of args (x) passed to:
user/<function> (x och <function> är ändrat för att representera va-
rierande antal parametrar x för olika funktioner <function>). Felen
uppstår när en funktion får fel antal parametrar. Beskrivningarna core/
och user/ indikerar om funktionen finns färdig i Clojure (core) eller om
funktionen är skriven av användaren (user).

En av frågorna som ställdes i kursen indikerar att parametrar och
dess placering i funktioner inte är självklart i Clojure: ”Om man vill
använda fler, två olika räknesätt i samma, börja med plus sen kanske
man vill ha något annat. . . [Filip: kan du ge ett exempel? ] Tjugotre plus
tolv minus fjorton?”. En lösning på frågan ovan är:

(+ 23 (- 12 14))
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Ett exempel från Lärare 5 visar att felen även beror på vilken funktion
som anropas:

(def ord ["last"
"tomat"
"bil"
"sol"
"ögon"
"ketchup"
"glas"])

(println (str( nth assoc ord 3 "läs")(nth ord
6)(nth ord 4)))

Vad som försöker åstadkommas här är att det sammansatta ordet läs-
glasögon skall skrivas ut med hjälp av en lista med ord. Problemet upp-
står vid följande kodstycke:

( nth assoc ord 3 "läs")

Funktionen nth som skall anropas med två parametrar, lista och in-
dex, får här fyra. Tanken här är att deltagaren först skall byta ut värdet
på plats 3 i listan och sedan hämta ut det på följande sätt:

(nth (assoc ord 3 "läs") 3)

Exemplet är egentligen redundant då hela exemplet ovan kan ersättas
med enbart textsträngen ”läs”. I detta fall användes exemplet för att
försöka illustrera för deltagaren hur nth och assoc fungerar.

4.3 Deltagarnas frågor

Totalt har 113 frågor transkriberats från cirka sju timmars ljudupptag-
ning i klassrummet under de tre kurstillfällena. Fler frågor ställdes
under kursen. De transkriberade frågorna är de som tydligt gick att
urskilja från ljudinspelningen. Alla 113 frågor har klassificerats enligt
ramverket beskrivet i detta avsnitt. I tabell 4.4 ses resultatet av denna
klassificering.
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4.3.1 Analysramverk för deltagarnas frågor

För att analysera de transkriberade frågorna har ett ramverk konstru-
erats. Detta har genomförts induktivt med utgångspunkt i ett slump-
mässigt urval frågor från transkriptionen. Dessa diskuterades öppet
mellan författarna för att identifiera olika teman som frågorna ansågs
tillhöra. Kategoriernas innebörd beskrevs sedan för att tydliggöra vil-
ka kriterier en fråga behöver uppfylla för att passa in i en kategori. Ef-
ter att dessa första kategorier identifierats justerade Jonas ramverket
genom att lägga till några kategorier och uppdatera beskrivningen för
några andra. Därefter kategoriserade Jonas alla transkriberade frågor
enligt ramverket. Filip använde sedan Jonas reviderade ramverk för
att kategorisera alla frågor utan att först se Jonas kategorisering. Detta
för att inte påverkas av varandra och för att se hur bra kategorisering-
en stämde överens med bådas uppfattningar av klassrumsfrågornas
innebörd. Uppfattningarna skulle kunna skilja sig eftersom Filip och
Jonas haft olika roller under kursen.

Tillvägagångssättet har många likheter med den guide för tematisk
analys som Braun & Clarke (2006) föreslår. Den utgår från sex steg för
att analysera tematiskt. Följande steg beskrivs:

Tabell 4.3: Guide för tematisk analys av Braun och Clar-
ke (2006) [egen översättning s.87]

Fas Beskrivning
1. Bekanta dig med din
data

Transkribera data (vid behov), läs och
läs datan igen, anteckna initiala idéer.

2. Skapa initiala
kategorier

Kategorisera särdrag för datan på ett
systematiskt sätt genom hela datasamlingen,
samla data som är relevant för varje kategori.

3. Sök efter teman
Samla koder till potentiella teman,
samla in alla uppgifter som är relevanta
för varje potentiellt tema.

4. Utvärdera teman

Kontrollera om teman fungerar i
förhållande till de kodade extrakten (nivå 1)
och hela datasatsen (nivå 2), generera en
tematisk ”karta” av analysen.
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5. Definiera och namnge
teman

Löpande analys för att fördjupa
specifikationerna och helhetsbilden för
varje tema, generera tydliga definitioner
och namn för varje tema.

6. Skriv rapport

Slutlig analys. Urval av karaktäriserande
exempel och slutanalys av dessa i relation
till forskningsfrågor och litteratur, detta skapar
en vetenskaplig rapport utifrån analysen.

En viktig skillnad i framtagandet av denna studies ramverk är att
steg två i guiden har sett annorlunda ut. Kategorierna skapades ini-
tialt men kodningen av frågorna skedde separat när ramverket var
färdigställt. Bortsett från steg två har den tematiska analysen av frå-
gorna skett enligt Braun & Clarke (2006) rekommendationer. Nedan
beskrivs det slutgiltiga ramverkets kategorier med exempel från kate-
goriseringen i enlighet med steg 6 i guiden ovan:

Tekniska redskap

Frågor som berör hårdvara; tangentbordets knappar, och mjukvara; utveck-
lingsmiljön Codepad, webbläsare m.m.

Ett exempel på en fråga i denna kategori är: ”Vart är plusset? [på
tangentbordet]”

Syntax & kod

Frågor relaterade till programmeringsspråket, parenteser, citattecken, kon-
stanter, definitioner och deklarationer.

Ett exempel på en fråga i denna kategori är: ”Nu måste jag fråga
dig, där börjar parentesen, var slutar den?”

Datalogi & algoritmer

Rekursion, sekventiellt tänkande, ”vilket gör jag först?”, index (hur räknar
datorn), hur kompilatorn fungerar/tänker. Också frågor om hur algoritmer
och hur flera olika funktioner kan samspela.

Ett exempel på en fråga i denna kategori är: ”Ska jag skriva det
framför . . . ovanför? [Om att definiera konstanter innan de används]”
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Praxis

Frågor om hur det vanligtvis går till när man håller på med programmering.
Frågor som berör när man kommenterar tex eller var man vill ha white space.

Ett exempel på en fråga i denna kategori är: ”Är det så ni gör när
ni skriver, ni börjar med det? [om att skriva funktionerna inifrån och
ut vid sammansättning]”

Funktioner & dess egenskaper

Frågor som handlar om vad specifika funktionen gör, hur de fungerar, para-
metrar, hur de används och anropas.

Ett exempel på en fråga i denna kategori är: ”Asså du vet, är det
att det är antingen eller? För två är ju mindre än tre, men två är ju inte
lika med tre? [(<= 2 3)]”

Situationella frågor

Frågor som syftar till den specifika situationen men inte på ett programme-
ringskoncept. Vad håller jag på med?, vad gör jag för fel?, varför ska jag
kunna det här? Vad hände nu? etc.

Ett exempel på en fråga i denna kategori är: ”Vad gjorde jag nu?”

Problemhäfte & Lathund

Frågor som syftar till arbetsmaterialets instruktioner eller innehåll.
Ett exempel på en fråga i denna kategori är: ”Var står den här pop-

funktionen någonstans? [svar: i lathunden]”

<Något mer som saknas>

(Vissa frågor saknar tillräcklig information, är ingen fråga eller har ingen
kategori passar bättre än någon annan)

Ett exempel på en fråga i denna kategori är: ”Måste man skriva det,
alltihopa här sen då? [om utskrift av flera steg]”

Här följer en tabell med resultatet från kategoriseringen:
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Tabell 4.4: Klassificeringsramverk

Beskrivning Överens Jonas Filip
Tekniska redskap
Frågor som berör hårdvara;
tangentbordets knappar, och
mjukvara; utvecklingsmiljön
“codepad”, webbläsare m.m.

1, 2, 8,
22, 27
55
84

5, 8, 23
46, (47), 65

(6), 24, 37

Syntax & Kod
Frågor relaterade till
programmeringsspråket,
parenteser, citattecken,
konstanter, definitioner och
deklarationer

3, 12, 13,
14, 9, 26,
29, 32, 38
47, 70, 72,
75
80, 85, 97,
99, 108

4, 18, 20
61, 63
78, (79), 88,
(89), 105

23
50, 65, 66
77

Datalogi & algoritmer
Rekursion, sekventiellt
tänkande, “vilket gör jag
först?”, index (hur räknar
datorn), hur kompilatorn
fungerar/tänker. Också
frågor om hur algoritmer
och hur flera olika
funktioner kan samspela.

31, 35
39, 44, 60,
71
81, 92, 102,
103, 111

53, 66, 71
90, 112

(28), (30)*,
33
42, 45, 48,

52, (61)
78, 79, 82,

88, 94, 96,
101, 105, 106

Praxis
Frågor om hur det vanligtvis
går till när man håller på
med programmering. Frågor

som berör när man
kommenterar tex eller var
man vill ha white space.

7, 9, 37
40

24, (28)
76
113

(38)

Funktioner & dess egenskaper
Frågor som handlar om vad
specifika funktionen gör, hur
de fungerar, parametrar, hur
de används och anropas.

6, 10, 11,
16, 17, 25,
28, 30
41, 45, 56,
58, 69, 73, 74
93, 100, 107

42, 48, 49,
50, 52, 59
77, 79, 82,
89, 94, 96,
104, 106

29
68, 76

112
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Tabell 4.4: Klassificeringsramverk

Beskrivning Överens Jonas Filip
Situationella frågor
Frågor som syftar till den
specifika situationen men
inte på ett
programmeringskoncept.
Vad håller jag på med?, vad
gör jag för fel?, varför ska
jag kunna det här? Vad
hände nu? etc.

21, 36,

87, 91, 98,
109

95

20, 34
43, 46, 49,
57, 61, 62

Problemhäfte & Lathund
Frågor som syftar till
arbetsmatrialets
instruktioner eller innehåll.

15

110

<Något mer som saknas>
(Vissa frågor saknar
tillräcklig information, är
ingen fråga eller har ingen
kategori passar bättre än
någon annan)

51, 54, 64,
67

83, 86

33, 34,
43, 57, 62,

68
101

4, 5, 18,
(22)*
53, 63,
(69)*
89, 90, 95,
113*

Normal typstil - frågor från lektion 1
Fet typstil - frågor från lektion 2
Kursiv typstil - frågor från lektion 3
(x) - Siffra i parentes betyder dubblett,
frågan passar i flera kategorier.

Kategoriseringen av frågorna indikerar att syntax och funktioner
varit något som diskuterats frekvent i klassrummet. Båda författar-
na är överens om att kategorierna Syntax & Kod och Funktioner & dess
egenskaper är de kategorier som genererat flest frågor från deltagarna.
Frågor ur kategorin Syntax & Kod:

F12. Men man behöver inte ha citattecken på dom här?

F26. Måste man göra så många parenteser, så många innan så det blir
jämnt antal på båda sidorna med parenteserna?

F72. Varför är dom här hårda parenteserna där?
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F75. Men du måste skriva namn inom hakarna där eller, annars fun-
kar det inte?

Dessa frågor styrker att deltagarnas fokus kretsat kring hur man
skriver kod och de har också intresserat sig för betydelsen av syntaxen.
De undrar bland annat varför olika tecken behövs på olika ställen i
koden och försöker förstå programspråkets regler genom sina frågor.
Några frågor från kategorin Funktioner & dess egenskaper visar också
deltagarnas nyfikenhet för funktionernas användningsområden:

F6. Så om man inte skriver det här printline där så kommer det inte
synas i det högra fönstret där?

F74. Men nu behöver man inte println för att funktionen är att alltid
skriva ut?

F56. Asså du vet, är det att det är antingen eller? För två är ju mindre
än tre, men två är ju inte lika med tre?

F100. Men räcker det att skriva (rand-int listlängd) där då?

I denna kategori finns både kontrollfrågor som bekräftar eller demen-
terar deltagarnas uppfattningar men också utforskande frågor kring
hur koden kan abstraheras med hjälp av olika funktioner.

Vad som också kan utläsas från transkriptionen är den begränsade
användningen av programmeringsbegrepp, deltagarna använder säl-
lan de korrekta begreppen och termerna för olika saker i koden utan
talar istället om, dom här, högra fönstret där, där och så vidare. Deltagar-
na använder fler korrekta begrepp i sina frågor från den sista lektionen
än i den första vilket indikerar att de blir mer bekväma med program-
meringsbegreppen allt eftersom kursen fortskridit.

4.4 Deltagarnas lösningar

I detta stycke analyseras några problem som funnits med i kursens
problemsamling.

4.4.1 Strängar och konstanter

Under lektion 1 introducerades deltagarna för bland annat strängar
och konstanter. Vid det egna arbetet med problemsamlingen fanns föl-
jande problem:
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Det går även bra att skriva ut kombinationer av strängar och kon-
stanter.

Exempel

(def namn "Filip")
(def ålder 28)
(println "Hej jag heter" namn

"och är" ålder "år gammal.")

Prova själv

Skriv ett program som sparar ett land och en ledare i konstanter
och skriver ut en mening med dessa i. Exempelvis "I Norge är
Erna Solberg statsminister."

(def *skriv kod här*) ; Spara ett land
(def *skriv kod här*) ; Spara en ledare
(println *skriv kod här*) ; Skriv ut en

mening med hjälp av konstanterna

(se bilaga B)

Flera av lärarna har följt exemplen och skrivit fungerande lösningar
utan något felmeddelande. Nedan visas lösningen från Lärare 5:

1 (def land "Norge")
2 (def namn "Erna Solberg")
3 (println "i" land "är" namn "statsminister")

Resultatet när koden ovan exekveras är utskriften i Norge är Erna
Solberg statsminister till terminalen.

Några av deltagarna stöter på vanliga problem när de ska kom-
binera strängar och konstanter. Lärare 2 testar först att kombinera
strängar för sin favoritfärg vilket resulterar i det vanligt förekomman-
de felet Unable to resolve symbol.
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18 (def favoritfärg "röd")
19 (prinrln "Min favorit färg är" favoritfärg)

Här synliggörs de kunskapsstrukturer som Lärare 2 har om program-
mering i Clojure. Felet i koden beror på stavfelet prinrln som skul-
le ha varit println. I övrigt är lösningen helt korrekt. Stavfelet be-
ror troligtvis inte på en felaktig kunskapsstruktur utan snarare på ett
slarvfel. Hon försöker lösa problemet genom att ändra sin kod till föl-
jande:

18 (def favoritfärg "röd")
19 (prinrln ("Min favorit färg är" favoritfärg))

Det tycks uppstå en konflikt mellan befintliga kunskapsstrukturer och
responsen från terminalen som leder till att Lärare 2 testar att introdu-
cera parenteser för att lösa problemet med programmet. Lösningsidén
med (”Min favorit färg är” favoritfärg) kan ses som en
del av en ackommodationsprocess för att anpassa de befintliga kun-
skapsstrukturerna till intrycken från felmeddelandet. Det kan tänkas
att Lärare 2 har en kunskapsstruktur som byggts upp av hur paren-
teser kan användas i Clojure. Lärare 2 har dock inte full förståelse för
hur de inte kan användas och därmed en ofullständig modell av pa-
rentesanvändningen. I detta fall leder det till att fler fel introduceras
i koden och hindrar Lärare 2 från att få bekräftelse på att den initiala
kunskapsstrukturen var korrekt.

(”Min favorit färg är” favoritfärg) är felaktig Cloju-
rekod. Felmeddelandet för detta fel är java.lang.String cannot be cast to
clojure.lang.IFn men eftersom stavfelet inte åtgärdats returneras Unab-
le to resolve symbol. Fel som täcker varandra på detta sätt kan endast
upptäckas vid granskning av Codepad-inspelningarna och kan därför
inte antas vara fullt representerade i felstatistiken från exekveringar-
na. Det här påvisar nackdelen av att inte kunna tyda felmeddelanden
från kompilatorn. Felmeddelandet lyder:

java.lang.RuntimeException: Unable to resolve
symbol: prinrln in this context,
compiling:(/temp/file.clj:19:1)
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Felmeddelandet talar om att symbolen som är fel är prinrln och att
felet finns på rad 19 och börjar efter första tecknet på den raden. Med
denna information blir det lättare att hitta och åtgärda fel på ett mer
strukturerat sätt. Hade Lärare 2 haft kunskapen att tolka felmedde-
landet kanske åtgärden sett annorlunda ut. Lärare 2 får ytterligare två
felmeddelanden på grund av stavfelet innan hon lyckas skriva korrekt
kod. Hennes slutliga kod ser då ut såhär:

18 (def färg "röd")
19 (println "Min favoritfärg är" färg ".")

Jämförs denna lösning med hennes första försök ses att hon nu bytt
namn på konstanten från favoritfärg till färg och lagt till en
punkt. Troligen har hon försökt ändra på delar i koden hon trott or-
sakat felet, däribland definitionsnamnet för konstanten. Trots att enda
felet i hennes första försök var ett stavfel har hon exekverat koden 3
gånger och förändrat koden innan den slutliga versionen godkänts av
Clojure. Lärare 2 testar även att ta bort mellanrummet innan punkten
vilket resulterar i samma resultat som innan. När hon sedan gör upp-
giften i problemsamlingen löser hon det på första försöket med denna
kod:

21 (def land "USA")
22 (def namn "Donald Trump")
23 (println "I"land"är"namn"statsminister.")

I USA är Donald Trump statsminister.

Lärare 2 har i detta exempel upptäckt att det inte spelar någon roll om
mellanrum används mellan parametrarna i utskriftsfunktionen. Det-
ta tyder på att hon assimilerat ny kunskap om mellanrummens syn-
taktiska egenskaper. Hon har någon gång i sin felsökning upptäckt
att mellanrum inte har samma betydelse i println-funktionen som i
str-funktionen.

Utan förståelse eller bra verktyg för felsökning är det svårt för del-
tagarna att åtgärda sina fel. Lärare 4 provar följande kod men ger upp
efter felmeddelandet och fortsätter med ett nytt problem.
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11 (def vinter "kallt")
12 (println vinter)
13 (def grader 7)
14 (printl "Det är" vinter "och det är" grader

"grader")

Även i detta fall returneras felmeddelandet Unable to resolve symbol på
grund av stavfelet printl. Informationen i felmeddelandet om att nå-
got är fel på rad 14 efter första tecknet är inget som Lärare 4 tycks ta
åt sig, detta är inte oväntat eftersom tolkning av felmeddelanden inte
ingått i kursen.

Utifrån dessa exempel kan vi konstatera att enkla fel, som stav-
fel, kan orsaka flera problem för nybörjare. Det kan till exempel vara
svårt att konstruera korrekta mentala modeller om assimilations- och
ackommodationsprocesserna kan störas av dessa enkla fel. Analysen
av deltagarnas lösningar visar också att vissa svårigheter döljs av and-
ra fel, som i fallet med Lärare 2 och hennes kodrad:

19 (prinrln ("Min favorit färg är" favoritfärg))

Det gör att felstatistiken från exekveringen av koden inte visar alla svå-
righeter som funnits vid exekveringarna. Möjligtvis hade deltagarna
också haft lättare att åtgärda dessa fel om de undervisats i hur felmed-
delanden från Clojure kan tolkas. Konstanter och strängar är dataty-
per som används genom hela kursen och liknande fel som diskuterats
i detta avsnitt återfinns genomgående i hela kursen.

4.4.2 Listor och sammansatta ord

Ett annat problem hämtat ur problemsamlingen handlar om att sät-
ta samman ord i en lista. Sammansatta ord är något som finns med i
läroplanen för de yngre årskurserna på grundskolan och något som
lärarna är väldigt bekanta med. Exempelvis uttrycker Lärare 2 i sin
intervju ”Vi skrev så enkla saker egentligen, man hälsade eller sam-
mansatta ord som egentligen ligger jättenära och är enkelt. Men att få
ihop de där orden med kod. Koderna och andra siffror, det var svårt
men var ändå. . . ”. Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv kan svårig-
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heterna Lärare 2 uttrycker förklaras genom att det kan vara svårt att
ta till sig ny kunskap när tidigare mentala modeller saknas. Ben-Ari
(2001, s. 58, egen översättning) skriver i sin artikel om konstruktivism
inom datavetenskapsutbildning: ”Konstruktionen av även grundläg-
gande datavetenskapliga begrepp är slumpmässig, vilket leder till fru-
stration och till uppfattningen att datavetenskap är svårt. Detta beror
på det faktum att - i avsaknad av välfungerande tidigare existerande
modeller - måste modellerna konstrueras självständigt från grunden”.
Trots att innehållet i uppgiften känns igen väl av Lärare 2 saknas det
strukturer ur ett datorvetenskapligt perspektiv. Lärare 2 måste alltså
bygga nya strukturer som enligt Ben-Ari (1998) är svårt. Detta korrele-
rar väl med vad Lärare 2 uttrycker i sin intervju. Uppgiften som Lärare
2 refererar till i problemhäftet var som följer:

Övningar

1. Skriv ett program som lägger ihop ord i en lista till sammansatta ord.

(def ordlista ["last" "tomat" "bil" "sol"
"ögon" "ketchup" "glas"])

*skriv kod här* ; Skriv ut "lastbil"

*skriv kod här* ; Skriv ut "tomatketchup"

*skriv kod här* ; Skriv ut "solglasögon"

2. Skriv ett program som byter ut sol till läs och skriver ut läsglasögon.

(def ordlista ["last" "tomat" "bil" "sol"
"ögon" "ketchup" "glas"])

(println (str ; byt ut "sol" till "läs" och
hämta "läs" från listan

; hämta "glas" från listan
(nth ordlista 4)))

Många av lärarna har klarat första uppgiften utan större bekymmer
men haft större problem med andra delen. Första försöket av Lärare
7 resulterar i ett EOF while reading, starting at line 40 felmeddelande.
Detta beror på en saknad slutparentes på rad 40.
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39 (def ordlista ["last" "tomat" "bil" "sol"
"ögon" "ketchup" "glas"])

40 (println ordlista (str 0 2)

För att lösa problemet i uppgiften krävs en kombination av flera funk-
tioner. Det innebär att Lärare 7 nu behöver anpassa flera befintliga
kunskapsstrukturer till att samverka för att klara av uppgiften. Det
kan ses som att något saknas i kunskapsstrukturerna hos Lärare 7 ef-
tersom flera nödvändiga funktioner i koden fattas. Exempelvis har
hon glömt nth-funktionen som hämtar ut ett ord ur listan givet ett
index. Med nth och en sluten parentes hade koden fungerat och sett
ut såhär:

(println ordlista (str (nth ordlista 0) (nth
ordlista 2)))

Lärare 7 har tänkt rätt i den mening att ord på index 0 och 2 i ordlistan
ska sättas ihop med en str-funktion men missat hur dessa ord hämtas
ut ur listan. Hon byter nu strategi och försöker dela upp problemet i
mindre delar. Först skrivs endast ordlistan ut och sedan hämtas första
ordet ut. Utskriften av hela listan går bra men när hon försöker hämta
ut första ordet i listan såhär:

39 (def ordlista ["last" "tomat" "bil" "sol"
"ögon" "ketchup" "glas"])

40 (println ordlista)
41 (printlin (first ordlista))

resulterar koden i ett felmeddelande av typen Unable to resolve symbol:
printlin in this context, compiling:(/temp/file.clj:41:1). Än en gång är det
ett stavfel som är felet. Vid stavfel som inte deltagarna upptäcker själva
riskerar de tro att det är fel på något annat än stavningen i deras kod
eller att de konstruerat sin algoritm ogiltigt. I dessa fall kan det vara
förvirrande att inte kunna läsa och förstå sina fel.

Lärare 7 lyckas hitta sitt stavfel och korrigerar sin kod till:

39 (def ordlista ["last" "tomat" "bil" "sol"
"ögon" "ketchup" "glas"])
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40 (println ordlista)
41 (println (first ordlista (nth ordlista 2)))

Nu kan det vara svårt även för en erfaren programmerare att se vad
som är fel men när det returnerade felmeddelandet, Wrong number of
args (2) passed to: core/first läses visar det sig att det saknas en slut-
parentes efter (first ordlista. Utan den läser Clojure att (nth
ordlista 2) är ett argument till first. Till sist ger Lärare 7 upp,
raderar all sin kod och börjar om. I detta fall klarar hon det direkt, för-
modligen genom att titta hur någon annan gjort eller på exemplet från
kursledarens genomgång då lösningen nu ser ut som de flesta andra
deltagarnas lösningar.

1 (def ord ["last" "tomat" "bil" "sol" "ögon"
"ketchup" "glas"])

2
3 (println (str (nth ord 0) (nth ord 2)))

lastbil

Lärare 7s sätt att programmera belyser svårigheterna med att vara
noggrann i alla steg av koden. Stavfel visar sig även i detta fall vara
orsaken till problem. Den generella förståelsen för listor och hur orden
i listan ska sammansättas visas tydligt av Lärare 7. Vad som saknas är
kunskapen om hur orden ska tas ut ur listan. När hon repeterat hur
detta görs ger hon en väldigt nära korrekt lösning:

(println (first ordlista (nth ordlista 2)))

Hade hon bara flyttat en av parenteserna på slutet av raden till efter
(first ordlista hade hon lyckats och koden hade fungerat precis
som hon tänkt sig. Istället riskerar hon nu att tro att hennes ansatser
varit felaktiga och hon raderar all sin kod och följer ett fungerande
exempel istället. Ett enkelt parentes- eller stavfel riskerar alltså att för-
hindra upplevelsen av att lyckas med i sitt programmerande.



Kapitel 5

Diskussion

Som tidigare nämnts har syftet med studien varit att undersöka hur
grundskollärare utvecklat kunskaper i programmering i ett funktio-
nellt programspråk. Studien har strävat efter att belysa de utmaningar
lärarna upplevt under kursens gång. Detta genom inspelade kodses-
sioner med Codepad, transkriberade frågor från lektionerna och in-
tervjuer med lärarna. I detta avsnitt diskuteras dessa mål och jämför
studiens tillvägagångssätt med liknande studier.

5.1 Vad säger felstatistik?

Resultatet ger en tydlig bild av att de vanligaste felen är stav- och pa-
rentesfel. Stavfel kan bero på svåra nya begrepp men ofta rör det sig
om slarvfel när deltagarna skriver sin kod. Slarvfelen visar sig dock
ha stor inverkan på deltagarnas programmering eftersom de orsakar
felmeddelanden som inte kan tolkas av deltagarna. I Denny, Luxton-
Reilly, & Temperos (2012) studie identifieras felmeddelandet Cannot
resolve identifier som det vanligaste felet hos studenterna. Detta fel-
meddelande kan likställas med vår studies Unable to resolve symbol. I
vår studie har dessa felmeddelanden visat sig leda till att deltagarna
förändrar sin kod till synes utan någon strukturerad strategi. De testar
sig fram för att identifiera felen. Denny et al. (2012) konstaterar också
att Cannot resolve identifier är det fel som studenterna spenderar mest
tid på att rätta till.

Parenteserna är också ett vanligt bekymmer när deltagarna pro-
grammerar. Parenteserna i Clojure skiljer sig från användningen av
parenteser i till exempel matematiken. Clojure använder parenteser

54
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för funktionsanrop och för att omsluta funktionens parametrar. Del-
tagarna har i vissa fall haft svårt att tänka på parentesernas egenskap i
Clojure. Ibland har parenteser använts för att gruppera olika kodstyc-
ken snarare än att göra ett funktionsanrop. Parentesfel har varit ett
stort problem i kursen men är inte unikt för att koda i Clojure. I en stu-
die av Ahadi, Lister, Lal, & Hellas (2018) undersöks 800 nybörjares kod
i programspråket Java. Ahadi et al.s (2018) studie jämför sina resultat
med en studie av Brown & Altadmri (2014) som undersöker 100 000
studenters fel vid programmering och även denna studie presenterar
syntaxfel i form av missade parenteser eller citationstecken som de fel
med högst frekvens. Utifrån vår erfarenhet av Clojure förväntade vi
oss att parentesfel skulle försvåra för nybörjare att lära sig Clojure. Ti-
digare forskning visar dock att detta inte är specifikt för Clojure och
är därför heller inte en anledning att välja bort Clojure som undervis-
ningsspråk.

5.1.1 Varför blir det fel?

Som tidigare nämnts kan felstatistiken visa de vanligast förekomman-
de felmeddelandena. Däremot syns inte orsakerna till dessa fel. Vid
granskning av Codepad-inspelningarna har fel som dolts av stav- el-
ler parentesfel upptäckts. När deltagarna fått problem med sin kod
kan det ha berott på fel strategi att lösa problemet, fel syntax eller att
de inte förstått uppgiften. I de fall där syntaxen varit problemet kan
deltagarna ha tänkt helt rätt och haft en bra lösningsstrategi men ett
stavfel har förhindrat dem från att få bekräftelsen att koden funge-
rat. Vad som då hänt är att några deltagare justerat och ändrat på bra
lösningsidéer vilket tyder på andra svårigheter vid programmering-
en. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv kan det finnas fördelar med att
undervisa i systematisk felsökning för att underlätta konstruktion av
kunskapsstrukturer. Detta för att minimera risken att korrekta struk-
turer rivs ner av enkla misstag.

5.1.2 Kan fel undvikas?

Av analysen framgår att flera problem hade kunnat lösas av deltagar-
na om de hade kunnat tolka Clojures felmeddelanden. Exempel från
lärarnas kod visar att när terminalen skrev ut felmeddelanden gjorde
både Lärare 5 och Lärare 7 antaganden som helt eller delvis ledde dem
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fel i deras kodande. Att inte ha med tolkning av felmeddelande som
innehåll i kursen var ett aktivt val framförallt med hänsyn till kursens
tidsbegränsning. Hade deltagarna haft kunskap om hur felmeddelan-
dena återkopplade till deras kod hade kanske andra typer av felmed-
delanden dominerat studien. Detta med tanke på att många fel uppre-
pats på grund av att deltagarna inte hittat vad som varit felorsaken i
deras kod.

Ett alternativ till att undervisa deltagarna om felmeddelanden ha-
de varit att använda en IDE som markerar syntaktiska fel utan att ko-
den behöver exekveras. En studie genomförd av Vihavainen, Helmi-
nen, & Ihantola (2014) hävdar att IDE:er som markerar syntaxfel in-
nan koden exekveras hjälper nybörjare att rätta till fel med parenteser
och felstavning. Studien använder dock, till skillnad från vår studie, en
kraftigare IDE med fler funktioner än vad som erbjuds i Codepad. Som
tidigare nämnts i forskning av Pears et al. (2007) kan det finnas en risk
med att använda IDE:er med många funktioner i introduktionskurser
då de riskerar att vara överväldigande för nya programmerare. Detta
strider mot vad Vihavainen et al. (2014) kommer fram till, deras slut-
sats är att avancerade IDE:er med många funktioner inte är en nackdel
vid undervisning. Vi hade gärna sett stöd för markering av syntaxfel,
såsom parentesfel eller felstavningar i Codepad. Däremot hade en mer
avancerad IDE krävt installation av ny mjukvara på lärarnas datorer,
något som inte fanns möjlighet att göra utan att ta tid från kursen.

5.2 Matematik som befintlig konstruktion

Matematiken kan ses som en kunskapsstruktur som nybörjare kan till-
gå för att assimilera kunskap om funktionell programmering. Som ti-
digare nämnts av bland annat Bird (2015), har funktionell programme-
ring tydliga kopplingar till matematiken. Exempelvis är funktionsbe-
greppet det samma inom matematik och funktionell programmering.
Matematiken kan därför ur ett konstruktivistiskt perspektiv ses som
stöd vid assimileringsprocessen av nya koncept i funktionell program-
mering.

Det kan också uppstå konflikter mellan tidigare kunskapsstruktu-
rer i matematik och programmering. I matematiken har till exempel
likhetstecknet innebörden att visa när ekvationer är lika. I vissa pro-
gramspråk, exempelvis Python, används likhetstecknet för variabel-
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tilldelning. Konflikter som denna kan tänkas försvåra lärandet för ny-
börjare i programmering.

5.3 Mentala modeller

Lui, Kwan, Poon, and Cheung (2004) menar att utifrån ett kognitivt
vetenskapsperspektiv handlar programmering om att skapa mentala
modeller av programmeringskoncept. Studenter som lyckas skapa go-
da modeller som stämmer väl överens med hur datorn faktiskt fun-
gerar är mer framgångsrika inom datavetenskap. Däremot finns ing-
en direkt tillgång till modellen för hur en dator fungerar. Studenter-
na måste istället förlita sig på föreläsningar, studiematerial eller pro-
grammeringsmiljöer. Studenterna interagerar kontinuerligt med des-
sa gränssnitt för att testa och konstruera mentala modeller. (Lui et al.,
2004)

Deltagarna i vår studie har testat sina modeller genom interaktion
med framförallt Clojure och kursledarna. Exempelvis kommer deras
mentala modeller av en lista vara influerade av hur listor beskrivits av
kursledare, kursmaterial och på vilket sätt de testat sina egna modeller
mot Clojure. Det innebär att deras konstruktioner av en lista kommer
skilja sig från en konstruktion som skapats i interaktion med ett annat
programspråk. En lista lagras på liknande sätt i datorns arbetsminne
oavsett om programmering görs i till exempel Python eller C. Däre-
mot kan de mentala modellerna skilja sig då C till exempel kräver att
listans längd deklareras i förväg. I Python växer listor allt eftersom ele-
ment läggs till. Detta belyser vikten av programspråksval i program-
meringsundervisning. Programspråkens egenskaper kommer påverka
lärandet och de mentala modeller som nybörjare konstruerar när de
programmerar.

5.4 En fördjupande metod

Metoden att undersöka deltagarnas fel genom att kategorisera och
analysera felmeddelanden från kompilatorn har genomförts i flera stu-
dier (Ahadi et al., 2018; Brown & Altadmri, 2014; Vihavainen et al.,
2014). I vår studie kompletterades denna metod av Codepad för att
kunna se varje knapptryck deltagarna utfört i sin programmering. Det-
ta har möjliggjort en noggrann analys av hur deltagarna har kodat fö-
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re och efter ett felmeddelande skrivits ut, vilket resulterat i fördjupad
kunskap om hur felmeddelanden påverkar kodarens agerande. Även
Vihavainen et al. (2014) loggade studenternas alla knapptryckningar i
deras studie. Utifrån deras felstatistik lägger de fram en hypotes om
att felen är ett resultat av: uppgifterna, utvecklingsmiljön och data-
loggningens granularitet.

Enligt Vihavainen et al. (2014) skulle detta betyda att de felmedde-
landen som granskats i vår studie är ett resultat av Codepad som ut-
vecklingsmiljö, hur Codepad loggar felmeddelanden samt vilka pro-
blem deltagarna fick arbeta med under kursen. Skulle någon av des-
sa faktorer varieras är det alltså möjligt att andra svårigheter upp-
dagas. En skillnad från Vihavainen et al.s (2014) metod är att vi an-
vänt Codepad-inspelningarna vid intervjuer med deltagarna genom
stimulated recall för att få en djupare förståelse för resonemanget hos
deltagarna. Därför blir även intervjudeltagarna en faktor i vår studie
eftersom deras individperspektiv använts för att analysera lärarnas
utmaningar. Hade intervjudeltagarna bytts ut mot några andra hade
även individperspektiven förändrats.

De två deltagare som ställde upp på intervju uttryckte båda intres-
se för att lära sig programmering och att de upplevde det roligt att
programmera. Det är dock möjligt att andra deltagare inte haft samma
intresse eller positiva inställning och därmed inte velat ställa upp i en
intervju. Det skulle kunna finnas andra svårigheter som inte framkom-
mit i intervjuerna. Exempelvis skulle utmaningar med motivation att
lära sig programmering eller oro för att på egen hand undervisa i pro-
grammering finnas bland någon av deltagarna. Även om intervjuerna
inte gett en fullständig bild av deltagarnas utmaningar har vissa av
utmaningarna kunnat identifieras även hos andra kursdeltagare med
hjälp av Codepad.

Den totala mängden data som metoderna gemensamt genererat
har blivit så stor att det inte varit möjligt att analysera all data. Där-
för har analysen avgränsats till att enbart analysera ett urval av de
utmaningar som kan utläsas ur datan. Framförallt har antalet felmed-
delanden, som analyserats mer noggrant, begränsats. Urvalet har till
stor del berott på vad vi har funnit intressant att studera för att ge svar
på forskningsfrågorna.

Frågorna som ställts i klassrummet har varit svåra att analysera då
de kan tolkas på flera sätt. Detta beror på att en fråga som ställs kan ha
olika innebörd beroende på vem som ställer den, i vilket kontext den
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ställs eller på vilket sätt den ställs. Det är svårt att utläsa från en tran-
skriberad fråga om en fråga är menad för att söka ny kunskap eller för
att bekräfta kunskap. Ett exempel från deltagarnas frågor är, ”Ska jag
skriva bas 3, höjd 5?”. Frågan relaterar till en uppgift i problemsam-
lingen som var att räkna ut antingen triangel- eller rektangelarea med
bas 3 och höjd 5. Det är omöjligt, från att bara läsa frågan, att veta om
deltagaren söker svar på hur funktionen ska definieras, anropas eller
om funktionen måste anropas med just talen 3 och 5. För vissa frågor är
det möjligt att gå tillbaka till ljudinspelningen för att ta reda på syftet
med frågan. Men i många fall är det inte tillräckligt då annan kontex-
tuell information som inte fångats upp av ljudupptagningen saknas.
Sådan information kan till exempel innefatta kroppsspråk eller att en
deltagare pekar på en datorskärm.

Vi var medvetna om att en svaghet med strukturerad observation
är att kontextuell information bortfaller (Denscombe, 2009). I efter-
hand insågs att mer kontextuell informationen hade behövts vid ka-
tegoriseringen. Detta reflekteras i tabell 4.4 där det finns en viss sprid-
ning i hur författarna tolkat och klassificerat frågorna. Det kan även
finnas andra orsaker. Till exempel kan kategorierna i ramverket vara
för lika, författarna kan ha olika uppfattning av vad nyckelord som
funktionsanrop eller syntax innebär men det kan också handla om att
de haft olika roller i klassrummet när frågorna ställts. De flesta frågor
som ställts i klassrummet har ställts till Filip. Han har därmed haft
större möjlighet att tolka i vilken kontext frågorna ställts än Jonas som
lyssnat på frågorna utan att vara en del i interaktionen.

Förväntningen före kursstart var att frågorna i högre grad skulle
fokuserat på specifika programmeringskoncept och att deltagarna an-
vänt fler termer och begrepp från kursen när de ställt sina frågor. Ef-
tersom frågorna i många fall saknat korrekta begrepp och termer har
det varit svårt, utan att gå tillbaka och lyssna på ljudupptagningen vid
varje fråga, att avgöra vad frågorna syftat på. Det som främst kunnat
utläsas från frågorna är hur deltagarnas språk utvecklats i kursen, ex-
empelvis har den korrekta användningen av programmeringsbegrepp
ökat under kursens gång. Frågorna har också visat vilka kategorier
som deltagarna intresserat sig för i kursen, vilket tabell 4.4 visar.
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5.5 Programmering i skolan

Kommer grundskolan vara redo att undervisa i programmering hös-
ten 2018? Vår studie har inte sett några hinder för undervisning av
grundskollärare. Intresset genom hela kursen har varit högt och trots
en liten kurs med relativt mycket innehåll uppnåddes kursmålen väl.
Vad vi sett i Codepad är att lärarna påträffar liknande svårigheter som
nybörjare i programmering på universitet och högskolor gör enligt ti-
digare forskning (Ahadi et al., 2018; Brown & Altadmri, 2014; Denny
et al., 2012), nämligen problem med programspråkets syntax. Utöver
syntaxfel lyckas lärarna bryta ner problem i mindre delar och samman-
sätta mindre funktioner för att lösa större programmeringsproblem.

Inga resultat i vår studie tyder på att Clojure skulle vara ett bättre
eller sämre introduktionsspråk än andra introduktionsspråk som ex-
empelvis Python. Däremot bör det tilläggas att Clojure är ett mindre
utbrett språk och kan därför tänkas ha färre resurser tillgängliga för
undervisning än till exempel Python har, som dessutom undervisas
i många kurser för lärare. Detta kan ses både som en fördel och en
nackdel. Pythons breda utbildningsmaterial gör det lätt att hitta bra
exempel och kurser online, det är dock lika lätt att hitta undermå-
ligt material och detta bör lärare vara medvetna om när de granskar
undervisningsmaterial. I Clojure finns färre färdiga kurser men den
dokumentation som finns granskas och uppdateras kontinuerligt av
Clojures gemenskap (de som kodar i Clojure kan själva bidra till den
offentliga dokumentationen för språket). Att ha färre källor att hämta
kunskap från gör informationen mer enhetlig oavsett vem som läser
den, däremot saknas en större diversitet och det kan vara svårt att hit-
ta olika förklaringsmodeller för liknande koncept.

5.6 Studiens begränsningar

Studien har undersökt 13 lärare, varav 12 från samma skola, all da-
ta kommer från en kort kurs som dessa har genomfört. Sju timmars
programmering är en kort tid att programmera. Vi vet att några av
lärarna tagit med undervisningsmaterialet hem och övat mellan kurs-
tillfällena men inte vilka eller hur mycket de övat. Vi har inte examine-
rat deltagarna för att ta reda på deras kunskaper efter kursen. Det är
därför svårt att uttala sig om exakt vilka programmeringskoncept del-
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tagarna lärt sig i kursen. Målet var att de skulle kunna läsa och känna
igen Clojure-kod i ett större program (röstningssystemet). Codepad-
inspelningarna visar dock att många av lärarna i vid slutet av kursen
kan hantera grundläggande programmeringskoncept.

Kursens storlek gör också att inga slutsatser bör göras för hur andra
kurser ska utföras. Kursen är för liten för att ge någon guidning i större
kursers utformning. Däremot kan kursen studeras som ett exempel
där funktionell programmering använts som introduktionsspråk med
resultaten som presenterats i denna studie.

Att vara två författare har varit både en fördel och nackdel. Vid
kategoriseringen av klassrumsfrågorna syns vissa skillnader mellan
författarna i hur de tolkat och kategoriserat innehållet i frågorna. För-
fattarna har också haft olika roller i studiens genomförande vilket gett
olika perspektiv på datan. Detta har också varit en styrka då samarbe-
tet har fungerat väl genom hela studien och att ha två perspektiv ger
oftast en bättre diskussion än med endast ett. Det kan också ta längre
tid att ta beslut när man är två just för att besluten diskuteras så att
båda författarna är överens om vilken riktning studien ska ta.

Studien har också varit tidsbegränsad i egenskap av att det också
är ett examensarbete som beräknas pågå i omkring 20 veckor. Detta
har tvingat fram en del avgränsningar för att passa examensarbetets
omfattning.

5.7 Slutsatser

Vi kan utifrån studien konstatera att grundskollärarnas utmaningar
vid programmering i Clojure liknar de som upplevs av nybörjare i
andra programspråk, vilket framförallt är svårigheter med språkens
syntax. De syntaktiska felen är alltså inget specifikt för programme-
ring i Clojure eller för grundskollärare. Därmed ser vi ingen anledning
till att välja bort funktionell programmering i Clojure på grund av de
utmaningar som uppstår.

Syntax- och stavfel kommer sannolikt vara problem för elever i
grundskolan oavsätt språk och paradigm. Det kommer därför vara
viktigt vid undervisning i programmering att ta hänsyn till utmaning-
arna med syntax och stavfel. Detta gäller både vid fortbildningskurser
och vid undervisning av skolelever.

Studiens kombination av metoder har gett detaljerad informa-
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tion om hur grundskollärarna agerat när de skriver kod. Codepad-
inspelningarna har tydligt visat hur lärarna programmerat vilket un-
derlättat identifieringen av deltagarnas utmaningar. Vår metod har in-
te bara låtit koden analyseras utan också gett inblick i hur deltagarna
resonerat kring sina program. Dock har inte deltagarnas frågor un-
derlättat analysen av felmeddelandena då de har saknat nödvändig
kontextuell information.

5.8 Vidare forskning

I följande avsnitt diskuteras potentiella områden för vidare forskning
som framkommit under studien.

5.8.1 Hur fungerar Clojure som introduktionsspråk
för grundskoleelever?

I denna studie har grundskollärare undersökts. Det vore intressant
att vidare undersöka hur Clojure fungerar som introduktionsspråk för
grundskoleelever samt att jämföra med populära introduktionsspråk
som Python.

I Israel ingår funktionell programmering som en del i läroplanen
på gymnasienivå för att introducera eleverna för ett nytt programme-
ringsparadigm (Gal-Ezer & Harel, 1999). I en studie från Lapidot, Levy,
& Pa (1999) beskrivs hur en kurs kan utvecklas med funktionell pro-
grammering som innehåll ur ett konstruktivistiskt perspektiv. Tanken
med att undervisa minst två paradigm är något som skulle vara in-
tressant även i Sverige. Det funktionella paradigmet skulle då kunna
undervisas i till exempel Clojure.

5.8.2 När matematik och programmering inte är lika

Något som dykt upp under studien är frågor kring de situationer där
matematiken och programmeringen skiljer sig åt. Likhetstecknet är ett
sådant exempel. Enligt Skolverket (2013) är det vanligt bland elever i
årskurs 1-6 att ha missuppfattningar om likhetstecknets innebörd:

”I alla årskurser var det mindre än 10% av eleverna som
gav det korrekta svaret 7 och resultaten i åk 6 var till och
med något sämre än i övriga årskurser. Detta tyder på att
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många elever bär på allvarliga missuppfattningar om lik-
hetstecknets innebörd.” (Skolverket, 2013)

Likhetstecknet kan betyda olika saker i matematik och vissa program-
meringsspråk. I många programmeringsspråk betyder likhetstecknet
tilldelning av ett värde till en variabel. I matematiken handlar det
om relationen mellan två matematiska representationer. Hur skall lik-
hetstecknet, som är ett fundamentalt begrepp i både matematik och
programmering, undervisas för att undvika förvirring hos eleverna i
grundskolan när det redan finns problem för elever att lära sig likhets-
tecknets innebörd i matematiken?

5.8.3 Kan kunskaper i blockprogrammering
överföras till funktionell programmering?

Enligt Okita (2014) kan det vara begränsande att lära sig visuell pro-
grammering före syntaktisk programmering. Undersökningen base-
rades endast på imperativa syntaktiska språk. Vi tycker det vore in-
tressant att genomföra en liknande studie med ett funktionellt språk.
Funktionerna kan liknas vid block, ofta representerade i visuell pro-
grammering.

I intervjun med Lärare 2 diskuterades hur Clojures funktioner skul-
le kunna ses som kodblock liknande de som används i blockprogram-
mering. Det hade därför varit intressant att vidare undersöka hur en
övergång från blockprogrammering till programmering i ett funktio-
nellt språk, exempelvis Clojure som har en sådan kodstruktur, funge-
rar.
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Clojure för nybörjare Cheat Sheet
by fippli via cheatography.com/54515/cs/14600/

Variabler och strängar

"Hej världe n!" ;; Skriv ut "Hej världe n!"

(def meddelande "Hej världen!")
meddelande

;; Definiera variabel
;; Skriv ut värdet

Matema tiska operatorer

Addition (+ 5 3) 8

Subtra ktion (- 5 3) 2

Multip lik ation (* 5 3) 15

Division (/ 5 3) 5/3

 (/ 5.0 3.0) 1.6666 666 666 666667

Modulo (mod 5 3) 2

Jämförelse

lika med (= x 42)

inte lika med (not= x 42)

större än (> x 42)

större än eller lika med (>= x 42)

mindre än (< x 42)

mindre än eller lika med (<= x 42)

If-satser

(if (>= ålder 18)
    ("Du får rösta")
    ("Du får inte rösta"))

;; Om villkoret stämmer 
;; kör första funktionen.
;; Annars kör andra.

Listor

(def vänner 
[ " Jon as" " Sim on" " Joh an" ])

;; Definiera lista med strängar

(first vänner) ;; Hämta första element i listan

(last vänner) ;; Hämta sista element i listan

(nth vänner n) ;; Hämta n:te elementet

(rest vänner) ;; Alla element utom första

(pop vänner) ;; Alla element utom sista

(empty? vänner) ;; Kollar ifall listan är tom

(count vänner) ;; Listans längd

Obs! Strängar kan ses som lista av
karaktärer:
(empty? "Jonas")
(count " Jon as")

;; Är strängen tom?
;; Hur lång är strängen?

(assoc vänner 0 " Cal le") ;; Returnerar ["Ca lle " " Sim on"
" Joh an"]

 

Listor (cont)

(def matris [["a "] ["b"] ["c"]])
(assoc-in matris [1 0] " x")

;; 2-dime nsi onell lista 
;; Returnerar [["a "] ["x"] ["c"]]

Funktioner

(defn hälsa- uta n-namn [] 
    "Hej hej!")

;; Definiera funktion utan parameter

(hälsa -ut an- namn) ;; Anropa funktion utan parameter

(defn hälsa- med -namn [ namn ]
     (str " Hej " namn " !"))

;; Definiera funktion med parameter

(hälsa -me d-namn " Fil ip") ;; Anropa funktion med parameter

Rekursion

(defn foo [] 
    (foo))

;; Oändlig rekursion

(defn foo [ tal ]
    (if (> tal 0)
        (foo (- tal 1))
        (pr intln "stop")))

;; Ha med basfall i rekursiva funktioner
;; Basfallet avgör om:
;; rekurs ionen fortsätter 
;; rekurs ionen avbryts

Felsök nin gstips

1. Stava rätt variab elnamn kan lätt bli
variba elnanm

2. Kolla parenteser Se till att varje ( matchas med en )
Eller [ med ]

3. Stängda strängar? " Detta kommer inte funka.

 Ej heller det här."

4. Kontro llera att funktionen
anropas!

(foo)

5. Kontro llera antal parametrar (foo [a b] ;<- Tar 2 parametrar
     (println a )
     (println b ))

(foo "en parame ter " ) ;<- Fel antal
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Problemsamling
Clojure
Problemsamlingen innehåller både exempel och övningar för att hjälpa dig att förstå hur man
programmerar i Clojure. Varje exempel har en liten rubrik Exempel och är ett färdigt program
som kan skrivas av och köras direkt som det är. På vissa ställen står det Prova
själv, och efter
några delavsnitt finns det övningar. Där kommer det ibland stå *skriv kod här* där vi vill att du
skall lägga till din egen kod för att göra färdigt ett program. Texten *skriv kod här* skall alltså
inte vara med i din programkod utan ersättas med din egen. Tänk på att du kan ta hjälp av
lathunden när du jobbar med problemsamligen!

Kodkommentarer

Kommentarer skrivs med 	;	 i Clojure och räknas inte som programkod när programmet körs.
Ofta skrivs kommentarer med 	;;	 när de står på en egen rad, och med 	;	 när de står efter en
kodrad. 
Exempel

;;	Kommentar	på	egen	rad.
(println	"hej")	;	Kommentar	efter	kodrad.

Utskrifter
och
strängar

För att skriva ut ett värde till terminalen används funktionen 	println	.

Exempel

;;	println
(println	"min	sträng")	;	Skriv	ut	"min	sträng"	till	terminalen.

Prova
själv 
Testa skriva ett eget program som skriver ut något till terminalen.

(println	*skriv	kod	här*)

För att lägga ihop två värden används funktionen 	str	. 



Exempel

;;	str
(str	"hej"	"då")	;	Returnerar	värdet	"hejdå"

För att skriva ut till terminalen kombineras 	println	 och 	str	 
Exempel

(println	(str	"hej"	"då"))

Prova
själv 
Prova att lägga ihop två strängar med 	str	 samt skriva ut resultatet med 	println	

(println	(str	*skriv	kod	här*))

Det går även bra att skriva ut tal och listor, och kombinaitoner av dessa. 
Exempel

(println	23)	;	Skriv	ut	tal
(println	["äpple"	"tomat"	"päron"])	;	Skriv	ut	lista
(println	"Formel"	1)	;	Skriv	ut	kombination	av	tal	och	sträng
(println	"Primtal"	[2	3	5	7	11])	;	Skriv	ut	kombinaiton	av	sträng	och	lista

Prova
själv 
Testa följande program:

(println	"Formel"	1)
(println	(str	"Formel"	1))

Vad är skillnaden mellan de två utskrifterna?

Övningar

1. Skriv ett program som sätter ihop orden "tomat" och "ketchup" till "tomatketchup" samt
skriver ut det till terminalen.



Matematik

Clojure har många matematiska operatorer färdiga att använda. Nu ska vi kika på
de fyra vanliga räknesätten +, -, /, * men också modulo-operatorn 	mod	. Notera att division
svarar i bråkform, för att få svar i decimalform skriver man talen i decimalform.

Exempel

;;	Addition
(+	10	5)	;	Returnerar	15

;;	Subtraktion
(-	7	3)	;	Returnerar	4

;;	Division
(/	8	3)	;	Returnerar	8/3

;;	Division	med	svar	i	decimaltal
(/	8.0	3.0)	;	Returnerar	2.6666666666666665

;;	Multiplikation
(*	3	4)	;	Returnerar	12

Modulo är samma sak som resträkning. Det kan också göras enkelt i
Clojure. 8/5 = 1 rest 3. I Clojure använder vi modulofunktionen 	(mod	8	5)	 för
moduloberäkning så resten 3 som i exemplet ovan kan skrivas:

;;	Modulo
(mod	8	5)	;	Returnerar	3

Prova
själv 
Testa modulo-operatorn för att räkna ut resten vid divisionen 13/12.



(println	(mod	*skriv	kod	här*))	;	Skriv	ut	värdet	av	uträkningen.

Konstanter

I Clojure kan konstanter definieras med 	(def	*konstantnamn*	*värde*)	. Det är inte riktigt som
variabler eftersom de inte kan variera så de är snarare konstanter. 
Exempel

;;	Deklarera	en	konstant	för	en	ålder.
(def	ålder	25)

Det går bra att skriva ut värdet på konstanter. 
Exempel

(def	ålder	25)	;	Deklarera	en	konstant	för	en	ålder.
(println	ålder)	;	Skriv	ut	talet	25.

Prova
själv 
Skriv ett program som sparar ett tal i en konstant och sedan skriver ut det.

(def	*skriv	kod	här*)
(println	*skriv	kod	här*)

Det går även bra att skriva ut kombinationer av strängar och konstanter. 
Exempel

(def	namn	"Filip")
(def	ålder	28)
(println	"Hej	jag	heter"	namn	"och	är"	ålder	"år	gammal.")

Prova
själv 
Skriv ett program som sparar ett land och en ledare i konstanter och skriver ut en mening med
dessa i. Exempevis "I Norge är Erna Solberg stadsminister."



(def	*skriv	kod	här*)	;	Spara	ett	land
(def	*skriv	kod	här*)	;	Spara	en	ledare
(println	*skriv	kod	här*)	;	Skriv	ut	en	mening	med	hjälp	av	konstanterna

Värdet på konstanter kan till exempel användas för att räkna ut nya värden. 
Exempel

(def	term1	5)
(def	term2	7)
(def	summa	(+	term1	term2))
(println	summa)

Namnen på konstanterna hjälper till att förklara vad programmen gör. 
Exempel

(def	täljare	12)
(def	nämnare	4)
(def	kvot	(/	täljare	nämnare))
(println	kvot)

Villkor

Villkor bygger upp och möjliggör väldigt mycket inom programering. Ofta används
villkor tillsammans med if-satser. If-satser kontrollerar först ett villkor,
beroende på om villkoret är sant eller falskt kan programmet göra olika saker. 
Exempel

;;	För	att	jämföra	om	saker	är	lika	i	en	if-sats	används	(=	).
(if	(=	(+	2	2)	4)
				(println	"Matematiken	stämmer!"))

;;	Vi	kan	också	lägga	till	en	funktion	som	körs	om	villkoret	är	falskt
(if	(=	(+	2	3)	4)
				(println	"Matematiken	stämmer!")	;	Den	här	raden	körs	om	villkoret	är	sant
				(println	"Matematiken	stämmer	inte!"))	;	Denna	körs	om	villkoret	är	falskt

TIPS! 
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Prova
själv 
Skriv en egen if-sats som testar ett villkor och skriver ut ett meddelande ifall villkoret stämmer.

(if		*Lägg	till	ett	villkor*)
		(prtinln	*skriv	ut	meddelande	här*))

Bygg nu på ditt program så att det även skriver ut ett meddelande om villkoret är felaktigt.

(if		*Lägg	till	ett	villkor*)
		(prtinln	*skriv	ut	meddelande	här*)
		(prtinln	*skriv	ut	meddelande	här*))

Övningar

1. Skriv ett program som jämför ifall två namn är lika långa. (Ta hjälp av lathunden)

Listor

För att förklara för Clojure att man vill skapa en lista använder man 	[]	. I listan kan man samla
olika värden (till och med listor). 
Exempel

["Filip"	28]

För att ändra värden i en lista kan man använda assoc-funktionen, första parametern är
en lista, sen en plats i listan (index) och sist ett värde som ska läggas in på den
platsen i listan. 
Exempel

(def	min-lista	["Filip"	28])
(println	(assoc	min-lista	1	30))

Man kan också ändra värden i matriser (listor i listor) med assoc-in funktionen, första



parametern är en matris, sen en lista med rad och kolumn i matrisen och sist ett värde.
Exempel

(def	rad	2)
(def	kolumn	0)
(def	matris	[[1	1	1]
													[1	1	1]
													[1	1	1]])

(println	(assoc-in	matris	[rad	kolumn]	0))

För att använda värden i en lista kan man använda olika list-funktioner (se lathund). 
Exempel

(def	min-lista	["Filip"	28])
(println	"Jag	heter	"	(first	min-lista))
(println	"Jag	är	"	(last	min-lista)	"år	gammal")

Man kan även använda 	nth	 för att komma åt värden. Obs! Tänk på att börjar räkna från 0! 
Exempel

(def	min-lista	["Filip"	28])
(println	"Jag	heter"	(nth	min-lista	0))
(println	"Jag	är"	(nth	min-lista	1)		"år	gammal")

Övningar

1. Skriv ett program som lägger ihop ord i en lista till sammansatta ord.

(def	ordlista	["last"	"tomat"	"bil"	"sol"	"ögon"	"ketchup"	"glas"])
*skriv	kod	här*	;	Skriv	ut	"lastbil"
*skriv	kod	här*	;	Skriv	ut	"tomatketchup"
*skriv	kod	här*	;	Skriv	ut	"solglasögon"

1. Skriv ett program som byter ut sol till läs och skriver ut läsglasgögon.

(def	ordlista	["last"	"tomat"	"bil"	"sol"	"ögon"	"ketchup"	"glas"])
(println	(str	;	byt	ut	"sol"	till	"läs"	och	hämta	"läs"	från	listan



														;	hämta	"glas"	från	listan
														(nth	ordlista	4)))

1. Gör ett drag i tre-i-rad och vinn!

(def	rad	*skriv	kod	här*)							;	vilken	rad
(def	kolumn	*skriv	kod	här*)				;	vilken	kolumn
(def	tre-i-rad	[["O"	"X"	"	"]
																["X"	"X"	"	"]
																["	"	"O"	"O"]])

(println	*skriv	kod	här*	)						;	Sätt	in	ett	"X"	eller	"O"	på	rätt	ställe	i
																																;	tre-i-rad	så	att	du	vinner!

Funktioner
Funktioner definieras med nyckelordet 	defn	. Funktioner innehåller i huvudsak 4 delar.

1. Funktionsdeklarationen: 	(defn	
2. Funktionens namn: 	min-funktion	
3. Funktionens parametrar: 	[parameter1	parameter2]	 (Antal parametrar är valfritt)
4. Funktionens algoritm: 	(println	"Detta	är	en	utskrift")	

Exempel

(defn	min-funktion	[	namn	]
				(println	"Jag	heter"	namn))

För att anropa funktionen skriver man 	(*funktionsnamn*	*parameter*)	 
Exempel

(min-funktion	"Filip")	;	Kommer	skriva	ut	"Jag	heter	Filip"

Ett bättre sätt att använda utskrifter med funktioner är att låta funktionen returnera ett värde
och sedan skriva ut returvärdet. 
Exempel



(defn	min-funktion	[	namn	]
				(str	"Jag	heter	"	namn))

(println	(min-funktion	"Filip"))	;	Kommer	skriva	ut	"Jag	heter	Filip"

Prova
själv 
Skriv ett program som har en funktion som räknar ut en rektangels area

(defn	rektangelarea	[	bas	höjd	]
				*Skriv	din	kod	här*)

;;	Funktionsanrop	med	bas	3	och	höjd	5
(println	(rektangelarea	3	5))

Skriv ett program som har en funktion som räknar ut en triangels area

(defn	triangelarea	[	bas	höjd	]
				*Skriv	din	kod	här*)

;;	Anropa	funktionen	(kolla	din	lathund	för	mer	hjälp)
(println	*skriv	kod	här*)

Man kan även återanvända kod genom att anropa funktioner man tidigare har skrivit:
Exempel

(defn	triangelarea	[	bas	höjd	]
		(/	(rektangelarea	bas	höjd)	2))	;	Triangelns	area	är	rektangelns	/	2

Prova
själv 
Skriv en funktion som räknar ut volymen av ett rätblock. Den ska ta hjälp av funktionen ovan.

(defn	triangelarea	[	bas	höjd	]
		(/	(rektangelarea	bas	höjd)	2))

(defn	rätblocksvolym	[*skriv	kod	här*]
				*skiv	kod	här*)

(*anropa	funktion*)



Övningar

1. Skriv en ekvationslösare som löser en ekvation på formen a + bx = c. Tänk x = (c-a)/b,
samt att nestla operatorerna.

(defn	ekvationslösare	[	a	b	c	]
		*Skriv	kod	här*)

(println	"Lösning:	x	="	(ekvationslösare	2	4	8))

1. En kannonkulans höjd över marken efter tiden t kan beskrivas med funktionen y(t) =
-0.7t^2+5t+1. Skriv ett clojureprogram som räknas ut kannonkulans höjd över marken
efter tiden t.

Rekursion
Rekursion är en funktion som anropar sig själv. Rekursion används om
man vill köra samma funktion flera gånger. Låt oss titta på exemplet
med nedräkning. Här vill vi ta bort 1 flera gånger och stanna vid 0. 
Exempel

(defn	räkna-ned	[	tal	]
		(println	tal)
		(if	(>	tal	0)
				(räkna-ned	(-	tal	1))
				(println	"stop")))

;;	Funktionsanrop
(räkna-ned	70)	;	Nedräkning	från	70

Övningar

1. Skriv ett program som skriver ut alla tal från 1 till 1000.
2. Skriv ett program som skriver ut alla jämna tal.

Överkurs



Random

Med hjälp av 	rand-int	 kan man slumpa fram ett heltal. 
Exempel

(def	slumptal	(rand-int	10))	;	Slumpa	fram	ett	heltal	mellan	0	och	10
(println	slumptal)

Övningar

1. Skriv ett program som slumpar fram ett betyg åt en elev.

(def	betyg	["A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"])

(defn	slump-betyg	[]
				*skriv	kod	här*)

(println	"Filip	får	betyg"	(slump-betyg))

1. Skriv ett mini-yatzy program som slår 5 tärningar och sedan skriver ut en lista med
värdena på tärningarna.

(defn	mini-yatzy	[]
				*skriv	kod	här*)
(println	(mini-yatzy))



www.kth.se


