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Sammanfattning 
 

Från 2018 ska programmering vara tillgängligt för alla elever i gymnasiet. Detta kommer att 

ställa högre krav på fungerande undervisningsmetodik som är anpassad för elever med olika 

teknisk bakgrund och erfarenheter. Programmering är ett formellt (konstgjort) språk till 

skillnad från till exempel svenska och engelska som är naturliga språk. Forskning visar att 

när vi tolkar programkod så aktiveras vårt naturliga språkcentrum i större grad i jämförelse 

med mer logiska och matematiska delar av hjärnan. 

 

Denna rapport undersöker sambandet mellan formella och naturliga språk för att se om det 

är möjligt att anpassa språkdidaktiska undervisningsmetoder till 

programmeringsundervisningen. För att få en uppfattning om hur 

programmeringsundervisningen ser ut idag genomfördes lärarintervjuer som analyserades 

ur ett kvalitativt perspektiv. Med dessa intervjuer fick vi en förståelse för förutsättningarna i 

undervisningen och vilka svårigheter som finns i dagens programmeringsklassrum. I arbetet 

begränsar vi oss till undervisning i Programmering 1 i den svenska gymnasieskolan. 

Resultatet visar att elevernas största svårighet är att programmera flytande utan att syntaxen 

blir en allt för stor del av undervisningen. Dessutom visar intervjuerna att lärare i 

programmering har lite forskningsbaserade undervisningsmetoder att använda för att 

bemöta dessa svårigheter. 

 

Vi kommer fram till att endast en delmängd av det centrala innehållet går att behandla med 

språkdidaktiska undervisningsmetoder. För att eleverna bättre ska förstå programspråkets 

syntax så bör eleverna utsättas för många kodexempel. Genom dessa kodexempel ska 

eleverna ges förutsättningar att bearbeta programspråket för att de ska kunna extrahera de 

aktuella syntaktiska reglerna. En del av bearbetningen består i att eleverna får möjlighet att 

lära sig ett antal kodstycken utantill. På så sätt kan man minska på andelen syntaxfel som 

eleverna gör. 

 

En annan svårighet i programmeringen är den begreppsförvirring som kan uppstå i en 

konflikt mellan svenska och engelska, då många begrepp och termer inom programmering är 

på just engelska. Det är viktigt att eleverna får möjlighet att reflektera över den språkliga 

betydelsen av kodord och kommandon i ett programspråk. Genom läsning av många goda 

exempel kan eleverna även bilda sig en uppfattning om vad som är god praxis för struktur, 

läsbarhet och kommentering av programkod. Med dessa förslag för undervisning vill vi 

inspirera till nya sätt att tänka kring programmeringsundervisning, men lämnar rum för 

praktik och vidare forskning åt intresserade inom utbildningssfären. 

  



 

 

Abstract 
 

From 2018, programming courses will be made available for all students in upper secondary 

school (Sweden). This highlights the need for working and well-defined teaching methods 

that are adapted for students with different background and experiences in technology. 

Programming is a formal language unlike Swedish or English that are natural languages. 

Research shows that when we interpret programming code, the language center of our brain 

is more active in comparison with regions of the brain that are more connected with logical 

and mathematical thinking. 

 

In this report we investigate the relationship between formal and natural languages in order 

to evaluate the extent to which language leaching methods can be applied to programming 

education. To get an overview of how programming education is currently structured, we 

conducted interviews which were then analyzed from a qualitative perspective. These 

interviews make it possible to understand the conditions of learning situations in computer 

education, and what the main difficulties in today's programming classroom are. The scope 

of this study is limited to introductory programming, more specifically in the Swedish upper 

secondary school. The result shows that the biggest difficulty for students in introductory 

programming, is to program without syntax becoming too much of a time-consuming 

struggle. In addition, the interviews show that teachers in programming courses have little 

research-based methods to use in their teaching in order to address these difficulties. 

 

In our study we find that only a subset of the syllabus of introductory programming can be 

dealt with using language teaching methods. To increase students' understanding of 

programming language syntax, the student should be exposed to many examples of 

programming code. Through these code examples the students are enabled to process the 

programming language in order to extract the syntax rules of the current language. An 

obvious step in this process consists of the students' memorizing these lines of code. This 

way the students' syntax error rate can be reduced. 

 

An additional challenge when teaching in introductory programming is the confusion of 

concepts that can occur in a conflict between the Swedish and English languages. It is 

therefore important to allow the students to reflect upon the semantic meaning of keywords, 

concepts and commands in a programming language. Through reading of code examples, the 

students can also get a feeling of how programming code is best structured and commented 

in order to aid readability. With our proposed approach to teaching programming, we want 

to inspire to new ways of thinking about programming education, but we also want to leave a 

bit of space for practice and further research for those interested in the world of 

programming and computer education. 

  



 

 

Förord 
 

Under vår tid på programmet Civilingenjör och lärare på KTH har vi upplevt en avsaknad av 

didaktik inom programmering, någon som har frustrerat oss. Detta arbete är ett sätt för oss 

att utforska området och experimentera med möjliga didaktiska lösningar. 

 

Till vår hjälp har vi haft våra handledare Birgit Kempinsky Fahrman och Linda Kann. De har 

bidragit med såväl expertis som inspiration i de olika ämnesområdena som detta arbete 

behandlar. Vi vill därför tacka Birgit och Linda för deras entusiasm och den tid vi ha fått av 

dem. Vidare vill vi tacka vår examinator Arnold Pears för att han har bidragit med expertis 

både genom sin egen forskning inom fältet programmeringsdidaktik och genom värdefulla 

litteraturtips. Vi vill också tacka de som ställde upp på våra intervjuer. Det har varit svårt att 

hitta deltagare till intervjuerna. Därför uppskattar vi deras deltagande och hoppas att denna 

rapport kan vara till inspiration för deras egen lärarpraxis. Att förstå oss på språkinlärning 

har inte heller varit det lättaste och vi uppskattar också den hjälp vi har fått från Karin Borell 

som hjälpt oss med att förstå hur språkinlärning kan fungera. Slutligen vill vi tacka våra 

familjer och vänner för deras förståelse av vår fysiska och mentala frånvaro under hösten 

2018. 

 

Trevlig läsning. 

 

 

Patrik Mattsson & Sofia Bouvin 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning till arbetet 
Programmeringsämnet har funnits bland kursplanerna för gymnasieskolan sedan 1993, då 

som valbar kurs inom ramen för elprogrammet (Skolverket, 1993). Med årens lopp har 

programmeringsämnet flyttats till teknikprogrammet och på senare år har programmering 

tagit en allt större plats som skolämne. Nu ska programmeringsämnet integreras inom ett 

antal olika ämnen i såväl gymnasieskolan som grundskolan i och med regeringens mål att 

öka den tekniska och digitala kompetensen i skolan (Regeringskansliet, 2017). 

Programmering ska implementeras i kurserna matematik, samhällskunskap och 

svenska/svenska som andraspråk på gymnasiet, samt matematik, samhällskunskap, biologi, 

fysik, kemi, teknik, slöjd respektive svenska/svenska som andra språk i grundskolan. 

Dessutom ska det från 2018 vara möjligt för alla elever på gymnasiet att läsa kurser i 

programmering som programfördjupning (Skolverket, 2018a). 

 

På teknikprogrammet kan man tänka sig att eleverna i högre grad är intresserade av teknik 

och programmering och därför kan man vänta sig att några av dessa elever redan har 

tidigare erfarenheter av nybörjarprogrammering. Elever inom andra program än 

teknikprogrammet har antagligen andra intressen och erfarenheter än elever på 

teknikprogrammet. Risken är därför stor att dessa elever är helt nya i 

programmeringsämnet, och det ställer då högre krav på fungerande undervisningsmetodik 

och ämnesdidaktisk kunskap inom programmering. Utan en fungerande 

undervisningsmetodik riskerar fler elever att inte få rätt förutsättningar för att nå målen i 

kursen. Watson & Li (2014) beskriver att andelen godkända elever i inledande 

programmeringskurser generellt sett är något lågt i dagsläget. Detta resultat verkar 

oberoende av land och utbildningssystem. Det finns uppenbara svårigheter för nybörjare i 

dagens programmeringsundervisning. 

 

Programmering är relativt ungt som skolämne och vår uppfattning är mängden 

undervisningsmetodik och didaktik i programmeringsämnet på gymnasiet därför är något 

mager. Den senaste didaktiska forskningen inom programmering hamnar på något sätt i 

skymundan. Brist på undervisningsmetoder för att möta utmaningar i 

programmeringsundervisning kommer att bli problematiskt för de lärare som nu för första 

gången ska undervisa i programmering, men också för de elever som ska undervisas i ämnet. 

Framförallt riskerar regeringens mål att öka den digitala kompetensen i skolan, att gå trögt 

framåt. 

 

1.2 Bakgrund kring programmering och språk 
Portnoff (2018) ställer i sin artikel frågan huruvida undervisning i inledande programmering 

egentligen kan ses som undervisning av ett språk. Portnoff har i en studie (Siegmund, et al., 

2014) funnit att läsning och läsförståelse av programkod aktiverar de delar av hjärnan som 

normalt har med naturligt språk och tal att göra. Undervisningsmetoder för 

andraspråksinlärning och dessa metoders nytta i programmeringsundervisning, har varit 

kända i ett antal år (Portnoff, 2018). Men detta sätt att se på programmeringsundervisning 

har länge ignorerats av den datavetenskapliga utbildningssfären för att den anses vara för 

kontroversiell och experimenterande. Naturliga språk och teorier om mänsklig 

kommunikation anses inte höra hemma i teknikens väldefinierade och stringenta universum. 
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Portnoff (2018) konstaterar att hjärnan verkar bearbeta både programmeringsspråk och 

naturliga språk på liknande sätt. Det har även visat sig att ju bättre 

programmeringskunskaper man har, desto mer hanterar vi programmeringen som om det 

vore ett naturligt språk. Portnoff vill att nya undervisningsmetoder som kan uppkomma ur 

dessa samband inte ska ersätta nuvarande undervisningsmetodik i programmering, utan 

vara ett komplement till den. Men fortfarande finns ingen forskning som redogör för någon 

metodik utifrån just dessa språkliga samband. 

 

Portnoff ger förslag på hur teorin kan omsättas i praktik i undervisning. En av hans metoder 

handlar om att lära sig enkla kodstycken på samma sätt som man lär sig glosor och fraser i 

språkinlärning. Metoden medför att andelen programmeringsfel sjunker, framförallt 

syntaxfel, som nybörjarelever gör (Portnoff, 2018). Sambandet mellan programspråk och 

naturliga språk som Portnoff (2018) belyser i sin artikel, är av intresse. Men, det finns lite 

övrig forskning på området som redogör för hur detta samband kan komma till nytta och 

omsättas i praktik i programmeringsundervisning. Därför vill vi titta på hur man skulle 

kunna tillämpa språkdidaktiska metoder i dagens programmeringsundervisning och 

därigenom ge förslag på och inspiration till förbättring och förändring av undervisningen i 

programmering. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Med utgångspunkt från de teorier om sambandet mellan programmering och språk 

(Portnoff, 2018), vill vi undersöka hur språkdidaktiska metoder skulle kunna tillämpas i 

inledande programmering i den svenska skolan. Som ett led i undersökningen vill vi också få 

en inblick i hur programmeringsundervisning utformas, genomförs och utvärderas i 

gymnasiekursen Programmering 1 i dagsläget. På så sätt kan vi bättre förstå vad man gör i 

programmeringsundervisning idag och vilka förutsättningar språkdidaktiska metoder har att 

kunna förbättra undervisningen. 

 

1.3.1 Avgränsningar 
I arbetet kommer vi att avgränsa oss till programmeringsundervisning i kursen 

Programmering 1 i den svenska gymnasieskolan. Detta gör vi dels för att fånga upp de 

utmaningar som främst nybörjare i programmering står inför. Men också för att arbetet ska 

kunna utföras inom rimliga tidsramar. 

 

1.3.2 Frågeställningar 
● Hur används undervisningsmetoder och didaktiska verktyg i 

programmeringsundervisningen idag? Vilka förutsättningar finns för att använda 

didaktisk forskning i undervisningen? 

● Hur skulle språkdidaktiska metoder kunna tillämpas i 

programmeringsundervisningen utifrån det centrala innehållet i Programmering 1 

på gymnasiet? 
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1.4 Ordlista 
I ordlistan nedan återfinns några ord och begrepp som används i detta arbete. Dessa ord 

måste förtydligas eller definieras ytterligare för att undvika tvetydigheter och för att ange vad 

vissa ord åsyftar inom ramen för detta arbete. 

 

Begrepp 

 

Det abstrakta innehållet av ett språkligt ord, den 

mentala bilden eller modellen av något objekt eller 

någon företeelse i omvärlden. Se skillnad mot Ord. 

 

Grammatik Se Syntax. 

 

Inverterat klassrum Undervisningsmetod (på engelska motsvarande 

Flipped Classroom) som innebär att en del av 

huvudinnehållet i undervisningen ges som 

förberedelseuppgift inför lektionerna, medan 

lektionerna i skolan mer syftar till fördjupning och 

analys av innehållet. 

 

Formellt språk Konstgjorda språk. I detta arbete åsyftas främst 

programmeringsspråk. Se skillnad mot Naturligt 

språk. 

 

Kodord I programspråk skrivs programkod med hjälp av 

kodord, till exempel kodord för datatyper eller för 

kontrollstrukturer. Dessa ord är reserverade och har en 

specifik betydelse i programspråket, därför får de 

exempelvis inte användas för variabelnamn. 

 

Logiskt fel Fel av programmeraren som innebär att ett program 

går att köra, men det fungerar annorlunda mot vad som 

är tänkt eller planerat. Se skillnad mot Syntaxfel. 

 

Metaspråk Ett språk som används för att beskriva och tala om 

andra språk, främst dess syntaktiska uppbyggnad. 

 

Naturligt språk Språk såsom till exempel. svenska eller engelska som 

har vuxit fram i människans miljö och hennes kultur. 

Se skillnad mot Formellt språk. 

 

Ord Den språkliga enheten, skriven eller uttalad, frikopplad 

från dess betydelse. Se skillnad mot Begrepp. 

 

Parprogrammering Programmering av gemensam uppgift i par som 

undervisningsmetod. Vanligtvis genom regelbunden 

växling av rollen att programmera samt att lösa 

problem och övervaka programmeringen. 
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Prediktor 

 

Inom statistisk inferens, en faktor som kan användas 

för att förutsäga en annan faktor. Exempelvis är 

lufttryck en prediktor för vädret. 

 

Semantik Studiet av bland annat ords betydelse, det vill säga 

kopplingen mellan ord och begrepp. 

 

Syntax Formlära för språk som anger regler för hur ord 

används, modifieras och fogas samman till satser. I 

detta arbete att likställa med Grammatik. 

 

Syntaxfel Fel av programmeraren som innebär att programmet 

innehåller syntaktiska avvikelse, vilket leder till att 

datorn varken kan tolka eller köra programmet. Se 

skillnad mot Logiskt fel. 

 

1.5 Programmeringsundervisningens mål och innehåll 
Ämnet Programmering på gymnasiet syftar till att eleverna ska utveckla kunskaper och 

färdigheter i programmeringens grunder, metoder och principer. Skolverket (2018b) betonar 

teman som analys, design, problemlösning och vidareutveckling av programvara. 

Ämnesplanen innefattar generella mål för ämnet Programmering samt mer specifikt 

centralt innehåll för kursen Programmering 1 (Skolverket, 2018b). Se även bilaga C för 

kunskapskraven inom Programmering 1. 

 

Generella mål inom ramen för ämnet Programmering (Skolverket, 2018b): 

● Kunskaper om programmerbara system. 

● Förmåga att formulera och planera programmeringsuppgifter med pseudokod och 

diagramteknik. 

● Förståelse av och färdigheter i att använda datavetenskapliga begrepp och principer. 

● Kunskaper om programspråk och programmeringsparadigm. 

● Förmåga att skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera 

programkod. 

● Färdigheter i att skapa program med ett givet syfte och för en avsedd användare. 

● Kunskaper om gränssnitt mot filer, filsystem, databashanterare och internet. 

● Kunskaper och färdigheter i objektorienterad programmering. 

● Förmåga att finna, analysera, åtgärda och förhindra syntaxfel, programkörningsfel 

och programmeringslogiska fel. 

● Kunskaper om samspelet mellan program, exekveringsmiljö, operativsystem och 

hårdvara. 

 

Inom ramen för kursen Programmering 1 (Skolverket, 2018b): 

● Grundläggande programmering i ett eller flera programspråk varav minst ett av 

språken är textbaserat. 

● Programmering och dess olika användningsområden ur ett socialt perspektiv 

inklusive genus, kultur och socioekonomisk bakgrund. 

● Programmeringens möjligheter och begränsningar utifrån datorns funktionssätt. 

● Strukturerat arbetssätt för problemlösning och programmering. 

● Grundläggande kontrollstrukturer, konstruktioner och datatyper. 
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● Arbetsmetoder för förebyggande av programmeringsfel, testning, felsökning och 

rättning av kod. 

● Grundläggande datastrukturer och algoritmer. 

● Gränssnitt för interaktion mellan program och användare. 

● Normer och värden inom programmering, till exempel läsbarhet, dokumentation, 

testbarhet, rena gränssnitt och nyttan av standard.  
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2 Teknisk bakgrund 

I det här avsnittet ges en teknisk bakgrund kring formella språk. Inom datalogin utgör teorin 

om formella språk grunden för hur till exempel programmeringsspråk ska uppbyggas, 

bearbetas och tolkas. Formella språk är ofta rena skriftspråk (Boman & Karlgren, 1996), till 

skillnad från naturliga språk som normalt existerar i både tal och skrift. I detta avsnitt är 

fokuset därför skrivna formella språk som beskrivs utifrån språkliga element och dess 

sammansättning genom syntaktiska regler. 

 

2.1 Språkliga element 
Formella språk kan delvis definieras matematiskt (Boman & Karlgren, 1996). Ett språk 

innefattar något alfabet, en ändlig mängd 𝑇 av element som används som de mest 

grundläggande byggstenarna i språket. Ett naturligt exempel är det svenska alfabetet med 

alla bokstäver A till Ö som utgör de fundamentala elementen i det svenska språket. 

 

𝑇𝑠𝑣𝑒𝑛𝑠𝑘𝑎 = {𝑎, 𝑏, … , ö} 
 

Notera att vad som ska väljas som element kan göras godtyckligt. Elementen i alfabetet kan 

likaledes vara andra språkliga byggstenar än bokstäver, till exempel ord. En sträng 𝑋 är en 

ändlig serie element ur alfabetet (med hänsyn till ordning). Språket 𝐿 definieras av alfabetet 

och är en delmängd av de strängar som kan bildas ur alfabetet. Värt att observera är därför 

att språket innefattar den delmängd strängar som är tillåtna i språket, men en allmän sträng 

behöver inte ha någon betydelse i det språk som definieras. 

 

 

# Skriv ut veckodagarna 

def vecka(): 

    veckodagar = ["Måndag", "Tisdag", "Onsdag", "Torsdag", 

                  "Fredag", "Lördag", "Söndag"] 

    for d in veckodagar: 

        print(d) 

 

Exempel 2.1. Funktion som skriver ut veckodagarna. 

 

I exempel 2.1 ovan är några element ur alfabetet för programspråket Python markerade med 

gult. 

 

𝑇𝑃𝑦𝑡ℎ𝑜𝑛 = {def, ∶, =, ", for, in, . . . } 

 

En godtycklig sträng med alfabetet 𝑇𝑃𝑦𝑡ℎ𝑜𝑛 skulle kunna vara 

in fruktlista: 

    for frukt print(frukt) 

Exempel 2.2. Godtycklig sträng. 

 

Programspråket Python definieras dock bara av en delmängd av alla möjliga strängar.  

for frukt in fruktlista: 

    print(frukt) 

Exempel 2.3. Godtycklig och tillåten sträng i Python. 
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2.2 Syntaxer och grammatiker 
Syntax och grammatik är forskning på relationen mellan språkliga element och hur de 

sammansätts. För formella språk har Chomsky (1957) beskrivit olika typer av grammatiker. 

En kontextkänslig grammatik är en grammatik som innehåller regler som tar hänsyn till 

omgivningen reglerna används i. Reglerna kan sägas ha en minnesfunktion som gör att man 

kan referera tillbaka till tidigare händelser och därmed få en typ av grammatik som beror på 

kontexten. Ett exempel är i naturliga språk där vissa ord är mer eller mindre brukliga 

beroende på sammanhanget. En kontextfri grammatik har å andra sidan inte någon sådan 

minnesfunktion och beror inte på kontexten. 

 

Som nämndes i 2.1 Språkliga element kan språkets alfabet även innefatta ord. Alla 

programmeringsspråk har ett tillhörande referensverk där man på liknande sätt definierar 

språkets syntax. I referensverket beskrivs programspråket exakt. Här finner man allt ifrån 

tillåtna kodord, operatorer (+, -, / osv.), betydelsen av mellanrum och radbyten samt andra 

regler för just det aktuella programspråket samt mycket mer. Referensverket beskrivs ofta 

med hjälp av ett metaspråk för att beskriva syntaxen i språket. Ett sådan metaspråk är 

Backus-Naur-notation (BNF). BNF är ett sätt att övergå till en mer teknisk syntaktisk 

beskrivning av de regler som finns i språket än vad man kan uppnå med mängdnotation. Se 

exempel 2.4 nedan med en syntaxdefinition i BNF för tillåtna variabelnamn, inspirerat av 

referensverket för programspråket Python (The Python Software Foundation, 2018). 

Variabelnamn i Python får bara innehålla bokstäver, siffror och understreck, men måste 

inledas med en bokstav. 

 

 

variabelnamn ::= bokstav (bokstav | siffra | "_")* 

bokstav      ::= "A"..."Z" | "a"..."z" 

siffra       ::= "0"..."9" 

 

Exempel 2.4. Betydelsen av första raden är att ett variabelnamn består minst av en inledande 

bokstav (versal eller gemen), därefter följt av ingen eller flera bokstäver, siffror samt 

understreck. Andra och tredje raden är underförstådd.  
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3 Bakgrund och teori inom lärande 

I detta avsnitt behandlas bakgrund och teori inom lärande i både programmering och 

språkundervisning. Vi börjar med kort sammanfattning av befintlig forskning inom 

programmeringsdidaktik. Sedan fortsätter vi en beskrivning av teorier och idéer om 

kopplingen mellan naturliga och formella språk. Avslutningsvis ger vi en översiktlig 

beskrivning av bakgrund och teori inom språkdidaktik. 

 

3.1 Programmeringsdidaktisk bakgrund 
Här presenteras kort några teorier inom programmeringsdidaktik. 

 

3.1.1 Kognitiva dimensioner 
Green & Petre (1996) har modellerat ett ramverk med olika kognitiva dimensioner av 

programspråk för att kunna diskutera språkets användarvänlighet. Ramverket kan användas 

för att titta på helheten i programspråket, utan att behöva titta på enskilda tekniska detaljer i 

språket. Ramverket är således flexibelt och går att använda för att undersöka olika typer av 

användaraktiviteter. 

 

Tabell 3.1. Förklaring av Green och Petres (1996) dimensioner (egen översättning). 

Abstraktionsnivå 

(eng. abstraction gradient) 

Det finns tre abstraktionsnivåer används för 

att beskriva ett programspråk; 

abstraktionstolerant, abstraktionskrävande 

och abstraktionshämmande. Med 

abstraktionsnivån åsyftas hur många 

abstrakta koncept en nybörjare måste lära 

sig för att kunna komma igång med 

programmeringsarbetet. 

Anpassningsförmåga 

(eng. closeness of mapping) 

Ett programspråks anpassningsförmåga 

anger hur nära det är mellan 

problembeskrivning och problemlösning i 

kod. Anpassningsförmåga beskriver i vilken 

grad ett problem är anpassningsbart till 

programspråket. 

Konsekvens 

(eng. consistency) 

Ett programspråk kan vara konsekvent i 

den mening att man som nybörjare kan 

använda sig av grundläggande kunskaper i 

språkets syntax och semantik för att kunna 

gissa sig fram till en lösning i nya 

problemsituationer. 

Språkkomplexitet 

(eng. diffuseness) 

Programspråkets komplexitet beskriver hur 

mycket kod som krävs för att lösa ett givet 

problem. 

Felbenägenhet 

(eng. error-proneness) 

Programspråkets olika syntaxer har olika 

benägenheter att medföra oavsiktliga 

syntaxfel av användaren. Till exempel är 

semikolon i slutat av satser enkla för 
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nybörjare att glömma bort (t.ex. Java och 

C). 

Svårförståeliga operationer 

(eng. hard mental operations) 

Vissa operationer och funktioner i 

programspråk kan vara svåra att förstå 

genom att bara läsa koden och bearbeta den 

i huvudet. Ibland krävs det att man stegvis 

skriver ned på papper vad som händer i 

programmet när det körs. 

Dolda samband 

(eng. hidden dependencies) 

I ett program kan olika komponenter bero 

av varandra utan att man känner till det. 

Om sådana samband orsakar fel i 

programmet är det mycket svårt att 

avhjälpa dem. 

Förplanering 

(eng. premature commitment) 

Ibland måste en programmerare fatta 

beslut och välja tillvägagångssätt i 

programmeringen innan man har all 

kunskap om lösningen till problemet. Till 

exempel måste man i programspråket C 

ange storleken på en array innan man vet 

hur mycket av arrayen som kommer behöva 

användas i programmet. 

Progressiv utvärdering 

(eng. progressive evaluation) 

När man programmerar får man olika 

mycket feedback från språket och 

utvecklingsmiljön. Mycket av feedbacken 

får man oftast genom att kompilera och 

köra koden. 

Komponentförståelse 

(eng. role-expressiveness) 

I programspråk är det olika svårt att förstå 

vad ett litet kodstycke har för betydelse för 

programmet som helhet. 

Designfrihet 

(eng. secondary notation) 

Olika programspråk har olika grader av 

frihet för att strukturera koden för ökad 

läsbarhet. I exempelvis Python är indrag 

(tabulatur) betydelsebärande för 

programmet, medan det inte är det i 

exempelvis C. Andra exempel är 

möjligheten att använda kommentarer, 

konventioner för variabelnamn och radbyte 

för gruppering av satser. 

Viskositet 

(eng. viscosity) 

Viskositet anger hur mycket arbete som 

krävs för att genomföra en liten ändring i 

programmet.  

Synlighet 

(eng. visibility) 

Programkod i olika programspråk är olika 

lätta att överblicka och översiktsläsa för att 

förstå flödet i programmet. Flödesdiagram 

ger exempelvis en bättre överblick än 

exempelvis assemblerkod. 
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3.1.2 Teori inom problemlösning 
Soloway (1986) diskuterar viktiga aspekter av undervisning i problemlösning i 

programmering. Bland annat lyfter han fram vikten av att eleverna ska bygga ett förråd av 

färdiga lösningar (eng. plans) som sedan kan användas i problemlösningsarbetet. Dessa 

färdiga lösningar löser i grunden enkla problem, och kan sedan användas för att lösa mer 

komplexa problem. I programmeringsundervisningen är det viktigt att dessa färdiga 

lösningar fungerar som en utpräglad del av undervisningen och inte som ett indirekt resultat 

av den. Att ge de olika lösningarna namn är ett sätt att göra dem till en utpräglad del av 

undervisningen och samtidigt betona lösningarna som återanvändbara. En utmaning för 

eleverna är just att sätta samman de enkla lösningar och Soloway (1986) benämner fyra olika 

sätt att sätta samman lösningarna i komplexa problem. 

 

Tabell 3.2. Soloways (1986) fyra sammansättningstyper. 

Kedjade lösningar 

(eng. abutments) 

De färdiga lösningarna sätts samman efter 

varandra i sekventiell ordning. 

Nästlade lösningar 

(eng. nesting) 

En lösning omsluts helt av en annan 

lösning. 

Sammanfogade lösningar 

(eng. merging) 

Flera lösningar vävs samman. 

Skräddarsydda lösningar 

(eng. tailoring) 

En färdig lösning skräddarsys för att 

anpassas till det aktuella problemet. 

 

Soloway (1986) nämner också vikten av att kunna identifiera mål (eng. goals) med 

programkoden utifrån det aktuella problemet. Utifrån de identifierade målen ska eleverna 

sedan kunna använda sig av färdiga lösningar för att lösa problemet och sätta samman 

lösningarna genom de sammansättningstyper som beskrivs i tabell 3.2. Målen hjälper också 

eleverna att dela upp större problem i mindre delproblem. McCracken et al. (2001) 

identifierar ett ramverk för bedömning av elevers problemlösningsförmåga. Ramverket tar 

upp de delar av problemlösningen som beskrivs som viktiga av Soloway (1986). 

 

Lista 3.1. Punkter i bedömning av problemlösningsförmåga (McCracken, et al., 2001). 

1. Abstrahera problemet utifrån problembeskrivningen. 

2. Dela upp i delproblem. 

3. Omvandla delproblemen till dellösningar. 

4. Sätta ihop dellösningarna till en helhetslösning för problemet. 

5. Utvärdera och iterera lösningen. 

 

Att sätta ihop dellösningar är samma sak som Soloway (1986) beskriver med sina fyra olika 

sammansättningstyper (se tabell 3.2). Men även att abstrahera problemet, eller att se målet 

med programmet som ska skrivas, är något som beskrivs av Soloway. Likaså att dela upp i 

delproblem och omvandla till dellösningar. 

 

McCracken et al. (2001) konstaterar i deras studie att många elever brister i 

problemlösningsförmåga när de bedöms enligt deras ramverk (se lista 3.1). En av 

anledningarna till de bristande förmågorna i problemlösning skulle kunna vara att eleverna 

har svårt för att läsa kod (Lister, et al., 2004). Att kunna läsa kod är viktigt för att kunna 

förstå exempel på hur olika typer av problem löses i programkod. 
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Lister et al. (2004) konstaterar att tidigt fokus på läsförståelse i 

programmeringsundervisningen möjligen underlättar för eleverna när det ska börja lösa 

problem i programmering. Eleverna lär sig skriva programkod genom att läsa programkod. 

Det uppstår problem då lärare i programmering antar att eleverna kan läsa och förstå 

programkod redan från början. Fokus ligger oftast på att lära sig skriva kod och läsförståelse 

hamnar därför i skymundan. För att underlätta läsförståelse bör man utforma exempel som 

är lätta att förstå, exempelvis genom meningsfulla variabelnamn. 

 

3.1.3 Elevernas motivation att programmera 
I en fallstudie (Pears, 2010) har planering och utformning av programmeringsundervisning 

utforskats utifrån tidigare forskning på området. En viktig del av en lyckad 

programmeringsundervisning är att motivera eleverna. Motivation uppnås lättast genom att 

kommunicera med eleverna om mål och förväntningar inom programmeringskursen samt 

att koppla dessa mål och förväntningar till innehållet i kursen. Att låta eleverna vara kreativa 

i sitt programmeringsarbete är också av vikt för att bibehålla motivation. Eleverna egna 

uppfattningar om deras förmågor påverkar i hög grad deras inställning och prestationer i 

programmering. Parprogrammering är ett tillfälle för eleverna att både reflektera kring sina 

förmågor och uppnå goda resultat i programmeringsarbetet. Eleverna bör dessutom dra 

lärdom av professionella programmerares tekniker och exempel på kvalitativ programkod. 

Regelbunden praktisk tillämpning är viktigt då programmeringen är ett färdighetsämne som 

kräver att teori omsätts i praktik. 

 

3.1.4 Konstruktivistiskt synsätt 
Att vara nybörjare och lära sig programmering är inte lätt. Den stora svårigheten är, likt den 

abstrakta matematiken, att bygga upp de mentala modeller som krävs för att lösa problem 

inom programmering (Ben-Ari, 1998). De underliggande koncepten och begreppen i 

programmering är bara överförbara genom någon typ av interaktion med 

programmeringsspråket (Lui, Kwan, Poon, & Cheung, 2004), såsom egen programmering 

eller läsning av kod. Genom dessa typer av aktiviteter bygger eleven en mental modell av 

koncepten och begreppen (Ben-Ari, 1998). Denna konstruktivistiska process är rekursiv och 

bygger på att testa och revidera de mentala modellerna allt eftersom nya betingelser dyker 

upp eller ändras. 

 

Det är svårt för såväl lärare som läroboksförfattare att förmedla de underliggande 

programmeringskoncepten exakt och utan risk för missförstånd och begreppsförvirring. 

Även av läraren goda försök att förmedla begrepp och koncept inom programmering kan 

uppfattas annorlunda av olika elever och därmed leda till att eleven konstruerar bristfälliga 

mentala modeller (Ben-Ari, 1998). Lui, Kwan, Poon, & Cheung (2004) förklarar att bäst vore 

om eleverna får konstruera mentala modeller över koncept och begrepp genom flera exempel 

på programspråkets funktion och beteende. Programmeringens underliggande koncept 

saknar kopplingar till vår fysiska omvärld. Därför är liknelser och metaforer för att förklara 

programmeringskoncept inte optimala. 

 

De traditionella programspråken (t.ex. Java, C och Python) som används i 

programmeringsundervisning för nybörjare är syntaktiskt och semantiskt svårbegripliga 

(Farooq, et al., 2012). Genom detta sjunker de underliggande koncepten djupare ned under 

koden och blir mer svåråtkomliga (Lui, Kwan, Poon, & Cheung, 2004). 
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Feedbacken vid programmeringsundervisning är oftast inte direkt eller uttrycklig. 

Programmering innebär att skriva programkod. Att kompilera och köra programkod och 

därmed få feedback på det skrivna, är en separat aktivitet. Programmeringskoncepten är 

alltså inte tillgängliga kontinuerligt under programmeringsprocessen. För nybörjarelever 

ökar den här abstrakta aktiviteten mellanrummet mellan den faktiska programkoden och 

feedbacken på den (Lui, Kwan, Poon, & Cheung, 2004). 

 

Korrekt progression är avgörande i programmeringsundervisningen. Programmeringsämnet 

är extra känsligt eftersom nya koncept ofta bygger på gamla koncept. Då är det viktigt att ha 

bra mentala konstruktioner av tidigare begrepp och koncept så att förståelsen för nya 

begrepp och koncept inte blir lidande. Den som utformar eller planerar undervisning måste 

se till att progressionen i undervisningen blir optimal genom att reflektera över hur koncept 

och begrepp beror av varandra (Lui, Kwan, Poon, & Cheung, 2004). 

 

Nya begrepp och koncept inom programmering borde introduceras via flertalet exempel så 

att eleverna kan se det nya i sitt sammanhang. Exemplen behöver bara modifieras något för 

att bidra med en ny kontext. Genom dessa exempel kan eleverna extrahera både det 

gemensamma och unika med varje kontext och på så sätt inse konceptets tillämpbarhet och 

användningsområde. På samma sätt som vi människor bygger upp ett omfattande frasförråd, 

borde elever inom programmering med fördel bygga upp ett omfattande förråd med mer 

eller mindre korta återanvändbara kodstycken (Lui, Kwan, Poon, & Cheung, 2004). 

 

3.1.5 Svårigheter med syntax i programmeringsspråk 
Många kan intyga på att syntax är det svåraste i undervisningen för nybörjare i 

programmering, se exempelvis Farooq et al. (2012). Bringula, Manabat, Tolentino, & Torres 

(2012) redogör utifrån en studie för hur programmeringsfel hos nybörjare kan kategoriseras 

och klassificeras. Studien har gjorts på programspråket Java. Bringula, Manabat, Tolentino, 

& Torres (2012) tar upp fem typer av programmeringsfel som nybörjare gör, nedan har vi 

exemplifierat dessa. 

 

Ogiltiga tecken och kodord (egen övers. av eng. invalid symbols or keywords): 

användning av odefinierade kodord eller tecken i det aktuella sammanhanget. Dessa fel leder 

ofta till syntaxfel vid körning av programmet. 

 

sträng text = "en kort text"; 

 

Exempel 3.1. Sträng är inte en definierad datatyp i Java (Oracle, 2018). 

 

 

int a = 5; 

System.out.println("a = " , a); 

 

Exempel 3.2. Funktionen println tar bara noll eller en parameter, därför är kommatecknet 

ogiltigt (Oracle, 2018). 
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Felmatchade tecken (egen övers. av eng. mismatched symbols): i språk 

förekommer olika typer av parenteser som ska matcha på vänster och höger sida. 

 

for (int i; i < 0; i++) { 

    System.out.println(i); 

    ] 

 

Exempel 3.3. For-loopen ha en felaktigt avslutande klammerparentes efter den ingående 

satsen. Den ingående satsen måste omgärdas med klammerparentes på båda sidorna 

(Oracle, 2018). 

 

Bortfall av tecken (egen övers. av eng. missing symbols): koden saknar tecken som 

i programspråket krävs i vissa sammanhang. Det handlar framförallt om specialtecken i 

programspråket som används för att exempelvis avsluta en sats. 

 

string text = "en kort text" 

 

Exempel 3.4. Semikolon som avslutar satsen saknas (Oracle, 2018). 

 

 

System.out.println(en kort text); 

 

Exempel 3.5. Strängen som parameter saknar omgivande citationstecken (Oracle, 2018). 

 

Överflödiga tecken (egen övers. av eng. excessive symbols): användning av tecken 

som är redundanta i sammanhanget. Dessa överflödiga tecken ger oftast inga fel vid 

kompilering. 
 

int i = (12); 

 

Exempel 3.6. Parenteserna runt tolvan utgör redundanta tecken (Oracle, 2018). 

 

Otillåten variabelnamngivning (egen övers. av eng. inappropriate naming): Det 

finns regler för hur variabler får namnges, både tekniska regler och normativa regler. 

Otillåtna variabelnamn leder till kompileringsfel. 

 

string 3ord = "en kort text"; 

 

Exempel 3.7. Variabelnamn med inledande siffra är inte tillåtna (Oracle, 2018). 

 

Bristande kunskaper hos eleverna är en prediktor för en övervägande del av 

programmeringsfelen. Men speciellt bristande rutin och vana (vanefel) är en prediktor för 

felmatchade tecken och bortfall av tecken (Bringula, Manabat, Tolentino, & Torres, 2012). 

 

3.2 Samband och korrelation mellan naturliga och formella språk 
Både naturliga och formella språk har en förankring i människans natur (Sveriges Radio, 

2017). Naturliga språk har uppkommit av människans behov att kommunicera, och är 

därmed ett resultat av människans kultur. Formella språk är en mänsklig konstruktion 
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formad av människan för att användas i tekniska och logiska sammanhang. Det är 

problematiskt att se liknelsen mellan formella och naturliga språk, menar Ylva Byrman, 

doktorand i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Naturliga språk har ett bredare syfte 

för människan än vad formella språk har. Medan naturliga språk innefattar kommunikation 

känslor, åsikter, tankar, idéer m.m., så syftar formella språk enbart till enstaka 

ställningstaganden och logiska uttryck. Naturliga språk tolkas i en kontext, vilket ibland kan 

göra det svårt för den mänskliga hjärnan att tolka formella språk. Framförallt kan formella 

språk uppfattas som otillräckliga. Ett formellt uttryck om att den svenska flaggan är gul 

ställer sig vissa människor tveksamma till. Formellt sett är den gul, men människan tänker i 

en kontext och uppfattar påståendet som otillräckligt, den svenska flaggan är ju gul och blå. 

Speciellt för naturliga språk är också att vad som i ett formellt sammanhang skulle tolkas 

som en ja/nej-fråga, av en människa tolkas som en uppmaning, exempelvis "Kan du stänga 

fönstret?". Människan har också en förmåga att antyda genom sitt språk, "Är det inte lite 

kallt här inne?" är egentligen en uppmaning om att stänga fönstret. Sammantaget är 

naturliga språk sällan bokstavliga, utan beroende av tolkningar och kontexter (Sveriges 

Radio, 2017). 

 

I en jämförande studie (de Oliveira, Monteiro, & Roman, 2011) undersöktes om det var mer 

eller mindre svårt att lära sig programmera med kontextfri grammatik i jämförelse med 

kontextkänslig. För experimentet utvecklades två fiktiva programspråk, ett kontextfritt och 

ett kontextkänsligt. Målgruppen saknade tidigare erfarenhet av programmering. 

Experimentet var noga utformat så att enbart betydelsen av grammatiktyp mättes. Man fann 

inga statistiskt signifikanta skillnader mellan de båda alternativen. Detta antyder att typ av 

grammatik inte påverkar den syntaktiska förståelsen för programspråket som används i 

undervisningen. Liknande studier är svårfunna, och även om resultatet är intressant så är 

resultatet svårt att generalisera då studien är relativt liten och med begränsad målgrupp. 

 

Boman & Karlgren (1996) beskriver många av de frågeställningar och hinder som 

uppkommer om man vill analysera naturliga språk utifrån de formella språkens 

väldefinierade uppbyggnad och grammatik. Bland annat är det svårt att definiera hur ett 

naturligt språk ska avgränsas eftersom det finns olika typer av talat och skrivet språk, 

stilfigurer m.m. som knappast som helhet kan analyseras på detta sätt. Det skrivna språket 

är dock den del av de naturliga språken som är närmast möjligt att analysera på samma sätt 

som formella språk. Men även om det skrivna språket stöps i samma mall som formella 

språk så går det att utforma meningar som en modersmålstalande snabbt skulle ifrågasätta. 

Vi människor förmås att känna igen naturliga språk eftersom att de ska förmedla något samt 

beror på sammanhanget i vilket språket uttrycks (Boman & Karlgren, 1996). Chomsky (1957) 

menar att så länge en sats som formats ur en definierad grammatik kan accepteras som en 

språklig sats så är den grammatiskt korrekt. Men, satsen behöver inte ha någon meningsfull 

betydelse. För att därför kunna analysera naturliga språk utifrån formella grammatiker 

måste man acceptera meningslösa satser i denna analys (Boman & Karlgren, 1996). "Gula 

färglösa sover hav djupt" är en sats som inte är grammatiskt korrekt. Men, "Färglösa gula 

hav sover djupt" är grammatiskt korrekt, trots att den är meningslös i en naturlig kontext. 

Endast delar av naturliga språk kan anses möjliga att analysera med en kontextkänslig 

grammatik (Boman & Karlgren, 1996). 

 

Formella språk, och speciellt programmeringsspråk, har en syntax som inte ger rum för 

avvikelser eller undantag i samma utsträckning som motsvarande grammatik i naturliga 
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språk (Cutts, Connor, Donaldson, & Michaelson, 2014). Några grundläggande skillnader 

mellan formella språk och naturliga språk listas nedan.  

 

Tabell 3.3. Skillnader mellan formella och naturliga språk (Cutts, Connor, Donaldson, & 

Michaelson, 2014). 

Formella språk Naturliga språk 

Språket har en väldefinierad grammatik. Språket har definierat grammatik, men det 

finns rum för avvikelser och undantag. 

En sats har en begränsad betydelse. En sats kan tolkas olika och därmed ha flera 

betydelser. 

Betydelsen av en sats är helt beroende av 

satsens inbördes atomära enheter. 

Betydelsen av en sats beror oftast på 

sammanhanget satsen används i. 

Tolkning av betydelser i språket kan göras 

enbart med hjälp av texten och språkets 

definition. 

Tolkning av betydelser i språket måste 

göras med hänsyn till kringliggande 

kontext, sändarens kroppsspråk etc. 

Betydelsen av en sats kan oftast bara 

framgå om satsen är grammatiskt komplett. 

Betydelsen av en sats kan framgå även om 

element saknas eller språket är något 

förvrängt. 

 

Språkläraren och universitetsadjunkten Karin Borell (personlig kommunikation, 3 oktober 

2018) instämmer också på det som beskrivs av Cutts, Connor, Donaldson, & Michaelson 

(2014) nämligen att det i naturliga språk finns undantag och avvikelser från den annars 

pragmatiska och regelstyrda grammatiken. 

 

Det är ansträngande att mentalt bearbeta och hantera formella språk. Formella språk saknar 

den flexibilitet som återfinns i naturliga språk, därför krävs det mer av oss när vi läser, 

skriver och tänker i termer av programmeringsspråk (Cutts, Connor, Donaldson, & 

Michaelson, 2014). 

 

3.2.1 Språkkunskapers betydelse inom programmering 
Flera studier har undersökt sambandet mellan språkkunskaper (såsom modersmål, engelska 

osv.) och prestationer, resultat och framgång inom programmeringsämnet. I en kinesisk 

studie (Qian & Lehman, 2016) har man studerat korrelationen mellan prestationer i 

programmeringsämnet jämfört med prestationer i andra skolämnen, däribland i modersmål 

och engelska. Studien genomfördes i motsvarande grundskolans senare del i Kina och 

målgruppen hade inga tidigare erfarenheter i programmering. Eleverna undervisades i 

programspråket Pascal. Under kursens gång testades elevernas programmeringskunskaper 

genom ett automaträttande system som poängsatte elevernas lösningar utifrån olika 

faktorer. Elevernas kunskaper i andra skolämnen hade noterats tidigare. Statistiska metoder 

användes för att mäta olika ämneskunskaper mot poängen från det automaträttande 

systemet. Resultatet av studien visade att matematikkunskaper är en bra prediktor (se 1.4 

ordlista) för framgång och resultat inom programmeringsämnet. Men elevernas 

engelskkunskaper fungerade allra bäst som prediktor. Qian & Lehman (2016) menar att 

engelskkunskaper kan vara avgörande för att korrekt förstå kodord och begrepp i 

programspråket Pascal. När kända engelska begrepp och termer förekommer i språket har 

eleverna lättare för att förstå programkoden och vad kodorden betyder och syftar till. Som 

exempel tas att eleverna i studien hade lärt sig ordet constant och förstod således 

innebörden av kodordet const i Pascal mycket lättare (konstant variabel). Å andra sidan, 
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trots att de hade lärt sig orden real och number, men inte betydelsen av sammansättningen 

real number, så hade de svårt att förstå innebörden av kodordet real i Pascal som är en 

datatyp för flyttal (decimaltal). Samtidigt förekommer också kodord vars motsvarighet är 

lätta att förstå i en vardaglig kontext, men som har en annan innebörd i programspråket (Du 

Boulay, 1986). Exempel på sådana ord är and och or (sv. och respektive eller). Dessa ord har 

i ett naturligt sammanhang en vagare betydelse än vid programmering där betydelsen är mer 

strikt matematisk-logisk. Även språkläraren Karin Borell (personlig kommunikation, 3 

oktober 2018) beskriver modersmålets betydelse vid andraspråksinlärning. Det är lättare att 

lära sig ett närbesläktat språk eftersom att man då kan dra nytta av tidigare liknande 

kunskaper vid inlärning av något nytt. Samma princip gäller också vid inlärning av 

programmeringsspråk (Portnoff, 2018). 

 

3.3 Språkdidaktisk översikt 
För att undvika missförstånd i den språkliga översikten så måste förtydligar vi vad vi menar 

med ord och begrepp (se f.ö. 1.4 Ordlista). Med ett ord åsyftas den språkliga enheten, 

skriven eller uttalad, frikopplad från dess betydelse. Ordet fungerar således som platshållare 

åt något begrepp. Begreppet är den mentala bilden eller modellen av något objekt eller någon 

företeelse i omvärdlen. 

 

3.3.1 Ord och begrepp 
Att lära sig nya ord och begrepp handlar om mycket mer än att enbart kunna stava, förstå 

och använda dem (Tornberg, 2009). Någon som lär sig ett nytt ord eller ett nytt begrepp 

formar det till sitt eget genom att ladda det med egen erfarenhet och uppfattning. En sådan 

personlig adoption av ett ord eller ett begrepp verkar också vara beständig oavsett om 

samma ord eller begrepp översätts till ett nytt språk (Andersen, Lund, & Risager, 2006). 

Således bygger vi oss en personlig uppfattning om nya begrepp, medan ord som refererar till 

samma begrepp inte nämnvärt ändrar på vår uppfattning om begreppet. I 

andraspråksundervisning utnyttjas därför med stor fördel våra grundläggande 

begreppsuppfattningar, och tillhörande känslor, för att tilldela dessa begrepp nya ord i andra 

språk (Tornberg, 2009). Att tillåta sig att reflektera över sin personliga bild av ett begrepp 

som man har med sedan tidigare i sitt modersmål är värdefullt för att underlätta inlärning av 

nya språk. 

 

Traditionellt har man delat upp människans ordförråd i ett passivt och ett aktivt ordförråd. 

Det passiva ordförrådet är ord vi känner igen och till viss del kan förstå, dock inte fullt ut. 

Det aktiva ordförrådet är å andra sidan ord vi regelbundet använder. Dessa ord har vi av 

erfarenhet fått en förståelse för hur de ska användas. Ordförståelse är en central del av vår 

språkmekanism och den bygger på tidigare erfarenheter (Tornberg, 2009). Det finns några 

stöd som man kan använda sig av när man stöter på ett nytt ord som man behöver förstå. 

● Använda kunskaper från andra kända språk, framförallt själva ordförrådet men även 

kunskaper om ordbildning och grammatik. 

● Använda kunskaper från sammanhanget, kontexten och faktainnehållet, eventuellt 

tillhörande bilder. 

● Använda logisk slutledning och uteslutningsmetoden. 

 

Att man förstår ett ord i dess sammanhang innebär inte nödvändigtvis att man har 

absorberat det till sitt aktiva ordförråd. Nya ord kräver mental bearbetning för att de ska 

övergå till aktivt minne. Ordet måste analyseras i olika kontexter för att man ska bilda sig en 



17 
 

förståelse för hur samma ord kan användas i olika sammanhang (Borell, K., personlig 

kommunikation, 3 oktober 2018; Tornberg, 2009). Olika typer av aktiviteter kan användas 

för att underlätta denna ordinlärning. Ordet måste förstås i ett sammanhang genom att titta 

på hur det används i den aktuella kontexten, att sedan visualisera ordet och sätta det i ett 

personligt sammanhang är minst lika viktigt för att göra ordet till sitt eget. Ordet måste med 

andra ord kodas in i vårt minne. På samma sätt måste ordet användas genom att utnyttja 

denna kodning som användes vid inlärningen. Analys av nya användningsområden bidrar till 

en aktiv ordförståelse. 

 

Då varje elevs inlärningsstil är individuell ser ordinlärningen inte likadan ut för alla. Det 

finns olika teorier om detta pedagogiska synsätt, men Howard Gardners (1983) teori om 

multipla intelligenser är den mest använda. Gardner anser att olika människor har olika 

preferenser när det kommer till inlärning. Observera att Gardners val av ordet intelligenser 

snarare i sammanhanget kan ses som preferenser. Elever kan ha flera preferenser, några 

mer eller mindre starka (Tornberg, 2009). 

 

Tabell 3.2. Olika preferenser och metoder för inlärning (Tornberg, 2009). 

Lingvistisk-språklig intelligens Eleven lär sig genom att skriva och använda 

sig av ord i text, nya meningar och i nya 

historier. 

Logisk-matematisk intelligens Eleven lär sig mer systematiskt genom att 

experimentera med ordet och använda sig 

av jämförelser och liknelser, samt i vissa fall 

genom att se till ordets uppbyggnad 

(exempelvis latinska eller grekiska 

ordrötter). 

Visuell-spatial intelligens Eleven använder sig av visuella hjälpmedel 

vid inlärning, framförallt bilder, färg och 

form. 

Musikalisk intelligens Eleven använder sig av uttal, tempo och 

intonation, men även av musik och rim. 

Kroppslig-kinestetisk intelligens Eleven använder sig av mer kroppsliga 

sinnen som känsel, smak och lukt, 

exempelvis genom spel och drama. 

 

3.3.2 Grammatik 
Ord och begrepp sammansätts till något betydelsefullt genom grammatik och grammatiska 

regler och principer. Målet med grammatikundervisning är att grammatiska regler ska 

automatiseras i elevernas språkliga kommunikation. Enligt Pienemann (1989) har vi 

människor en naturlig progression när vi ska lära oss ett språks grammatik. Med det menas 

att vi lär oss olika grammatiska element i en någorlunda bestämd ordning som sägs vara 

oberoende av modersmålet och övriga språkkunskaper. En grammatisk regel kan gå från en 

mycket enkel nivå till en mer komplex nivå. Det är viktigt att man tar hänsyn till denna 

ordningsföljd samt att eleven är språkligt mogen att lära sig regeln i ett mer komplext och 

sammansatt sammanhang. Det måste även finnas ett behov hos eleven av den aktuella regeln 

för att kunskapen ska införlivas med resten av språkkunskaperna. Om man ska lära sig 

exempelvis negationer bör man först lära sig negationer i enklare satser och sammanhang, 

till exempel i satser som "ingen mat" eller "inte vackert väder". Sedan kan man successivt 
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öka komplexiteten till exempelvis "jag hittade honom ingenstans" eller "jag förstår 

ingetdera av alternativen". 

 

Inlärning av grammatik måste ske i samband med uppgifter som har med kommunikation 

att göra, annars finner man ingen mening i att öva grammatiska regler (Ellis, 1994). Hur 

man lär sig ett andra språk utöver sitt modersmål kommer att påverkas av ens modersmåls 

grammatik och ordförråd samt modersmålets släktskap med det andra språket som man ska 

lära sig (Tornberg, 2009). Det är viktigt att man lär sig det nya språket på ett sådant sätt att 

man får möjlighet att se skillnader och likheter mellan det nya språket och modersmålet 

(Tingbjörn, 1994). Språkläraren Karin Borell (personlig kommunikation, 3 oktober 2018) 

anger att en bra metod för att lära sig främmande språks grammatik är genom repetition. Att 

först förklara en regel och sedan repetera regeln i olika sammanhang anses som 

framgångsrikt. Det är viktigt att eleverna utsätts många gånger för de sammanhang där 

reglerna förekommer. Portnoff (2018) betonar också vikten av repetition och interaktion i 

meningsfulla sammanhang som en nyckel till att framgångsrikt lära sig ett andra språk. 
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4 Metod 

För att besvara frågan om hur undervisningsmetoder och didaktiska verktyg används i 

programmeringsundervisning idag, så genomför vi lärarintervjuer. Genom lärarintervjuerna 

undersöker vi hur programmeringsundervisningen utformas och genomförs. Vi är 

intresserade av lärarnas pedagogiska bakgrund och intresse för didaktisk forskning. Vidare 

är det också relevant att titta på vilka förutsättningar lärarna har att tillgodogöra sig sådan 

forskning genom fortbildning och pedagogiska forum. Vi undersöker hur lärare i 

programmering utformar och genomför sin undervisning utifrån forskning, eller eventuellt 

om de arbetar utifrån erfarenhet. 

 

Genom inblicken i hur programmeringsundervisning fungerar i dagsläget, kan vi besvara 

frågeställningen om hur språkdidaktiska metoder skulle kunna tillämpas i undervisningen 

utifrån det centrala innehållet i Programmering 1. Vi kan titta översiktligt på 

programmeringsundervisningen och lyfta fram vad man eventuellt redan gör idag som kan 

kopplas till språkdidaktiska metoder. Men vi kan även se hur språkdidaktiska metoder skulle 

kunna få plats och hur de skulle kunna implementeras i undervisningen. 

 

4.1 Lärarintervjuer 
I detta avsnitt beskrivs urvalet av deltagare, intervjumetod, hur resultatet analyserats samt 

olika etiska ställningstaganden i samband med intervjuerna. 

 

4.1.1 Urval av deltagare 
Programmeringslärare var målgruppen för detta arbete. Några andra preferenser vid urvalet 

ansågs inte relevanta då vi endast ville ha en översiktlig bild av 

programmeringsundervisning. Som ett led i urvalsprocessen sammanställdes en lista med 

kontaktuppgifter till programmeringslärare i Stockholms stad med kranskommuner. Den 

geografiska avgränsningen gjordes av bekvämlighets- och resursskäl. Först sammanställdes 

gymnasieskolor som erbjöd teknikprogrammet i sitt programutbud, eftersom de 

programmeringslärare som finns att tillgå med största sannolikhet arbetar i gymnasieskolor 

med teknikprogram. Därefter sammanställdes kontaktuppgifterna via de utvalda skolornas 

webbplatser. Lärare valdes som enligt webbplatsernas information undervisade i minst 

datavetenskapliga ämnen eller specifikt programmering. Totalt kontaktades sexton 

programmeringslärare enligt den sammanställda listan. Av sexton tillfrågade svarade tre 

lärare positivt, resterande svarade negativt eller inte alls. De icke-svarande lärarna mejlades 

ytterligare två gånger under arbetets gång, men utan respons. De tre intresserade lärarna 

intervjuades. 

 

Lärare 1 Undervisar i datavetenskapliga ämnen och matematik. Ungefär tjugo års 

erfarenhet av läraryrket. 

  

Lärare 2 Undervisar i programmering, webbutveckling, webbserverprogramming och 

digitalt skapande. Två års erfarenhet av läraryrket. 

 

Lärare 3 Undervisar i datavetenskapliga och tekniska ämnen. Ungefär tjugo års 

erfarenhet av läraryrket. 
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Alla lärare undervisar i Programmering 1, vilket är relevant för den här studien. 

 

4.1.2 Intervjumetod 
Vi valde att genomföra intervjuerna med programmeringslärare för att få svar på 

frågeställningen om hur programmeringsundervisning utformas och genomförs. Intervjuer 

var att föredra då vi var intresserade av lärarens subjektiva syn på undervisningen och hur de 

undervisade. En observation hade inte varit optimal, med den hade vi inte kunnat förstå 

lärarens tankar bakom undervisningens utformning samt lärarens inställning till didaktik. 

Det var just det pedagogiska ramverket vi var intresserade av och utan kännedom om det 

kunde vi inte observera det. Att en kvalitativ undersökningsmetod valdes motiveras av 

Holmes & Solvangs (1996) beskrivning av skillnaderna mellan kvantitativa och kvalitativa 

undersökningsmetoder. Främst nedanstående punkter utgjorde motiveringen till valet av en 

kvalitativ undersökning enligt Holme & Solvang (1996). 

● Vi intervjuar relativt få programmeringslärare och vill därmed ha så mycket material 

som möjligt från ett begränsat antal personer. 

● Vi letar svar på öppna frågor och har därmed en mer ostrukturerad och osystematisk 

undersökningsmetod än vid kvantitativa metoder. 

● Vi vill rikta oss mer mot verkligheten genom personliga intervjuer snarare än att 

mäta något indirekt. 

● Vi vill ha förståelse för programmeringsklassrummet, och inte en förklaring av det. 

 

Med ett halvöppet intervjuformat höll vi också en viss struktur i vad vi ville ha svar på, men 

möjliggjorde ändå för följdfrågor och förtydliganden (Cohen, Manion, & Morrison, 2011). 

Intervjufrågorna utgjordes därför av en intervjuguide innehållande vissa stödfrågor, men 

framförallt temat för frågorna (Björndahl, 2005). Se bilaga A för intervjufrågorna. 

 

Vi började intervjun med några frågor som visserligen inte var av direkt intresse för vår 

frågeställning, men som ändå kunde användas som stöd för att förstå lärarens sätt att 

undervisa. Bland annat var vi intresserade av frågor som hur de blev lärare, vad de har för 

utbildningsbakgrund och år i branschen m.m. Speciellt av intresse var vad de hade för 

pedagogisk utbildning (lärarutbildning, kompletterande pedagogisk utbildning etc.). Av 

samma anledning ville vi också veta om skolan erbjöd forum eller fortbildning för att lärarna 

skulle kunna vidareutveckla sin pedagogiska kompetens. 

 

Huvudsyftet med intervjuerna var dock att få en bild av lärarens undervisningsmetodik och 

didaktiska förhållningssätt, vilket utgjorde den största delen av intervjutiden. Vi definierade 

(deduktivt) tre teman som vi ansåg skulle kunna användas för att besvara våra 

frågeställningar (Mayring, 2000). 

1. Undervisningsmetoder och didaktiska verktyg, som handlade om lärarens 

pedagogiska bakgrund och förutsättningar för att använda didaktisk forskning i sin 

undervisning, samt vilka undervisningsmetoder och strategier de faktiskt använder i 

klassrummet. 

2. Utvärdering och förbättring av undervisningen, som handlade om hur de tänker 

kring sin egen undervisning, hur de omprövar den och förbättrar den, samt 

förutsättningar för fortbildning och pedagogisk diskussion i sin tjänst. 

3. Elevernas programmeringsaktiviteter, som handlade om hur elevernas egna 

programmering i kursen går till samt vilka förutsättningar eleverna får att lära sig 

något genom sin programmeringsaktivitet. 



21 
 

 

Intervjuerna genomfördes på arbetsplatsen i en för läraren bekant och lugn miljö, men även 

av bekvämlighet för att läraren skulle kunna delta på arbetstid. Intervjuerna spelades in i 

samråd med intervjupersonerna. En person ledde intervjun och en annan förde 

stödanteckningar och antecknade tidsangivelser för delar av intervjun som kändes viktiga på 

plats. En hel intervju planerades till en halvtimme. De för arbetet intressanta delar av 

intervjuerna transkriberas (se 4.1.3 Analys). 

 

4.1.3 Analys 
Utifrån den kvalitativa intervjuutformningen gjorde vi sedan en tematisk analys (Cohen, 

Manion, & Morrison, 2011) med utgångspunkt för våra teman (se 4.1.2 Intervjumetod). 

Analysmatrisen (se Bilaga B - Analysmatris för lärarintervjuer) var inspirerad av de 

observationsscheman som används för att vid observation strukturerat skriva ned det som 

observerads under ett antal för observationen aktuella kategorier (Björndahl, 2005). Vår 

motsvarande matris fyllde samma funktion vid analys av intervjuerna. 

 

Vid den tematiska analysen analyserades först varje intervju var för sig, sedan tillsammans. 

Varje intervju spelades upp och anteckningar som var kopplade till våra teman fördes. Delar 

av intervjun som var av intresse antecknades under respektive tema i analysmatrisen. Sist 

gick vi igenom varje tema och extraherade sådant som var av relevans för vår frågeställning 

och diskussion. Ibland transkriberades specifika delar av intervjun som var av intresse för att 

belysa uppfattningar som flera lärare delade. 

 

4.1.4 Etiska ställningstaganden 
Undersökningen skulle ha så liten fysisk, psykisk och social påverkan på intervjupersonerna 

som möjligt (Björndahl, 2005). Lärarintervjuerna genomfördes enligt goda forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjudeltagandet var frivilligt. Före intervjun 

informerades intervjupersonerna om arbetets syfte och mål samt vad materialet från 

intervjuerna skulle komma att användas till i arbetet. Ljudinspelningarna från intervjuerna 

lagrades digitalt som ljudfiler. Originalfilerna kopierades inte annat än för egen backup. Alla 

filupplagor kommer att makuleras när examensarbetet är godkänt och publicerat i DiVA. 

Intervjupersonerna var anonyma genom att deras namn inte nämndes i resultatet eller 

analysmaterialet. Inte heller nämndes uppgifter som kunde kopplas till en enskild person, 

t.ex. personens kön, arbetsplatsens namn och ort samt vissa andra bakgrundsdetaljer. 

Intervjupersonerna erbjöds att ta del av examensarbetet och aktuella citat från resultatet 

innan och efter arbetets godkändes och publicerades i DiVA. 

 

4.2 Litteraturstudium 
Litteraturstudier genomfördes främst för att kunna besvara frågan om det går att tillämpa 

språkdidaktiska undervisningsmetoder i programmeringsklassrummet, utifrån hur det såg 

ut när studien genomfördes och vilka förutsättningar som verkade finnas. Urval av artiklar 

har gjorts från ett antal databaser genom sökord och sökfraser för det aktuella området. 

Bland databaserna fanns det utbildningsbaserade ERIC och ACM SIGCSE med fokus på 

utbildning inom datavetenskap, samt de mer allmänvetenskapliga Scopus och Web of 

Science. Ett första urval gjordes genom relevanta nyckelord utifrån temat för vårt arbete, i ett 

andra steg genom urval beroende på innehållet i respektive artikels abstract. Genom 

referenser tillgängliggjordes även flera andra relevanta artiklar. 
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5 Resultat 

Rådata från lärarintervjuerna (ljudinspelningarna) bearbetades genom tematisk analys. Se 

bilaga B för analysmatris för de enskilda intervjuerna. De intervjuade lärarna benämns enligt 

en slumpmässig numrering från 1 till 3 oberoende av ordningen de intervjuades i. Nedan 

redovisas resultatet utifrån våra teman. 

 

5.1 Undervisningsmetoder och didaktiska verktyg 
Lärarna i den här studien har inte bakgrund från någon lärarutbildning specifikt inriktad för 

programmeringslärare. Istället har de gått en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 

utöver den tekniska utbildningen de har i bakgrunden. 

 

Lärare 1 "Jag har doktorsexamen i matematik plus att jag har jobbat mycket med 

datakunskap och programmering [...] jag läste pedagogik [...] och datalogi 

ungefär sextio [högskole]poäng" 

 

Lärare 2 "Jag har pluggat på [universitet], men jag pluggar själv också [...] jag går på 

lärarutbildning samtidigt som jag pluggar [programmering] för att hänga 

med" 

  
Lärare 3 "Civilingenjör [...] fast jag har inte läst datalogi, utan jag har läst tekniskt 

lantmäteri. Sedan har jag kompletterat senare med en lärarexamen och 

fortbildat mig inom datavetenskap" 

 

Lärarna anser inte att de är särskilt insatta i forskning som sker inom didaktik för 

programmeringsämnet. Lärare 3 påpekar att programmering är ett förhållandevis nytt ämne 

och att det kanske därför finns så lite forskning på området. 

 

Lärare 1 "Nej, faktiskt inte [...] jag har inte kollat på någon forskning eller vilken 

metodik jag ska använda" 

 

Lärare 3 "Nej, det är jag inte insatt i tyvärr [...] datorteknik har väl inte funnits i 

skolan i så många år [...] vad jag vet så finns det egentligen väldigt lite 

forskning" 

 

Alla lärare använder någon typ av digitalt läromedel som instruerar i programmering. Lärare 

1 och 3 använder sig specifikt av en etablerad webbaserad lärandeplattform med 

undervisningsmaterial för C# innehållande bl.a. uppgifter, lektionsplaneringar och 

videoklipp där eleverna får följa med i programmering av mer eller mindre enkla program. 

Lärare 1 och 2 använder sig av digitala läromedel som ett komplement till den ordinarie 

undervisningen tillsammans med egen kodning på tavlan eller med projektor. Lärare 1 

använder plattformen som utgångspunkt för undervisningen. Utöver digitala läromedel 

använder sig alla lärare i någon utsträckning av genomgång av teori och uppgifter på tavlan. 

En naturlig del av undervisningen är elevernas egen programmeringsaktivitet. Alla lärare 

använder en kursbok, antingen fysisk eller digital, som utgör huvuddelen av kursmaterialet. 

Sammantaget förmedlas kunskaper i programmering på olika sätt, genom muntlig 

genomgång, laboration, läsmaterial och video m.m. Lärare 2 har fasta modeller för hur 
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undervisningen ska utformas som skolan har bestämt, men då finns oftast ändå rum för 

läraren att påverka sin egen undervisningsmetod. 

 

Lärare 1 "Jag börjar först med att det blir någon genomgång och vi använder boken 

[...] vi använder mycket YouTube-filmer också som förklarar [...] steg för steg 

hur kan man programmera [...] jag rekommenderar eleverna att titta på 

några filmer plus att de sitter och programmerar i klassrummet" 

 

Lärare 2 "Alla lärare följer en viss struktur, vi skriver upp på tavlan vad vi ska gå 

igenom..., idag, sen..., jag har en liten kort introduktion och de där begreppen 

går jag igenom, sen..., först genomgång, jag kodar live och visar upp hur jag 

gjorde det här [...] i de flesta fall, om det är små projekt eller små delar, så 

gör de eget arbete" 

 

"Sen har jag skriftligt..., för vissa kommer inte till lektionen, introduktion 

eller instruktioner steg för steg"  

 

Lärare 3 "Jag använder ju ett läromedel som ligger på nätet [...] och han [läraren på 

nätet] har ju ett lektionsupplägg och en tidslinje med lektioner och labbar som 

jag i stort sett följer, och han preciserar vilka kunskapsmål som ska uppnås 

[...] det finns ju ingen anledning för mig att uppfinna något nytt" 

 

Det finns vissa enskilda skillnader i lärarnas sätt att undervisa. Lärare 2 låter eleverna 

förbereda sig begreppsligt genom att de får läsa igenom materialet inför lektionen och 

markera ord och begrepp som behöver förtydligas. Läraren utformar sedan sin undervisning 

delvis utifrån dessa otydligheter. 

 

Lärare 2 "Vi använder läsestrategier [...] till exempel hur de kan läsa 

instruktionstexter [...] vi måste gå igenom de där obekanta tecken, ord eller 

glosor, vi försöker förklara…, det här betyder det och det [...] alla begrepp" 

 

Lärare 3 använder inverterat klassrum som undervisningsfilosofi. 

 

Lärare 3 "Det är Flipped Classroom också, de har alltid i läxa det som ska jobbas med 

under kommande lektion [...] jag försöker förtydliga och visa på sånt jag 

tycker är viktigt [...] sen vill jag att de ska processa och prata [...] och jag kan 

inte påstå att jag vet att det funkar så bra heller eftersom att eleverna inte 

alltid är så himla väl förberedda" 

 

5.2 Utvärdering och förbättring av undervisningen 
Samtliga lärare anger att de använder sig av erfarenhetsbaserade undervisningsmetoder. De 

har alla under sin tid som lärare prövat olika metoder och har med tiden byggt upp en 

förståelse för hur undervisningen kan utformas utifrån elevgruppens förutsättningar. 
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Lärare 1 "Jag har inte kollat på någon forskning eller vilken metodik jag ska använda, 

jag utgår ifrån de elever som kommer till mig och anpassar mig till den 

nivån" 

 

"Det är mest att man ska anpassa till eleverna, och det varierar, det finns 

vissa elever som har ingen kunskap i programmering och det finns elever 

som är riktiga programmerare" 

 

"YouTube är nytt [ny del av undervisningen], förut jag…, använde bara boken 

[...] jag byter från ett dataspråk till ett dataspråk" 

 

Lärare 2 "Jag provade [att använda förberedande uppgifter] förra året men det gick 

inte så bra, så jag försöker göra [ge läxor] efteråt [...] det beror på hur 

engagerade eleverna är [...] 

 

"På vissa lektioner…, det funkar inte när man kodar live, vissa lär sig snabbt 

och vissa lär sig långsamt [...] individualiseringen är inte så enkel [...] jag 

brukar visa på presentation istället för att göra live-kodning, så det funkar 

inte på alla lektioner eller i alla grupper" 

 

Lärare 3 "Ja, alltså utifrån kursplanemålen [utgår jag ifrån när jag ska undervisa]" 

 

Det verkar finnas få möjligheter till fortbildning i ämnesdidaktik för programmeringsämnet 

genom skolorna. Lärare 3 påpekar bristen på lättillgänglig fortbildning inom 

programmeringsdidaktik. Lärare 3 och 1 har av eget intresse sökt sig till forum och 

lärarträffar utanför arbetsplatsen och i sociala medier. 

 

Lärare 1 "Nej [...] Microsoft hade [lärarseminarium] för några år sedan [...] KTH hade 

så att man samlas alla programmerare [programmeringslärare] i Sverige [...] 

det var mycket föreläsningar och mycket diskussioner med 

programmeringslärare [...] det var faktiskt mycket givande" 

 

Lärare 2 "Nej [som direkt svar på intervjufrågan] " 

  
Lärare 3 "Nej, inte inom datavetenskap eller programmering [...] det verkar inte 

finnas någon vad jag känner till [...] på data finns det ingen, vad jag vet, 

fortbildning [...] utan det är upp till den enskilde läraren att söka 

högskolekurser [...] det betyder ju också att lärarna på gymnasiet hela tiden 

halkar efter i utvecklingen om de inte är helt besatta själva" 

 

"Det finns ju Facebook-grupper [...] där ett stort antal 

programmeringslärare är medlemmar [...] där diskuterar man [...] ämnets 

didaktik” 

 

Det finns inte heller några väletablerade forum på skolorna för att diskutera pedagogiska 

frågor i programmering. I de forum som finns diskuterar man oftast planering, individuella 

elevers prestationer och andra gemensamma frågor utöver pedagogik och didaktik. 
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Lärare 1 "Ja, men inte så mycket [som direkt svar på intervjufrågan och följdfrågan om 

man planerar mycket ihop]" 

 

"Det här är bara min erfarenhet [...] med flera idéer kan man säkert få 

mycket bättre resultat" 

 

Lärare 2 "Vi har ett arbetslag [...] vi brukar sitta och planera [och inte diskutera 

pedagogik eller didaktik]" 

  
Lärare 3 "Nej, vi är bara två lärare som undervisar i programmering [...] så att jag 

har bara mig själv att konferera med" 

 

5.3 Elevernas programmeringsaktiviteter 
Alla lärare låter eleverna få arbeta med både enklare och mer komplexa 

programmeringsuppgifter. De mindre uppgifterna tenderar att göras som självständigt 

arbete, medan de större och mer komplexa uppgifterna ofta resulterar i grupp- eller 

projektarbete. Syftet med programmeringsarbetet är att låta eleverna få testa på och 

praktisera den teoretiska kunskapen. 

 

Lärare 1 "De får sitta och programmera [individuellt] i klassrummet" 

 

"I slutet av kursen…, jag kör ett stort projekt att de ska göra något stort jobb 

och programmera det" 

 

Lärare 3 "Vi jobbar med parprogrammering, vi började faktiskt med det idag [tidigare 

arbetade eleverna individuellt]" 

 

"När vi kommer till lite större projekt så ska vi jobba agilt" 

 

"Det är teori och praktiska övningar [...] det är ju ett färdighetsämne [...] det 

är först när man börjar jobba med det praktiskt som intresset för teorin 

dyker upp [...] man måste skriva kod" 

 

Lärare 2 tillåts genom skolans arbetsmodell att arbeta ämnesöverskridande tillsammans 

med andra främst tekniska skolämnen genom olika projekt, där programmering är en mer 

eller mindre omfattande del av projektet. 

 

Lärare 2 "Vi brukar sitta och planera [...] alla tekniklärare och alla andra 

programmeringslärare [...] vi sitter tillsammans och om vi har gemensamma 

elever så..., vi försöker..., att de ska göra en riktig hemsida eller applikation 

med alla kunskaper hen får från alla kurserna, i ett stort projekt istället för 

ett litet projekt" 

 

Parprogrammering förekommer i klassrummet som ett sätt att låta eleverna arbeta 

tillsammans och reflektera samt diskutera sitt programmeringsarbete med andra. Lärare 3 

påpekar en fördel med parprogrammering. 

 

Lärare 3 "Ju mer de kommunicerar med varandra, desto bättre förstår de sin kod, 

desto bättre resultat blir det." 
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Lärare 3 uppmärksammar att elevernas programmeringsaktivitet är en relativt oövervakad 

lärandesituation. Lärarna observerar elevernas programmering, men oftast får de bistå med 

hjälp till en eller några få elever under en längre period under lektionstiden. I de flesta fall 

handlar det om syntaxfel som för nybörjarelever är svårare att identifiera och avhjälpa. 

Läraren påpekar att detta är resurskrävande och att man helst skulle vilja ha en mer aktiv 

dialog med eleverna även när de programmerar på egen hand. 

 

Lärare 3 "Syntax […] jag ska gå runt, och det blir ju tyvärr mer att hjälpa dem att lösa 

problem som de akut fastnar i, än att sitta ned och prata om [...] hur är 

användarinteraktionen, hur är strukturen, hur är variablerna [...] syntaxen 

skulle man önska är bortrationaliserad och det är hur man löser problem 

som är det roliga" 

 

"I den texten så fanns det två övningar som de skulle göra hemma, jag hinner 

ju inte kolla då att de har gjort dem" 

 

Lärare 1 låter eleverna arbeta med olika programmeringsuppgifter i läxa, både teoretiska och 

praktiska sådana. Främst handlar det om att eleverna får fortsätta med sådana 

programmeringsuppgifter som inte hunnits med under lektionstid. Läraren använder 

hemuppgifter som en förberedelse inför lektionen, som en del av metoden inverterat 

klassrum. 

 

Lärare 1 "De får läxa hem och jobba med också [...] det är i efterhand" 

 

5.4 Sammanfattning 
För att besvara vår första frågeställning genomfördes en kvalitativ undersökning bestående 

av lärarintervjuer. Nedan följer det viktigaste ur resultatet. 

 

Lärarnas undervisningsmetodik är till stora delar baserade på erfarenhet. Fortbildning för 

programmeringslärare i gymnasiet är ovanligt. Samtliga lärare använder digitala läromedel. 

Det är individuellt hur och i vilken omfattning de digitala läromedlen används. En av de 

digitala plattformarna innehåller lärarhandledning för Programmering 1, en mängd 

förplanerade lektioner med texter, videoklipp samt övningar. Lärare 2 använder en 

undervisningsmetod där eleverna får förbereda sig inför lektionerna genom att läsa en 

aktuell text och samtidigt markera ord och begrepp som de inte förstår. Läraren utformar 

därefter delvis sin lektion efter ord och begrepp som eleverna har svårt med. Denna metod 

liknar en metod som en av de andra lärarna använder som en del i undervisningsfilosofin 

inverterat klassrum. Programmeringsuppgifterna som lärarna ger till eleverna är av både 

enklare och komplexare karaktär. De enklare uppgifterna genomförs oftast självständigt av 

eleverna medan de mer komplexa uppgifterna utförs i par eller i grupp. Parprogrammering 

förekommer i någon form hos alla de intervjuade lärarna. Parprogrammering underlättar 

lärarnas arbete under laborationerna då eleverna hjälper varandra för att få en fungerande 

programkod. Lärarna behöver på så sätt inte ägna så mycket tid åt att avhjälpa syntaxfel som 

är ett av de vanligaste felen som eleverna gör i sin programmering. Syntaxfelen gör annars 

att lärarna inte kan ägna tillräckligt med tid åt att hjälpa eleverna med 

programmeringslogiska fel eller att ha djupare diskussioner med eleverna. 
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6 Diskussion 

Med det här arbetet vill vi undersöka hur programmeringsklassrummet ser ut idag och vilka 

förutsättningar som finns att tillämpa språkdidaktiska undervisningsmetoder. Detta med 

utgångspunkt från Portnoffs (2018) hypotes om att programmeringsundervisning för 

nybörjare till stora delar är ett språkämne. För att besvara frågeställningarna har 

lärarintervjuer genomförts med fokus på lärarnas didaktiska och pedagogiska kunskaper och 

erfarenheter, hur de utvärderar, omprövar och utvecklar sin egen undervisning, samt hur 

deras undervisningsmetodik ser ut i dagsläget. Genom arbetet vill vi bidra med inspiration 

till undervisningens utformning. För att vidare kunna besvara frågeställningarna med 

teoretisk bakgrund har litteraturstudier genomförts. Som stöd för den språkdidaktiska teorin 

har vi även tagit hjälp av en språklärare. 

 

6.1 Programmeringsklassrummet idag 
I lärarintervjuerna framkommer några punkter som är värda att lyfta fram. De intervjuade 

lärarna ger en bild av av det är ovanligt med en renodlad programmeringslärarutbildning för 

att bli lärare i programmering. De intervjuade lärarna har istället erfarenhet från branschen 

eller från studier i programmering eller datavetenskap, senare har de gått en kompletterande 

pedagogisk utbildning (KPU) för att få pedagogiska verktyg och behörighet att undervisa. En 

av lärarnas uppfattning är dock att programmeringsämnet är ett relativt nytt ämne i skolans 

värld och att det finns lite forskning inom pedagogik och didaktik för 

programmeringsundervisning. Detta skiljer sig från det verkliga fallet, det finns i själva 

verket gott om programmeringsdidaktisk forskning (se exempelvis 3.1 

Programmeringsdidaktisk bakgrund). De intervjuade lärarna verkar utifrån denna 

uppfattning ha relativt få pedagogiska och didaktiska verktyg trots sin KPU. Lärarna får 

dessutom lite fortbildning inom programmeringsdidaktik genom skolan och inte heller 

berörs pedagogiska frågor inom programmering i särskilt stor utsträckning av lärarna 

sinsemellan. Mycket av de intervjuade lärarnas undervisning baseras på egna erfarenheter, 

ibland genom utvärdering och förbättring av den egna undervisningen. Många lärare prövar 

olika undervisningsmetoder med olika framgång. Det finns ett intresse hos lärarna att sätta 

sig in i forskning och utforma sin undervisning därefter, något som inte blir av. Två av de 

intervjuade lärarna vänder sig därför till pedagogiska forum utanför arbetsplatsen för att få 

inspiration till sin undervisning. Sammantaget visar intervjuerna att det finns en efterfrågan 

på lättillgänglig didaktikforskning hos lärarna. Vår uppfattning är att den tillgängliga 

forskningen som finns inom programmeringsdidaktik inte är direkt riktade till lärarna som 

målgrupp, utan istället till andra forskare inom fältet. Därför hoppas vi att det finns goda 

förutsättningar för att detta arbete kommer till nytta på något sätt i lärarnas undervisning, 

om än som inspiration till hur man kan tänka kring undervisning i programmeringsämnet. 

 

6.2 Tillämpning av språkdidaktiska metoder 
Det är svårt att behandla ett helt programmeringsspråk som om de vore ett naturligt språk. 

Även om Portnoff (2018) lyfter fram ett intressant samband mellan hur vi tänker när vi 

bearbetar programmeringsspråk respektive naturliga språk, så finns ett antal aspekter av de 

formella språken som försvårar för eventuell undervisning med språkdidaktiska metoder. 

Det går knappast att säga att naturliga och formella språk är helt och hållet förenliga ur ett 

lärandeperspektiv. Formella och naturliga språk har olika syften och formella språk är inte 

lika öppna för det undantagstänkande som naturliga språk erbjuder (Sveriges Radio, 2017; 
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Karin Borell, personlig kommunikation, 3 oktober 2018). Detta gör det problematiskt att 

försöka stöpa in programmering i samma mall som för språkinlärning. Formella språk 

innebär helt enkelt inte samma mentala bearbetning som för naturliga språk, varken när 

man skriver och när man läser programkod. Det beror främst på att formella språk inte är 

förenliga med det mänskliga sättet att kommunicera på, genom kroppsspråk, tolkningar, 

ironi etc. (Cutts, Connor, Donaldson, & Michaelson, 2014). Det finns dock några språkliga 

aspekter av programmeringsspråk som är värda att diskutera. 

 

Ämnet Programmering består av ett antal generella mål för undervisningen och kursen 

Programmering 1 har även ett mer specifikt centralt innehåll som beskriver vad som ska tas 

upp i kursen (se 1.5 Programmeringsundervisningens mål och innehåll). I bilaga C återfinns 

även kunskapskraven för Programmering 1. I diskussionen nedan vill vi utifrån dessa mål, 

centrala innehåll och kunskapskrav diskutera vilka delar av Programmering 1 som kan vara 

relevanta för tillämpning av språkdidaktiska metoder, och varför. Sist diskuterar vi även 

sådant från ämnesplanen som vi anser inte faller inom ramarna för detta arbete. 

 

6.2.1 Språk och syntax 
Programmeringsspråkets syntaktiska egenskaper och funktioner är centralt för 

programmeringsämnet. Ett centralt innehåll i Programmering 1 är "Grundläggande 

programmering i ett eller flera programspråk varav minst ett av språken är textbaserat" 

(Skolverket, 2018b). Dessa mål och innehåll är omfattande och lämnar därför mycket rum 

för olika sätt att undervisa. Till stora delar handlar det om att undervisa i programspråkets 

syntax och olika strukturer och konstruktioner i språket. Det centrala innehållet 

"Grundläggande datastrukturer, [...] kontrollstrukturer, konstruktioner och datatyper" 

förtydligar de centrala delarna av programspråket som ska läras ut. Sammantaget handlar 

det om att undervisa i hur programspråket skrivs och fungerar samt hur språket kan 

användas som verktyg för att lösa problem. 

 

Syntax handlar om hur olika språkliga element i programspråket sätts samman för att skapa 

meningsfulla satser (se 2 Teknisk bakgrund). Elever som är nybörjare till programmering är 

ovana vid den typ av syntax som förekommer i programmeringsspråk. De kommer därför i 

högre utsträckning än experter göra ett antal vanliga syntaktiska misstag, eller syntaxfel, när 

de programmerar (Bringula, Manabat, Tolentino, & Torres, 2012; Portnoff, 2018). Lärare 3 

(se 5 Resultat) påpekar också att syntax är den del av programspråket som är mest 

tidskrävande i undervisningen. Eleverna gör ofta syntaxfel som läraren måste hjälpa till med, 

särskild i början av kursen, och detta tar tid från problemlösningsarbetet som egentligen är 

fokuset för undervisningen (Palumbo, 1990). 

 

Green och Petres (1996) dimensioner möjliggör en förståelse för de språkliga svårigheterna 

och begränsningarna som finns i programspråk. Som lärare föredrar man ett programspråk 

som är användarvänligt utifrån Greens och Petres (1996) dimensioner. Till exempel bör man 

i programmeringsundervisnings vilja ha ett programspråk med till exempel låg 

felbenägenhet, låg språkkomplex och hög synlighet (se Tabell 3.1). Vi vill tro att 

dimensionerna är lika relevanta för naturliga språk som formella språk. 

 

Programspråk består av mindre delar såsom for-loopar, if-satser, variabeldeklaration, 

operationer, funktioner, och mycket mer därtill. Varje sådan del följer vissa syntaktiska 

regler för det givna programspråket och måste skrivas på ett visst sätt och i en viss ordning. 
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För att lära sig syntaktiska regler är det viktigt med många exempel och sammanhang där 

regeln kommer till uttryck. Med många exempel tillåts man se det gemensamma i exemplen 

och kan utifrån det extrahera de syntaktiska reglerna som är aktuella i sammanhanget (Karin 

Borell, personlig kommunikation, 3 oktober 2018). Det är viktigt att dessa exempel i början 

är små och enkla (Pienemann, 1989). Dessa exempel måste sedan analyseras och användas 

av eleverna i egen programmering. Exemplen måste komma till användning i elevernas 

programmering för att de ska bli en del av deras totala kunskap om programspråk 

(Pienemann, 1989). På detta sätt utvecklar eleverna en förmåga att känna igen syntaxen och 

därmed minska på andelen syntaxfel vid programmering. Med denna metod berör man 

också det centrala innehållet "Arbetsmetoder för förebyggande av programmeringsfel, 

testning, felsökning och rättning av kod". 

 

En metod, som också nämns av Portnoff (2018), är att låta eleverna lära sig exemplen 

utantill och sedan ha ett typ av glosförhör på dessa exempel. Detta förutsätter förstås att 

exemplen är små och fokuserade på det koncept som ska läras ut. Eleverna skulle till 

exempel kunna få kodstycken att öva på och repetera hemma, efter att läraren gått igenom 

exemplen på lektionen. Om läraren exempelvis ska undervisa i for-loopar skulle kodstyckena 

kunna se ut så här: 

 

a = 0 

for i in range(10): 

    a += 1 

Exempel 6.1. Hemläxa för for-loop i Python. 

 

for color in ["röd", "grön", "blå", "gul"]: 

    print(color) 

Exempel 6.2. Hemläxa för for-loop i Python. 

 

För att verkligen få förståelse för syntaktiska regler måste dessa senare sättas samman i mer 

komplexa sammansättningar (Pienemann, 1989). Sedan eleverna lärt sig for-loopar och if-

satser kan dessa sättas samman i komplexare exempel, såsom i exempel 6.3 nedan. På detta 

sätt vidgar eleverna sin förståelse för i vilka sammanhang syntaktiska regler kan användas. 

Repetition är viktigt och samma begrepp och koncept bör återkomma både i enkel form och i 

sammansättningar. 

 

for color in ["röd", "grön", "blå", "gul"]: 

    if color == "blå": 

        print(color) 

Exempel 6.3. Hemläxa för for-loop och if-sats i Python. 

 

Samma metod som ovan kan även bidra till att eleverna får en bättre förståelse för i vilka 

sammanhang olika programmeringskoncept kan användas. 

 

Det är vår uppfattning att en övervägande del av alla programspråk är baserade på engelska. 

Men, man ska inte glömma bort att t.ex. progamspråket Scratch genom sitt grafiska 

gränssnitt kan anpassas till svenska. Vi antar dock i detta arbete att Scratch inte används 

inom ramarna för Programmering 1, även om ämnesplanen öppnar upp för det. Studier visar 

att kunskaper i engelska är avgörande för ens förståelse för programmeringsspråket i sig, 
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samt hur effektivt och obehindrat ens lärande i programmering kommer att vara (Qian & 

Lehman, 2016). 

 

Ord hänvisar till något begrepp. Ett exempel på en språklig svårighet är datatypen heltal som 

av naturliga skäl förekommer i så gott som alla programspråk (Qian & Lehman, 2016). På 

engelska används ordet integer och inom programmering används ofta kodordet int för att 

beteckna att en variabel är av datatypen heltal. För en engelsktalande förblir kopplingen 

mellan ord och begrepp enkel. Ordet integer (och förkortningen int) är en direkt hänvisning 

till det matematiska begreppet heltal, som engelsktalande lärt sig naturligt i 

matematikundervisningen. För en person med svenska som modersmål kan vissa svårigheter 

uppstå. Ordet som integer som matematisk-teknisk term torde sällan förekomma i 

engelskundervisning i den svenska skolan, inte ens på gymnasiet. Det kan vara första gången 

som man stöter på ordet i programmeringssammanhang, och då saknar man en språklig 

koppling till något fattbart begrepp. Istället riskerar man att bilda sig en egen uppfattning 

om att integer främst är ett datatekniskt begrepp. Således förlorar man till följd av en 

språkförbistring en god uppfattning om innebörden av integer (och int). Normalt kan vi 

genom språkinlärning förmås att ha samma ord för olika begrepp. Orden mamma (sv.), 

mother (en.) och Mutter (ty.) hänvisar till samma begrepp. Men risken med de 

engelskbaserade programspråken är ord som normalt har en koppling till något naturligt 

begrepp istället enbart får en avgränsad datateknisk koppling. Andra exempel på liknande 

språkförbistringar är array (ung. uppställning, samling) och string (ung. sträng, sekvens), 

som skulle vara så mycket lättare att förstå i programmeringssammanhang om man först 

förstod vad orden betyder på svenska. Ord som å andra sidan torde vara lätta att förstå är 

variabel (en. variable) och pekare (en. pointer), då de sannolikt naturligt förekommit i 

annan undervisning. 

 

I programmeringsundervisning är det viktigt att belysa engelska ords betydelse, framförallt 

för att undvika egenhändiga kopplingar mellan helt nya engelska ord och redan inlärda 

begrepp från det svenska språket, något som exempelvis lärare 2 gör i sin undervisning. 

Detta kan ske genom att regelbundet uppmärksamma engelska ord i undervisningen som 

man som lärare misstänker kan orsaka problem. Ordet array kan till exempel vara värt att 

belysa så att eleverna får en förståelse för vad array betyder på svenska. På så sätt kan 

eleverna få bättre förutsättningar att förstå innebörden av array i ett datatekniskt 

sammanhang, nämligen som en typ av uppställning eller listning av olika saker. Det är 

viktigt att låta eleverna reflektera kring ords betydelse, både i engelska och svenska, så att de 

kan få en förståelse för hur exempelvis vardagliga ord ska användas i ett nytt tekniskt 

sammanhang i programmering (Andersen, Lund, & Risager, 2006; Tornberg, 2009). Ett 

exempel är ordet print som säkert är välkänt för eleverna, framförallt som betydelsen att 

skriva ut något på papper. Men i ett programmeringstekniskt sammanhang betyder print 

snarare att skriva ut en textsträng till terminalfönstret. 
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6.2.2 Programkvalitet och programstruktur 
Programkod kan se väldigt olika ut, men ändå uppnå exakt samma resultat. Nedan är ett 

felfritt och körbart program i C som skriver ut alla tal mellan 0 och 99 med tvåsiffrig 

notation (00-99). 

 

int m;int n;for(m=0;m<10;m++){for(n=0;n<10;n++){ 

printf("%d","%d",m,n,"\n");}} 

Exempel 6.4. Litet program, ostrukturerat. 

 

Men programkoden är svår att läsa. Framförallt är det svårt att se förhållandet mellan de två 

for-looparna. I många programspråk saknar blanksteg och radbyten betydelse, så länge de 

inte bryter på kodord och variabelnamn. Därför används de för att på olika sätt strukturera 

koden och göra den lätt att läsa och förstå. Exempel på några sätt att strukturera koden är en 

sats per rad, mellanrum runt operatorer och inskjutning av underordnade satser i 

exempelvis for-loopar (Sun Microsystems, 1997). Programmet nedan är strukturerat enligt 

dessa konventioner. Genast blir programmet mycket lättare att läsa och programmets 

funktion framgår tydligare. 

 

int m; 

int n; 

for (m = 0; m < 10; m++) { 

    for (n = 0; n < 10; n++) { 

        printf("%d", "%d", m, n, "\n"); 

    } 

} 

Exempel 6.5. Litet program, strukturerat. 

 

Som en del i kursen Programmering 1 ska eleven utveckla en konsekvent och kvalitativ 

kodstil. "Normer och värden inom programmering, till exempel läsbarhet, dokumentation, 

testbarhet, [...] och nyttan av standard" är ett centralt innehåll som berör detta. Bland annat 

innefattas förmågan att kunna strukturera och ordna koden så att den blir lätt att läsa och 

följa. För att underlätta läsförståelsen så behöver koden vara intuitiv och lätt att läsa och 

förstå. Ett sätt att underlätta är genom att använda sig av beskrivande variabelnamn (Lister, 

2004). Exempel 6.5 skulle kunna förbättras genom att exempelvis döpa om variabeln m till 

tiotal och variabeln n till ental. På samma sätt som för syntax skulle man alltså med 

hjälp av många bra exempel kunna visa hur programkoden kan struktureras och ordnas för 

att öka läsbarheten. 

 

Genom läsning av programkod kan man lära ut hur kod ska struktureras (Busjahn & Schulte, 

2013). Undervisning i vad som är god kvalitet med avseende på struktur och läsbarhet görs 

därför bäst med många bra kodexempel innehållande olika typer av kodelement (Pears, 

2010). På så sätt kan man visa på hur element som if-else if-else-satser eller for-loopar ska 

struktureras i olika sammanhang.  

 

6.2.3 Problemlösning och programmeringsmetod 
Ett centralt innehåll för Programmering 1 är "Strukturerat arbetssätt för problemlösning 

och programmering" (Skolverket, 2018b). Med programspråket som verktyg ska eleverna 
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kunna skriva program för att lösa olika problem. Problemlösning är programmeringens 

huvudsyfte (Palumbo, 1990). 

 

I programmeringsundervisning är det viktigt att eleverna tillåts bygga upp ett förråd av 

färdiga lösningar på enkla problem som sedan kan komma till nytta i elevernas 

problemlösningsarbete (Soloway, 1986). Detta går att likna vid hur man i naturliga språk 

skapar färdiga lösningar i form av meningsbyggnader och idiomatiska uttryck. De färdiga 

lösningarna bör vara mer betydelsefulla än att de bara beskriver exempelvis strukturen hos 

en for-loop. När vi snabbt undersöker de digitala plattformarna, som enligt intervjuerna är 

vanliga i programmeringsundervisningen, så ser vi att Soloways (1986) syn på 

problemlösning är ovanlig. Det räcker inte med att enbart visa på strukturen hos olika 

konstuktioner i ett programspråk, och sedan med få exempel lämna över 

problemlösningarbetet till eleverna. I programmeringsämnet måste förmedlandet av färdiga 

lösningar på enkla problem vara en aktiv del av undervisningen (Soloway, 1986). 

Huvudfokuset i programlösningsarbetet ska istället vara att sätta samman dessa enkla 

lösningarna i komplexare problem enligt Soloways (1986) modell (se Tabell 3.2). 

Problemlösningsaspekten av ämnet innefattar också att kunna planera för hur ett problem 

ska lösas i kod. För att möjliggöra problemlösningsarbetet måste eleverna kunna identifiera 

målet med den programkod de ska utforma, något som Soloway (1986) betonar. McCrackens 

(2001) modell beskriver hur man ska bedöma elevernas problemlösningsförmåga och den 

stämmer väl överrens med det Soloway (1986) antyder. 

 

I intervjuerna har vi sett att eleverna vanligtvis arbetar ensamma med problem av enklare 

karaktär och i grupp med mer komplexa problem. Enligt Soloways (1986) modell skulle 

eleverna alltså få lära sig den enklare problemlösningen individuellt, för att sedan arbeta 

med den komplexa problemlösningen i grupp. Detta arbetssätt möjliggöra att eleverna får 

reflektera kring sina förmågor i programmering och problemlösning (Pears, 2010) och att de 

snabbt får feedback på sin programmering och problemlösning på samma sätt som i 

naturliga språk (Borell, K., personlig kommunikation, 3 oktober 2018). 

 

6.2.4 Områden utanför ramen för arbetet 
Ämnesplanen för Programmering innehåller ett antal mål och centrala innehåll som är av 

tvärvetenskaplig karaktär. Dessa områden anser vi därför är för löst kopplade till det 

språkliga fokuset för programmering som det här arbetet behandlar. Vi redogör nedan kort 

för dessa områden 

 

"Programmering och dess olika användningsområden ur ett socialt perspektiv inklusive 

genus, kultur och socioekonomisk bakgrund" är ett centralt innehåll i Programmering 1 

(Skolverket, 2018b). Detta centrala innehåll rör de mer samhälleliga och kulturella 

aspekterna av programmering som ämne och verksamhet. Innehållet faller utanför ramen 

för det här arbetet eftersom vårt fokus är på programspråkens språkliga struktur och 

funktion. Detta området är snarare av samhällsvetenskaplig karaktär och det som behandlas 

är programspråkets syfte och mål samt dess nytta, användning och status i vårt samhälle. 

Därför konstaterar vi att denna del av programmeringsämnet inte kan beröras av 

språkdidaktiska undervisningsmetoder. 

 

"Programmeringens möjligheter och begränsningar utifrån datorns funktionssätt" är ett 

annat centralt innehåll i Programmering 1 (Skolverket, 2018b) som trots dess tekniska 
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karaktär inte passar in i fokuset för vårt arbete. Dessa mål behandlar koncept såsom 

minneshantering, processorns funktion, maskinspråk m.m., men koncepten är inte direkt 

beroende av programspråket, snarare tvärtom. I vissa programspråk, däribland C, 

förekommer dock möjligheter till minneshantering i själva programspråket. Men trots att 

koncepten förekommer som funktioner i ett programspråk är de av datorteknisk karaktär 

och inte programmeringsteknisk karaktär som detta arbete fokuserar på. 

 

Programmering av gränssnitt i allmänhet faller inom ramen för språk och syntax. Gränssnitt 

består normalt av klasser, metoder och funktioner i speciella programbibliotek, något som 

behandlas i avsnitt 6.2.1 Språk och syntax. De centrala innehållen "Gränssnitt för 

interaktion mellan program och användare" och "Normer och värden inom 

programmering, till exempel [...] rena gränssnitt" handlar om människa-dator-interaktion 

som bottnar i psykologi och beteendevetenskap. Detta innehåll är därför inte av 

programmeringsteknisk karaktär vilket gör det svårt att diskutera inom ramen för detta 

arbete. 

 

6.3 Slutsats 
Delar av det centrala innehållet och i ämnesplanen för Programmering kan behandlas med 

stöd av språkdidaktiska metoder. I vårt arbete har vi utvärderat och anpassat delar av 

programmeringsundervisningen med hjälp av språkdidaktiska metoder, och utifrån detta 

har i gett förslag på utveckling av undervisningen i Programmering 1. 

 

Ett av de vanligaste problemen i programmeringsundervisning är den stora mängden 

syntaxfel som nybörjarprogrammerare gör till följd av bristande kunskaper i 

programspråkets syntax. Då detta problem är resurskrävande för undervisningen, valde vi 

att fokusera på språkdidaktiska metoder i samband med undervisning i programspråks 

syntax. För att försöka minska på andelen syntaxfel kan eleverna få många, till en början, 

små och enkla kodexempel som de ska lära sig utantill som sedan prövas under lektionen. 

Dessa enkla kodexempel bör senare sättas in i mer komplexa sammanhang så att eleverna 

får en bra förståelse för de olika sammanhang som koden kan användas i. 

 

En annan tillämpning av språkdidaktiska metoder i programmeringsklassrummet handlar 

om den begreppsförvirring som kan uppstå i konflikten mellan det svenska och det engelska 

språket. Man vill belysa skillnaden mellan ord och begrepp på svenska och engelska, samt 

där betydelsen av ett ord kan skilja sig från den vardagliga betydelsen i jämförelse med den 

programmeringstekniska betydelsen. 

 

Normer och värden för hur programkod kan struktureras för god läsbarhet, är också möjligt 

att lära ut genom att tillhandahålla eleverna programkod som håller en hög kvalitet med 

avseende på läsbarhet och struktur. Dessutom kan man på samma sätt visa på god praxis för 

kommentering av koden. 

 

6.4 Begränsningar och vidare forskning 
Ett av arbetets syften var att få en bild av hur programmeringsklassrummet ser ut idag. För 

det genomfördes intervjuer med programmeringslärare med fokus på deras undervisning. 

Intervjuerna hade med större sannolikhet givit en mer övergripande och generell bild av 

programmeringsundervisningen om man hade kunnat genomföra fler intervjuer. I urvalet 

för det här arbetet har vi begränsat oss till programmeringslärare på gymnasiet i 
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Stockholmsområdet (ungefär ett tjugotal lärare), varav tre valde att ställa upp för intervju. 

En mer utförlig studie skulle med fördel ha kunnat undersöka programmeringsundervisning 

nationellt, framförallt för att få en bredare och mer generaliserbar bild av 

programmeringsundervisning. På samma sätt skulle undersökningen kunna utvidgas till all 

programmeringsundervisning, såväl i grundskola som på gymnasiet. 

 

Med arbetet har vi haft ambitionen att försöka förstå oss på och tillämpa språkdidaktik inom 

ramen för programmering. Vi har behövt sätta oss in i delar av språkdidaktisk forskning och 

praxis.  Svårigheterna med denna snabba översikt är att helheten som behövs för att 

undervisa i språk uteblir. Att behöva agera språklärare har därför varit problematiskt och 

bidragit till att det finns begränsningar i slutsatsernas tillämplighet. 

 

Även om det finns mycket forskning kring hur språkkunskaper påverkar ens resultat och 

prestationer i programmering, så finns lite forskning kring om det faktiskt går att se 

programmeringsspråk som ett typ av naturligt språk med samma uppbyggnad och funktion. 

Vi har själva fått hitta trådar man kan dra i från olika teorier och hitta samband som gör att 

man skulle kunna likna de formella programmeringsspråken med våra naturliga språk. Det 

har med andra ord varit svårt att hitta starka och entydiga samband mellan dessa två, vilket 

har gjort att vi premierat artiklar som visserligen nämner sambandet men inte hur starkt det 

är och till vilken omfattning. En artikelstudie i större skala i både mängd och tid skulle 

kunna leda till att flera anknytningspunkter mellan naturliga och formella språk hittas. 

 

Ett alternativt sätt att lösa svårigheterna i programmeringsundervisning är att anpassa 

programspråk efter människans förutsättningar, istället för att vi som idag ska anpassa 

pedagogik och undervisning efter programspråket. Utvecklingen av programmeringsspråk 

har gått från svårförståeligt maskinspråk till dagens mycket enklare programspråk, såsom 

Python och Java. Man har med andra ord kommit lång i utvecklingen mot mer 

användarvänliga programspråk. Men vi måste fortfarande anpassa oss efter datorns sätt att 

tänka när vi programmerar. Optimalt vore om det gick att programmera i termer av vårt 

naturliga språk och sedan få datorn att omvandla det till handling. På detta sätt skulle vi inte 

behöva lära oss att programmera. Men detta forskningsfält lämnar vi åt framtida forskare. 
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Bilaga A - Intervjufrågor för lärarintervjuer 

● Hur lång erfarenhet av läraryrket har du (specifikt programmering)? 

◦ Vad fick dig att bli lärare? 

◦ Vilken utbildningsbakgrund har du? 

◦ Vilka andra ämnen undervisar du i (behörighet)? 

 

● Är du insatt i forskning kring undervisningsmetodik och didaktik i 

programmeringsämnet? 

◦ Finns intresse kring forskning på området? 

 

● Finns forum på skolan där undervisningsmetodik och didaktik diskuteras? 

◦ Delar man med sig av egna erfarenheter)? 

◦ Har man deltagit i fortbildning (t.ex. av typen Tekniklyftet)? 

 

● Vad använder du själv för metoder i klassrummet och i din undervisning i allmänhet? 

◦ Hur ser upplägget för undervisningen typiskt ut (planering)? 

◦ Har du prövat olika typer av undervisningsmetoder? Varför? 

◦ Hur används aktiviteter utanför klassrummet (läxa, hemuppgift, restuppgift 

etc.)? 

◦ Vad baserar du din undervisning på? Erfarenheter? Forskning? 
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Bilaga B - Analysmatris för lärarintervjuer 
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Bilaga C - Kunskapskrav för kursen Programmering 1 

Utdrag ur Skolverkets ämnesplan för Programmering. Progressionerna anges i fetstil i 

ordningen betyg E/C/A. Stjärna anger att progression saknas för det aktuella 

betygssteget. 

 

Eleven formulerar och planerar i samråd/efter samråd/efter samråd med handledare 

programmeringsuppgifter med pseudokod eller diagramteknik. I planeringen väljer eleven 

med viss säkerhet/med viss säkerhet/med säkerhet kontrollstrukturer, metoder, 

variabler, datastrukturer och algoritmer som är adekvata för uppgiften */*/samt 

motiverar utförligt sina val. I sin programmering skapar eleven med konsekvent 

kodningsstil och tydlig namngivning korrekt, strukturerad och 

enkelt/noggrant/noggrant och utförligt kommenterad källkod med 

tillfredsställande/tillfredsställande/gott resultat. Dessutom väljer eleven med viss 

säkerhet/med viss säkerhet/med säkerhet ett uttryckssätt som är anpassat för att på 

ett tillfredsställande/tillfredsställande/gott sätt interagera med den avsedda 

användaren. Elevens färdiga program eller skript är utförda med 

tillfredsställande/tillfredsställande/gott resultat i ett eller flera programspråk som är 

stabila och robusta i program av enkel karaktär/*/i program av komplex karaktär. 

 

Eleven anpassar med viss säkerhet/med viss säkerhet/med säkerhet sin planering av 

programmeringsuppgiften och utför */på ett systematiskt sätt/på ett systematiskt 

och effektivt sätt felsökning av enkla/*/* syntaxfel, */körtidsfel och 

programmeringslogiska fel/körtidsfel och programmeringslogiska fel. Innan 

programmeringsuppgiften avslutas utvärderar eleven med 

enkla/nyanserade/nyanserade omdömen */*/och med förslag på förbättringar 

programmets prestanda och ändamålsenlighet i någon situation och i något 

sammanhang/i några situationer och sammanhang/flera situationer och 

sammanhang. Eleven kommunicerar om programmeringsuppgiften och dess utvärdering 

och använder då med viss säkerhet/med viss säkerhet/med säkerhet 

datavetenskapliga begrepp. 

 

Eleven redogör översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat för programmeringens 

möjligheter och begränsningar samt hur programmering har påverkat och påverkar 

vardagen. Eleven redogör översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat för principer 

för att uppnå god kvalitet vid skapandet av datorprogram. 
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