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ABSTRACT 

Today there is a shortage of skilled IT-technicians in Sweden. It is approximated that Swedish 

companies can hire 31 000 IT-technicians in 2015 and the need seems to increase in the 

coming years. One proposed solution to this problem is to make programming more 

desirable to youths. In this study we attempt to investigate the effects of an introductory 

course in computer science on youths’ (16-17 years old) in a classroom setting. We 

investigate their attitudes to programming and IT as well as their motivation to learn 

programming before and after the course. 

The data was extracted with a questionnaire measuring their attitudes towards 

programming before and after course completion. Two weeks after the course we held 

interviews with several of the participants to complement the questionnaire. 

The results indicated that the participants found that the course gave them heightened 

interest in programming and IT, but did not make them significantly more interested in 

learning programming. The participants also found the course intrinsically motivating, which 

is more suitable for learning, with the ability to interact with each other as the main form of 

intrinsic motivation. 

We believe that courses such as the one investigated in this study, are a valuable tool to 

create interest and motivation for programming and IT. However we feel it’s important for 

these courses to provide an honest view of conventional programming, make programming 

feel relevant for the participants and what is possible to achieve with programming. 

We think that future research in this area should focus on the effects of introductory courses 

in computer science on other target groups. It would also be interesting to investigate what 

long-term effects these courses can have on students’ choices of further studies. 
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SAMMANFATTNING  

I Sverige råder det idag brist på kompetent IT-personal. Det beräknas att svenska företag kan 

anställa 31 000 IT-kunniga personer år 2015, och behovet tros öka framöver. En föreslagen 

lösning på detta problem är att göra programmering mer intressant för unga. I denna studie 

har vi undersökt vilka effekter en introduktionskurs i datorvetenskap har på unga i åldern 16-

17 år i en klassrumsmiljö. Vi undersökte deras attityder till programmering och IT såväl som 

deras motivation att lära sig programmering före och efter kursen. 

Undersökningen genomfördes med en enkät som mätte deras attityder till programmering 

före och efter att ha avslutat kursen. Två veckor senare hölls kompletterande intervjuer med 

flertalet av kursens deltagare. 

Resultatet av undersökningen visade att deltagarna fann att kursen gav dem ett ökat 

intresse för programmering och IT, men att deras intresse att utbilda sig inom området inte 

ökade nämnvärt. Deltagarna fann kursen inre motiverande, vilket är givande för inlärning, 

och upplevde att möjligheten att interagera med varandra som den främsta formen av inre 

motivation. 

Det är vår uppfattning att introduktionskurser i datavetenskap som använder sig av 

blockbaserad programmering är värdefulla verktyg för att skapa intresse för programmering 

och IT och motivation att lära sig programmering. Vi tror att det är viktigt att dessa kurser 

ger en ärlig bild av konventionell programmering och får programmeringen att kännas 

relevant för deltagarna såväl som visar vad som är möjligt att uppnå med programmering 

som verktyg. 

Vi anser att framtida forskning inom detta område bör inrikta sig på att undersöka vilka 

effekter introduktionskurser i datavetenskap har på andra målgrupper. Det vore också 

intressant att undersöka vilka långsiktiga effekter dessa kurser kan ha på studenters val av 

vidare studier.  
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1 INLEDNING 

Idag råder det en akut brist på kompentens och arbetskraft inom den svenska IT-branschen. 
Svenska företag skulle under 2015 kunna anställa 31 000 IT-kunniga och behovet ser bara ut 
att öka (TV4 Nyheter 2014). Detta är ett problem som hindrar företag i Sverige att expandera 
sin verksamhet och i längden hämmar landets tillväxt. Problemet är att för få väljer att 
utbilda sig inom IT på högskolenivå. IT & Telekomföretagen ger i sin rapport från mars 2012 
förslag på lösningar där de skulle vilja se att eftergymnasial undervisning anpassas till 
företagens behov samt att IT-området måste göras mer attraktivt för ungdomar (IT & 
Telekomföretagen 2012). 

En lösning på denna brist på kunnig IT-personal som föreslogs av IT & Telekomföretagen är 
att försöka introducera programmering på ett mindre komplicerat sätt så att de studerande 
inte blir avskräckta. Detta kan göras med blockbaserade programmeringsspråk och flera 
studier har visat att dessa hjälper till att skapa både motivation att lära sig programmering 
samt hjälper till att lära ut grundläggande programmeringskoncept. Blockbaserade 
programmeringsspråk bygger på att användaren programmerar genom att grafiskt 
kombinera block, där blocken representerar vanligt förekommande element från 
programmering. Ett sådant programmeringsspråk används i flera av kurserna i projektet 
Hour of Code med visionen att alla skall få möjligheten att lära sig Datavetenskap (Code.org 
2015). 

1.1 BAKGRUND 

1.1.1 HOUR OF CODE- PROJEKTET 

Hour of Code är ett internationellt evenemang som initialt hölls i december 2014 där målet 
är att så många som möjligt i alla åldrar skulle ha möjlighet att få prova på en eller flera 
introduktionskurser i datavetenskap. Den huvudsakliga introduktionskursen i projektet 
består av 20 uppgifter med tema från barnfilmen Frost (2013). I kursen ska användaren ta 
hjälp av ett blockbaserat programmeringsspråk för att få karaktärerna från filmen att skapa 
mönster. I resten av rapporten kommer vi hänvisa till denna kurs som Frost-kursen. 

I Frost-kursen vägleds man i den form av logiskt tänkande som är vanligt i programmering 
och får lära sig flera grundläggande programmeringskoncept. Kursen innefattar också tre 
korta filmer där olika kända och okända människor i olika åldrar berättar om vikten av 
datavetenskap och går igenom koncept som kommer användas senare i kursen. 

1.1.2 VISUELLA PROGRAMMERINGSSPRÅK 

Forskare hävdar att det finns flera fördelar som kommer av att använda grafiska 

representationer vid programmering. Dessa anser att man kan åstadkomma en bättre 

kommunikation än text, underlätta förståelse och minne samt uppmuntra till lärande genom 

användandet av grafiska representationer (Roy et al. 1998). Studier har också visat att 

grafiska representationer av programmering kan gruppera information som hör ihop på ett 

bra och märkbart sätt för användaren (Larkin & Simon 1987). 
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Visuella programmeringsspråk använder sig av grafiska representationer för att skapa 

programmeringselementen. Detta kan vid en god implementation erbjuda ett mer effektivt 

lärosätt för nybörjare samt bidra till att det är enklare att förstå koncepten än vid 

textbaserad programmering (Lin & Kuo 2010; Endoh & Tanaka 1998). Ett problem är att den 

grafiska representationen kan bli oläsbar då den växer, men detta är något som beror på 

implementation och som även kan vara ett problem i textbaserade språk. 

1.1.3 BLOCKBASERADE PROGRAMMERINGSSPRÅK 

Idag finns det många visuella programmeringsspråk som kan användas vid inlärning. En form 
av dessa, som vi använt oss av i vår studie, är blockbaserade språk. Detta är språk som 
använder block för att symbolisera rader av kod. En samling block bildar en struktur som 
liknar skriven kod. Genom att kombinera blocken elimineras möjligheten att få syntaxfel, 
vilket gör det mer attraktivt för yngre användare (Meerbaum-Salant et al. 2011). 

Blockbaserade programmeringsspråk används ibland för att lära ut programmering, främst 
till yngre, men även på universitet som Harvard och Berkeley (Code.org 2015). Det finns idag 
flera studier om hur blockbaserade programmeringsspråk påverkar inlärning av 
programmering. En undersökning från Ljubljana i Slovenien visade att Scratch, ett 
blockbaserat språk som liknar det som används i Frost-kursen, mottogs väl av elever i årskurs 
fem i grundskolan så väl som årskurs två på gymnasiet. Majoriteten tyckte att det var ett bra 
sätt att introducera programmering och flera fortsatte att arbeta i Scratch även efter att 
studien var avslutad (Kaucic & Asic 2011). I studien var Scratch populärast bland 
femteklassarna (Kaucic & Asic 2011). En annan studie har gjorts på Irland där gymnasieelever 
i åldern 15-16 år fick arbeta med Scratch i projektgrupper i syfte att ge deltagarna en större 
förståelse för vad datavetenskap innebär och öka deras intresse för att studera 
datavetenskap på högre nivå. Studiens författare undersökte senare empiriskt om de 
lyckades med dessa mål, vilket de utifrån svaren i artikeln påstod sig ha gjort eftersom man 
såg en positiv trend hos deltagarna efter grupparbetet (Tangney et al. 2010). Även en studie 
gjord i Taiwan visade att användandet av ett blockbaserat programmeringsspråk gav ett 
positivt resultat vad gäller motivation till lärande hos 15-16 åriga studenter (Lin & Kuo 2010).  

I den andra änden av spektrat finns det forskare som menar att blockbaserade 
programmeringsspråk ger upphov till vissa programmeringsvanor som står i motsats till de 
som anses goda och som uppstår vid användning av konventionella, textbaserade språk. 
Bland annat hävdar Orni Meerbaum-Salant med flera (2011) att Scratch ger upphov till 
vanan att inte utarbeta en algoritm i förväg. 

1.1.4 MOTIVATION 

I studier av motivation skiljer man på intrinsic och extrinsic motivation, som på svenska kan 

översättas till inre respektive yttre motivation. Inre motivation definieras som att man 

känner sig engagerad av uppgiftens process och därmed lägger fokus på vägen fram till 

målet. Yttre motivation fokuserar på utfallet, det vill säga att enbart slutföra uppgiften 

(Touré-Tillery & Fishbach 2014). 
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Vid inlärning betraktas inre motivation som mer lämpad än yttre motivation eftersom själva 

viljan att lära sig är ett inre motiv där utförandet är både dess källa och belöning (Bruner 

1966). Att skapa motivation att lära sig blir därmed att skapa en inre motivation för det som 

ska läras ut, vilket i princip betyder att göra lärandet roligt och engagerande. 

Reeve (1989) hävdar att inre motivation grundar sig delvis på en vilja att skaffa eller öka 

kompetens inom något område, det vill säga att aktiviteten ska vara givande, och delvis på 

intresse. Intresset hjälper oss initiera och rikta vår uppmärksamhet, samtidigt som viljan att 

skaffa kompetens bidrar till att skapa njutning i en aktivitet och hjälper oss behålla viljan att 

fortsätta med aktiviteten (Reeve 1989). 

Vidare kan inre motivation anta olika former vilka tillsammans kan förhöja den inre 

motivationen som en person upplever. Dessa former är Utmaning, Nyfikenhet, Kontroll, 

Fantasi, Samarbete & Tävling och Erkännande (Malone & Lepper 1987). Dessa är också våra 

definierade namn på formerna och kommer hädanefter att hänvisas till i rapporten med 

inledande versal samt kursiv stil för att undvika missförstånd med andra begrepp som har 

samma namn, men inte syftar på en form av inre motivation. 

 En väl balanserad Utmaning är av större intresse än en trivial eller omöjlig eftersom 

den ger oss möjligheten att lära oss något och påverkar därför vår inre motivation. 

Utmaning är också intressant eftersom att lyckas eller misslyckas påverkar vårt 

självförtroende. 

 Nyfikenhet bidrar direkt till vårt intresse att skaffa kompetens, vilket bidrar till den 

inre motivationen för en uppgift. 

 Att ha Kontroll över situationer är en väldigt grundläggande mänsklig tendens och 

beskrivs ofta som ett av strävansmålen som bygger upp inre motivation. Kontroll kan 

beskrivas som möjligheten att göra saker som är relevanta för användaren. 

 Fantasi hjälper till att göra en aktivitet mer inre motiverande eftersom man i fantasin 

ofta söker saker man kan relatera till. Detta hjälper till att göra aktiviteten mer 

personlig för utövaren. 

 Samarbete & Tävling hjälper oss socialisera och uppfylla andra sociala behov, vilket 

bidrar till den inre motivationen. 

 Att få Erkännande från andra känns positivt för oss, och det kan direkt länkas till vår 

strävan efter kompetens och att få den erkänd. Detta hjälper oss att finna mer 

njutning i en aktivitet och därmed hålla oss engagerad i den. 
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1.2 SYFTE 

Syftet med vår undersökning är att motivera gymnasieelever till att intressera sig för och på 
sikt vilja utbilda sig inom programmering och IT. Detta skulle kunna minska bristen på 
kompetent personal inom IT-branschen i Sverige i framtiden. Genom att undersöka om en 
kurs ur Hour of Code-projektet kan ha en positiv inverkan på elevers motivation att lära sig 
programmering och i längden intressera sig för en utbildning inom IT får man en inblick i 
potentialen hos introduktionskurser i programmering för att lösa IT-bristen i Sverige. 

Vår förhoppning är att genom denna studie öka motivationen hos yngre idag kunna bidra till 
att fler i framtiden vill söka sig till utbildningar inom området. Vi hoppas också att deltagarna 
i vår studie vill fortsätta lära sig om programmering och IT med de hjälpmedel och redskap 
som finns tillgängliga, både i form av böcker och som resurser på internet. 

1.3 PROBLEMFORMULERING 

Hur upplever gymnasieelever utan tidigare erfarenhet att en introduktionskurs i 
programmering utförd i klassrumsmiljö ändrar deras attityd till programmering och IT samt 
motivation att lära sig programmering? 

Arbetsfrågor:  

 Hur skiljer sig försökspersonernas attityd till programmering och IT innan och efter 
Frost-kursen? 

 Bidrar Frost-kursen till att skapa en inre motivation hos gymnasieelever i 
målgruppen? 

 Bidrar Frost-kursen till att de kan tänka sig att söka sig vidare för att lära 
programmering? 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

För detta projekt har vi valt att inrikta oss på att undersöka vilken inverkan en specifik kurs 
(Frost-kursen) om ungefärlig tidsåtgång 30 minuter till en timme i Hour of Code-projektet 
har för inverkan på motivationen att lära sig om programmering och intresset för 
programmering. Vidare har vi valt att enbart undersöka kursens påverkan på gymnasieelever 
i årskurs ett, utan tidigare programmeringserfarenhet. På grund av urvalet kunde enbart 
manliga elever undersökas. 

Ytterligare en avgränsning är att vi inriktar oss på hur Frost-kursen kan användas för att 
skapa motivation i en klassrumsmiljö där det finns möjlighet att vägledas och få hjälp till 
skillnad från en individuell miljö som generellt sett saknar dessa möjligheter. 
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2 METOD 

I denna del av rapporten beskrivs de metoder vi använde oss av i vår undersökning. Först 

beskrivs och motiveras de metoder vi har använt oss av samt varifrån vårt 

undersökningsunderlag kommer ifrån. Därefter beskriver vi hur undersökningen gick till, vad 

vi lärde oss av vår pilotstudie och hur vi har analyserat våra resultat. 

2.1 METODVAL 

För att bäst angripa vår problemformulering har vi valt att besvara våra arbetsfrågor med 

hjälp av kvantitativa svar från en enkät samt kvalitativa svar från uppföljande intervjuer.  

Eftersom vi hade ett litet urval så var kvantitativ data inte tillräckligt för att besvara 

arbetsfrågorna, därför valde vi att genomföra uppföljande intervjuer med avsikt att stärka 

tillförlitligheten i enkätsvaren. Dessa genomfördes semistrukturerat, det vill säga med 

förbestämda frågor men där ordningen och formuleringen kan förändras samt att vissa 

frågor kan tas bort och läggas till om det passar in i intervjun (Robson 2002). I intervjuerna 

var vår avsikt att skapa en öppen diskussion kring upplevelsen. 

2.2 UNDERSÖKNINGSDELTAGARNA 

Vi valde att utföra undersökningen på en klass i årskurs ett i Teknik- och Industritekniska 

programmet på Mälardalens Tekniska Gymnasium, där 23 manliga elever var tillgängliga för 

undersökningen. Via en kontakt på skolan fick vi möjlighet att utföra vår studie under en 

entimmeslektion med klassen. Alla deltagare hade tillgång till egen dator och de genomförde 

Frost-kursen individuellt, men med möjlighet att interagera med varandra. 

2.3 ENKÄTEN OCH KURSENS UTFÖRANDE 

Först fick deltagarna fylla i första delen av enkäten vars syfte är att identifiera vilka som 

kommit i kontakt med programmering tidigare och därmed inte var relevanta för vår 

undersökning, samt vilken attityd de hade till programmering och IT vid detta tillfälle. De 

som föll utanför vår målgrupp fick slutföra enkäten, men deras svar användes inte i arbetet.  

Efter den första delen av enkäten fick deltagarna en webblänk till Frost-kursen på 

webbplatsen code.org som vi uppmanade dem att delta i. Vi visade en introduktionsvideo 

som är del av kursen och gick igenom hur gränssnittet för kursen fungerar efter vilket de fick 

göra kursen. Efter 50 minuter bad vi dem fortsätta med den andra delen av enkäten oavsett 

om de slutfört uppgifterna eller inte. Under tiden deltagarna utförde uppgifterna fanns vi 

tillgängliga för att hjälpa de som upplevde problem med uppgifterna eller kursen i övrigt. Vi 

uppmuntrade dem även att ta hjälp av varandra och om de slutförde Frost-kursen tidigt så 
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lät vi dem fortsätta med en annan kurs i projektet vid namn Flappy Kod1. Denna kurs ger 

användaren möjlighet att med samma blockbaserade programmering skapa en version av ett 

spel vid namn Flappy Bird, och vi kommer referera till den som Flappy Bird-kursen i 

rapporten. 

Den andra delen av enkäten har inledningsvis samma frågor som den första och ska avgöra 

om deltagarna upplevde att deras attityd till programmering har förändrats efter kursen. De 

fick även svara på en fråga om huruvida de själva upplevde att deras inställning till 

programmering och IT har förändrats efter att de genomfört introduktionskursen. Därefter 

följer frågor som avser att mäta om deltagarna upplevde några av formerna för inre 

motivation (Utmaning, Nyfikenhet, Kontroll, Fantasi, Samarbete & Tävling och Erkännande) 

under den tid då de prövade kursen. 

För att kunna få ut så relevant data som möjligt från enkäten så utformades den för att 

besvara frågor som var direkt kopplade till den teori och de forskningsfrågor vi använt oss av 

i arbetet, främst angående motivation. Vi itererade över designprocessen av enkäten flera 

gånger och förde diskussioner om den löpande för att se till att den skulle besvara vår 

problemformulering. Detta skedde i enlighet med Robsons (2002) åsikter om att hålla frågor 

så korta och lättförståeliga som möjligt. Vi var också noga med att se till så att vi endast 

frågade deltagarna om sådant de hade kunskap om, också det i enlighet med Robsons (2002) 

teorier. Enkäten finns i sin helhet i Bilaga 1. 

2.4 SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER 

Nästa del av undersökningen syftade till att hjälpa oss stärka våra svar på undersökningens 
arbetsfrågor. Detta gjorde vi genom att åter besöka 12 stycken av undersökningsdeltagarna 
och intervjua dessa. Intervjuerna genomförs med två slumpmässigt valda elever per två 
intervjuare åt gången och upplägget i intervjun var ganska fritt, men cirkulerade kring 
utvalda frågor med anknytning till arbetsfrågorna. Intervjufrågorna i sin helhet finns att 
beskåda i Bilaga 2. 

Vi valde att genomföra intervjuerna två veckor efter själva undersökningstillfället för att 
deltagarna skulle få tid att reflektera över sina upplevelser från Frost-kursen. Hade 
intervjuerna kommit för tätt inpå är det möjligt att deltagarnas svar hade påverkats av en 
kortvarig positiv inställning till programmering, till följd av det initiala mötet med 
programmering. 

Vi valde vidare att intervjua deltagarna i par eftersom vi tror att intervjuobjekten därmed 

kände sig säkrare och kunde ge bättre svar. Vi tror också att det blev lättare för dem att 

reflektera över undersökningen i par än om vi hade intervjuat dem enskilt eftersom de då 

hade en kamrat att diskutera frågorna med. Att intervjua de i par gjorde även att vi hann 

intervjua flera av undersökningsdeltagarna än om vi hade intervjuat dem enskilt. 

                                                                 
1 Länk till Flappy Bird-kursen: http://studio.code.org/flappy/1 
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Intervjun genomfördes som en semistrukturerad intervju med betoning på att skapa 

diskussion hos deltagarna kring kursen, uppgifterna och deras värde. Våra förberedda frågor 

ställdes väldigt öppna och undersökte om deltagarna visat ett intresse för programmering 

sedan undersökningstillfället på något vis, hur de upplevde kursen i en klassrumsmiljö och 

diskutera vad som var bra och mindre bra för att skapa intresse. Andra frågor hade även i 

avsikt att de skulle reflektera över om de upplevde en förändrad attityd till programmering 

sedan de tagit kursen. Vi undersöker också vilka former av inre motivation som bidrog mest 

till att göra Frost-kursen rolig, eftersom hur roligt det är bidrar till i vilken utsträckning det är 

engagerande, det vill säga inre motiverande, och därmed lärorikt. I detta moment bad vi de 

intervjuade deltagarna att välja några fördefinierade element av kursen som de tyckte var 

viktigast för att göra kursen värd att göra och rangordna dessa. Var och en av dessa element 

överensstämde med en form av inre motivation, och genom att undersöka vilka av dessa 

som de intervjuade deltagarna uppfattade som viktigast kan vi undersöka vilka former av 

inre motivation som var starkast i Frost-kursen. 

Att inte alla deltagare i studien intervjuades berodde på studiens omfattning. Intervjuernas 

syfte var att ge oss kvalitativa svar på arbetsfrågorna för att fördjupa diskussionen kring 

frågeställningen och komplettera materialet från enkäterna. 

2.5 PILOTSTUDIE FÖR UTPRÖVNING AV METODEN 

För att utvärdera metoden genomförde vi en mindre pilotstudie på två personer från 

gymnasieårskurs 2 respektive 3. Dessa är äldre än den grupp vi utförde den huvudsakliga 

studien på men hör ändå till studiens definierade målgrupp. Dessa rekryterades till 

pilotstudien genom personliga relationer. Under pilotstudien försökte vi efterlikna den 

egentliga studien så gott som möjligt.  

Efter att de svarat på enkäten och genomfört Frost-kursen gick vi igenom deras upplevelser 

och svårigheter i en intervju. Där gick vi igenom de enskilda frågorna för att se om de förstod 

dem på samma sätt som var vår intention. Detta hjälpte oss att förtydliga frågorna i vår 

studie och identifiera problem med vår metod. 

Vi utförde även en pilotstudie av intervjun två veckor efter det ursprungliga tillfället. Denna 

pilotstudie gjorde oss medvetna om vilka problem som skulle kunna uppstå under 

intervjuerna och som vi därmed kunde undvika. Vi upplevde bland annat att vi behövde en 

tydligare introduktion till varje intervju och klargöra att inga svar är rätt eller fel samt att 

deltagarna ska se intervjun mer som en diskussion kring kursen och dess upplägg. 

Vi märkte också att vi ofta ställde ledande frågor, vilket är något vi tog i beaktning i 

undersökningens intervjuer. Flera av frågorna skrevs om efter pilotstudien så att de fick en 

starkare koppling till vår frågeställning och arbetsfrågor. 
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2.6 ENKÄTENS UTFORMANDE 

Många av frågorna besvarades med en Likert-skala, vilket är en skala där deltagaren väljer 

ett alternativ mellan två ytterligheter (Allen & Seaman 2007). I vår undersökning har vi valt 

att ha det från ”Håller inte alls med” till ”Håller helt med”. Vi valde att ha sex alternativ på 

Likert-skalan så att deltagarna måste ta ställning om de är mer positiva eller negativa ifall de 

vill placera sig i mitten av skalan. Resultat från Likert-skalor bör presenteras som 

stapeldiagram. Det råder oenighet om man kan analysera resultaten med avseende på 

medelvärde främst då skalan inte alltid har lika stort avstånd mellan de olika 

svarsalternativen, utan då hävdas det istället att man bör använda medianen för analys 

(Maths and statistics support at University of St Andrews 2015). Vi har valt att undersöka 

både medelvärde och median i vårt arbete, men med fokus på fördelningen mellan de olika 

svarsalternativen i diagrammen. 

De inledande frågorna 1-2 i enkäten syftade till att avgöra vem som svarar på enkäten så vi 

kan hitta enkätsvar hos de deltagare som vi intervjuar senare, och om de har kommit i 

kontakt med programmering tidigare vilket eventuellt gör dem irrelevanta för vår studie. 

Frågorna 3-5 kan enbart besvaras av respondenter som kryssar i att de har testat 

programmering tidigare. Med dessa kontrollfrågor kan vi urskilja i vilken utsträckning de 

programmerat tidigare och därmed om de skall ingå i studien eller inte. 

Frågorna 6-8 ska undersöka vilken attityd respondenten har till programmering och IT vid 

detta tillfälle. Efter att ha besvarat dessa frågor är respondenten redo att ta sig an Frost-

kursen. Dessa besvaras i Likert-skala vilken vi använder för att sedan effektivt kunna mäta 

svaren kvantitativt. 

Fråga 9 undersöker om de blev klara med alla uppgifter så att vi kan undersöka om det fanns 

några skillnader i attityd och motivation kring de som slutförde uppgifterna och de som inte 

gjorde det. 

Frågorna 10 och 12 är samma som frågorna 6 och 7, och ska undersöka om respondenterna 

svarar annorlunda, det vill säga upplever en förändring i sin attityd till programmering. Fråga 

13 undersöker dessutom explicit om respondenterna upplevde att deras attityd förändrades 

oberoende av vad de svarade tidigare. 

Frågorna 14-15 har för avsikt att avgöra om den motivation studenterna hade att slutföra 

uppgifterna i kursen var inre eller yttre. Det fanns lika många fördefinierade alternativ för 

inre respektive yttre motivationsformer samt möjlighet att definiera ett eget alternativ. 

De sista frågorna 16-22 har för uppgift att undersöka vilka, om några, av de olika formerna 

av inre motivation som respondenterna upplevde under kursen. 
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3 RESULTAT 

I denna del av rapporten presenteras resultaten av vår undersökning. Först går vi igenom 

enkätsvaren som kommer att presenteras huvudsakligen som diagram, men också som 

tabeller där dessa gör resultatet tydligare. 

Efter att enkätsvaren har presenterats går vi igenom de intervjuer vi genomförde på 12 

stycken av deltagarna, där vi presenterar deltagarnas åsikter med anknytning till våra 

intervjufrågor, som finns tillgängliga i Bilaga 2. 

3.1 RESULTAT FRÅN ENKÄTSVAR 

Här går vi igenom resultatet från de insamlade enkäterna. Vi kommer behandla flera frågor 

per rubrik i de fall frågorna behandlar samma område. 

3.1.1 TIDIGARE ERFARENHET AV PROGRAMMERING 

Totalt svarade 23 deltagare på enkäten under det första undersökningstillfället, varav 3 

deltagare angav att de hade prövat på programmering tidigare och utifrån deras svar på 

frågorna 3-5 slöt vi oss till att de programmerat tidigare och därför inte tillhörde vår 

målgrupp. Därför tas deras svar inte med i resultatet eller behandlas på något sätt i resten av 

rapporten. Resultatet behandlar alltså de 20 återstående deltagarna som inte hade tidigare 

programmeringserfarenhet. 

3.1.2 ATTITYD TILL PROGRAMMERING OCH IT INNAN FROST-KURSEN 

Denna del behandlar frågorna 6 och 7 i enkäten vilka ska mäta vilken attityd deltagarna har 

till programmering och IT innan de tog sig an Frost-kursen. 

 

Medelvärdet av svaren var 4,4 och medianen var 4 ur Figur 1.  
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Medelvärdet av svaren var 4,35 och medianen var 4 ur Figur 2. 

3.1.3 HUR MÅNGA SOM SLUTFÖRDE UPPGIFTERNA 

Denna fråga kontrollerade vilka av deltagarna som hann klart med alla uppgifter i kursen 

innan tiden var ute. Samtliga deltagare blev klara med alla uppgifter under 

undersökningstillfället. 

3.1.4 ATTITYD TILL PROGRAMMERING OCH IT EFTER FROST-KURSEN 

Dessa frågor är samma som frågorna 6 och 7 och ska undersöka om deltagarna upplevde en 

förändrad attityd till programmering och IT efter att de genomfört kursen. 

 

FIGUR 3 ENKÄTFRÅGA 10 

Medelvärdet av svaren var 5,0 och medianen var 5 ur Figur 3.  
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Medelvärdet av svaren var 4,5 och medianen var 5 ur Figur 4. 

Ur Figur 1 och Figur 3 kan uppmärksammas att medelvärdet av svaren på påståendet 

”Programmering verkar intressant” har förändrats från 4,4 innan genomförandet av Frost-

kursen till 5,0 efter genomförandet och medianen ökade från 4 till 5. Även ur påståendet 

”Jag är intresserad av att utbilda mig inom IT i framtiden” i Figur 2 och Figur 4, vilken 

besvarades på samma sätt kan det utläsas att medelvärdet förändrats från 4,35 före kursen 

till 4,5 efter genomförande av kursen och att medianen har ökat från 4 till 5 även här. 

3.1.5 OM HOUR OF CODE FÖRÄNDRADE DELTAGARNAS UPPLEVDA INSTÄLLNING TILL IT 
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Som kan ses i Figur 5 Enkätfråga 1 upplevde fyra femtedelar av deltagarna att deras inställning 

till IT förändrades med kursen, vilket ungefärligen speglas i hur de svarat på frågorna 6 och 7. 

Fem av deltagarna har svarat likadant före och efter kursen. Vilket ger att tre fjärdedelar av 

undersökningsunderlaget har förändrat sina svar före och efter genomförandet av Frost-

kursen. Detta korrelerar ungefärligt med hur de svarat på denna fråga. 

3.1.6 OM RESPONDENTERNA UPPLEVDE INRE ELLER YTTRE MOTIVATION 

Denna del undersöker om deltagarna drevs att slutföra kursen av inre eller yttre motivation 
under undersökningstillfället. 

 

 

Medelvärdet av svaren var 4,3 och medianen var 4 ur Figur 6. 
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Fråga 15 var en flervalsfråga och genererade totalt 36 valda alternativ, vilka vi kan se i Tabell 
1. 10 personer valde enbart ett alternativ, 5 personer valde två alternativ, 4 personer valde 
tre alternativ och 1 person valde fyra alternativ. Respondenterna hade möjligheten att skriva 
ett eget alternativ. Detta utnyttjades enbart av en och svaret var ”För man lämnar inte en 
uppgift oklar”.  

Hälften av de fördefinierade alternativen tydde på inre motivation och dessa var ”För att 
kursen var rolig” och ”För att det verkade intressant”. Den andra hälften tydde på yttre 
motivation och dessa var ”För att det var dagens uppgift” och ”För att bli klar”. Det alternativ 
som en deltagare bidrog med: ”För man lämnar inte en uppgift oklar” anser vi tyder på yttre 
motivation. Summerat ger det att alternativ som tydde på inre motivation valdes 24 gånger 
samt alternativ som tydde på yttre motivation valdes 12 gånger. 

3.1.7 OM OLIKA FORMER AV INRE MOTIVATION SOM UPPLEVDES 

Dessa frågor undersöker vilka olika typer av inre motivation som deltagarna upplevde att 

kursen stimulerade och i vilken grad. 
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FIGUR 8 ENKÄTFRÅGA 17 
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FIGUR 10 ENKÄTFRÅGA 19 
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Ur dessa diagram (Figur 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13) kan vi utläsa att deltagarna uppfattade 

Nyfikenhet, ”Kände du dig nyfiken på vad som skulle hända härnäst i kursen”, som den 

främsta av formerna för inre motivation som undersöktes i enkäten med 85 % positiva svar. 

De andra former som undersöktes var Kontroll, Utmaning, Erkännande och Fantasi. 

3.2 RESULTAT FRÅN INTERVJUER 

Två veckor efter genomförandet av Frost-kursen från code.org, samt besvarandet av 

enkäten, genomfördes sex intervjuer med deltagare från det tidigare undersökningstillfället. 

Vi intervjuade två deltagare åt gången i ett konferensrum under en av deras pågående 

lektioner och längden på varje intervju var cirka 15 minuter. 
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Nedan följer en sammanställning av svaren på de olika intervjufrågorna, vars formulering 

skilde något mellan intervjuerna. I varje avsnitt förklaras vilken fråga som ställdes, ett urval 

av citat från några av de intervjuade samt ett textavsnitt om vad de intervjuade sade. 

3.2.1 ÅSIKTER OM UTFÖRANDET AV KURSEN I KLASSRUMSMILJÖ 

Frågan som ställdes var: ”Tror ni att projektet fungerar bäst i klassrumsmiljö eller enskilt för 

studenterna för att skapa intresse för IT och programmering? Varför eller varför inte?” 

Ett urval av svaren på denna fråga var: 

”Ganska sketet att ta hem det för att testa” 

”Om man skulle göra det hemma skulle man inte göra det” 

”Klassrummet för då kan man diskutera och kolla vad de andra har gjort mer” 

”Det beror på vem man är, jag skulle hellre göra det hemma enskilt. Tycker att det 

är lättare att lära in hemma. Bättre lärmiljö” 

Genomgående fick vi i respons att de föredrog att genomföra en kurs som denna i 

klassrumsmiljö. De flesta pekade på att det var större chans att alla genomförde kursen i 

klassrummet, vilket de inte trodde att man skulle göra om det var en hemuppgift. De angav 

även att det i en klassrumssituation var lättare att förstå vad man gjorde eftersom man 

kunde samarbeta. En möjlig anledning de uppgav till varför de inte skulle göra det var att de 

inte hade intresset. Om de hade haft intresset så sa de flesta att de antagligen hade gjort det 

hemma. En uppgav att han tyckte att lärmiljön var bättre hemma och att han därför skulle 

ha velat genomföra det hemma, för att lära sig så mycket som möjligt. 

3.2.2 OM DELTAGARNAS INTRESSE ATT DELTA I EN LIKNANDE KURS UTANFÖR SKOLAN 

Frågan som ställdes var: ”Hade ni genomfört en kurs lik denna på egen hand om ni visste att 
det fanns?” 

Några svar på frågan var: 

”Jag hade nog gjort det mer på egen hand eftersom jag är lite intresserad av 
datorer och så” 

”Tror inte det” 

”Jag skulle kanske ha gjort det om jag blivit rekommenderat av en kompis” 

Vissa sa att de skulle ha tänkt sig att göra en liknande kurs på fritiden, dessa sa även att de 
skulle göra det av eget intresse. Samtliga som saknade intresse uppgav att de inte skulle ha 
genomfört en liknande kurs men i vissa fall kunde de ha påbörjat men inte slutfört den. Det 
var inget de flesta var intresserade av att göra på fritiden.  
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3.2.3 OM DELTAGARNA SEDAN GENOMFÖRANDET AV FROST-KURSEN VISAT INTRESSE FÖR 

PROGRAMMERING 

Frågan som ställdes var: ”Har ni någon gång sedan undersökningstillfället visat intresse för 

programmering genom att exempelvis pröva en annan kurs, tänka på programmering eller 

något annat sätt?” 

Ett urval av svar från de intervjuade: 

”Inte riktigt, Väckt upp ett intresse man haft tidigare men intresset har inte ökat. 
Bara sånt som lagts på is förut. Nu kom det kanske tillbaka lite.” 

”Testade en grej till på code.org och kollade lite på Codecademy” 

”Man har tänkt på hur de har gjort ett spel när man spelat ett spel.” 

”Man har tänkt lite mer på hur saker och datorer funkar och så, men inget man 
velat sätta sig in i.” 

Den genomgående trenden var att de inte hade visat något ökat intresse för programmering 
sedan kurstillfället. Ungefär hälften uppgav att de hade tänkt lite mer på hur datorer och 
datorprogram fungerar. En av de intervjuade uppgav att han genomfört ytterligare en kurs 
på code.org samt att han hade kollat lite på Codecademy (en annan internet-baserad 
plattform för inlärning av programmering). 

3.2.4 OM DELTAGARNA UPPLEVDE ATT FROST-KURSEN GAV DEM EN FÖRÄNDRAD SYN PÅ 

PROGRAMMERING OCH IT 

Frågan som ställdes var: ”Har ni upplevt att ni fått en förändrad syn på programmering och 
IT sedan ni prövade kursen? Förklara hur!” 

Ett urval av svar från de intervjuade: 

”Just det här var lättare än man trodde i alla fall” 

”Ja, det var mycket lättare än vad man trodde det skulle vara. Men ingen direkt 
förändrad syn på det hela.” 

”När man går in på sidor [webbsidor; vår anm.] så tänker man att vissa är dåligt 
gjorda” 

Majoriteten av intervjudeltagarna upplevde att denna kurs gav de en annan bild av 
programmering än vad de tidigare hade. De tyckte att programmering var betydligt lättare 
än vad de hade trott. Genomgående verkade en bild om att programmering var svårt ha 
funnits hos majoriteten av de intervjuade. 
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Man kan knyta an deras åsikter om att de tyckte programmeringen var enklare än de trodde 
till några citat om deras tidigare uppfattning av programmering: 

”Massa med kommandon” 

”man skall bara sitta och skriva till en stor skärm, man skriver in en massa grejer 
som är [sic] och så fattar man ingenting.” 

3.2.5 OM DELTAGARNAS DRIVKRAFTER ATT SLUTFÖRA FROST-KURSEN 

Frågan som ställdes var: ”Vilken eller vilka skulle ni säga var era drivkrafter att genomföra 

kursen förutom det faktum att det var en skoluppgift?” 

Ett urval av svar på frågan: 

”Det var också intressant […] mer intressant än matte” 

”Att göra den coolaste stjärnan i spelet [en mindre styrd uppgift i kursen; vår 
anm.], att det var en tävling” 

”Lite av en tävling vem som blev klar snabbast och så.” 

”Jag tyckte det var ett liksom man genomförde en uppgift ville man fortsätta för 
att göra mer avancerade grejer” 

På denna fråga fick vi flera olika svar. Det verkar som att en del genomförde kursen med en 
nyfikenhet om vad som skall komma näst. Andra drevs av att alla andra genomförde samma 
kurs och att de kunde tävla med varandra både vad gäller att slutföra kursen på kortast tid 
samt att skapa det häftigaste slutresultatet på den friare avslutande uppgiften. 

3.2.6 OM DELTAGARNA UPPSKATTADE ETT FRIARE UPPLÄGG PÅ FROST-KURSEN FRAMFÖR FÖR ETT STYRT 

Frågan som ställdes var: ”Vad tyckte ni om den avslutande uppgiften som var av friare i 
karaktär än de tidigare?” 

Ett urval av svar på frågan: 

”Fria var roligast, men man lärde sig mer av de strikta.” 

”Bra som det var använda det man lärt sig. Bra! Att inte bra köra på för mycket 

med svåra uppgifter.” 

”[…] tycker att det var roligare när det var mer fritt och man fick göra vad man 
vill.” 

”Strikta uppgifter roligare. Man lärde sig något”  

”Roligare att följa uppgifterna [de strikta uppgifterna; vår anm.]” 



DM129X – Examensarbete inom medieteknik, grundnivå Anton Sivertsson  
  Carl Sténson 

20 
 

”Lite roligare att göra något eget själv, men det är nog svårt om man inte vet vad 
man skall göra.” 

På denna fråga fick vi huvudsakligen två svar. Det första att de fria uppgifterna var roligare 
eftersom man kunde göra vad man ville. Det andra svaret som vi fick var att de strikta var 
roligare, då man lärde sig något från dem. Många påpekade att det var viktigt att man hade 
de mer strikta uppgifterna innan de fria för att lära sig innan man kan använda de kunskaperna 
i en friare uppgift. 

3.2.7 OM VILKA FORMER AV INRE MOTIVATION SOM INTERVJUDELTAGARNA UPPLEVDE SOM STARKAST 

I denna del av intervjun gav vi de intervjuade sex stycken papperslappar med olika element 
som var framträdande i kursen. Vi bad dem sedan att välja ut och rangordna de av dessa 
som de upplevde var viktigast för att göra kursen rolig. Dessa alternativ beskrevs muntligt av 
oss och de fick rangordna dessa antingen enskilt eller tillsammans i intervjuparen. Nedan 
listas alternativen rangordnade efter antalet gånger de valdes. Vart och ett av dessa element 
motsvarade en form av inre motivation. 

TABELL 2 RANGORDNING AV FORMER FÖR INRE MOTIVATION 

Alternativ Antal gånger den 
valdes 

Att ni fick hjälpa varandra och/eller visa varandra vad ni 
hade gjort 

7 

Intresset för ämnet 5 

Hur mycket kontroll programmet gav 5 

Utmaningen från uppgifterna 3 

Det erkännande ni fick av programmet när ni klarade 
uppgifter 

3 

Storyn i kursen 0 

Vi kan se i Tabell 2 att alternativet Storyn i kursen, det vill säga temat på uppgifterna, inte 
valdes någon gång. Den nämndes dock i flera av intervjuerna då ofta med kommentarer likt 
följande citat: ”Var lite kul med storyn” – ”Kanske inte passande för oss men lite roligt. 
Roligare än utan”. Den värderades dock inte tillräckligt högt under någon intervju för att 
komma in på deras topplista.  

3.2.8 OM FLAPPY BIRD-KURSEN I RELATION TILL FROST-KURSEN 

Frågan var: ”Gjorde ni Flappy Bird-kursen också?”, med följdfrågor om hur denna var i 
förhållande till Frost-kursen 
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Ett urval av svar på frågan: 

”Kul att man kunde göra skumma grejer, och få det att se roligare ut” 

”Det blev galet. Att programmera det var inte så svårt” 

”Flappy Bird [Flappy Bird-kursen; vår anm.] kan vara roligare men inte mycket 
programmering. Frozen-kursen [Frost-kursen; vår anm.] var mer givande la in nya 
grejer men kanske inte lika rolig att göra” 

”Frozen-kursen var mer givande man lärde sig något. Flappy Bird mer rolig få se 
hur det blir […] Andra kanske kan tycka att den var rolig. Men Frozen gav mer. 
Frozen var roligare för den var mer givande.” 

”Liknande lite mer variation, man fick köra lite mer själv, prova lite eget. Ställa in 
ljud vad som skulle hända när man kraschade” 

”I den första [Frost-kursen; vår anm.] med Elsa kan man inte göra något, då var 
det bara streck” 

”Flappy Bird var roligt och att man skryta med andra, men Frost var inte lika 
häftigt”.  

Tio av tolv intervjudeltagare angav att de hade genomfört denna kurs. De flesta upplevde att 
denna kurs var lite roligare. De pekade på att det var mer engagerande att i slutet få 
programmera en egen version av spelet. De tyckte att det var roligt att själva testa vad som 
skulle hände när vissa saker hände i spelet. Några sa att de kunde relatera mer till temat i 
Flappy Bird-kursen och därmed blev kursen roligare och mer engagerande. Många sa dock 
att Frozen-kursen var mer givande då de upplevde att de lärde sig mer av den än de gjorde 
av Flappy Bird-kursen. 

3.2.9 INTERVJUDELTAGARNAS INTRESSE ATT VÄLJA EN PROGRAMMERINGSKURS PÅ GYMNASIET 

Frågan som ställdes var: ”Om ni hade haft möjlighet att välja en programmeringskurs på 
gymnasiet, skulle ni vara mer, mindre eller oförändrat intresserade av det efter den här 
kursen?” 

Ett urval av svar på frågan: 

”Jag ser det mer som en möjlighet nu än tidigare. Det kändes mer överkomligt 
att göra en sådan kurs” 

”[som svar på tidigare citat] Tvärtom, de här uppgifterna var lätta, men ska man 
göra större saker blir det svårare” 

På vissa verkar denna kurs gett mer intresse av att läsa en kurs i programmering. Hos några 
få har den gett dem en bild av vad det är som gör att deras intresse att välja en sådan kurs är 
mindre än innan. Vissa säger att de redan innan har varit intresserade av programmering, 
men har aldrig programmerat tidigare, och att denna kurs inte har påverkat deras intresse 
att läsa en kurs inom ämnet. 
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4 DISKUSSION OCH ANALYS 

I den här delen av rapporten kommer vi att analysera resultatet från vår undersökning för att 

först besvara våra arbetsfrågor och därefter föra en djupare diskussion för att i sin tur 

besvara vår problemformulering. Efter det kommer vi undersöka ämnet ur ett bredare 

perspektiv, diskutera vilka implikationer vårt resultat har i ett större sammanhang och vad 

man bör undersöka i framtiden. 

4.1 FÖRSÖKSPERSONERNAS INSTÄLLNING TILL PROGRAMMERING OCH IT INNAN OCH EFTER 

FROST-KURSEN 

Resultatet i Figur 1 visar att undersökningsdeltagarna innan undersökningen tyckte att 
programmering var intressant med medelvärdet 4,4 på Likert-skalan. När samma fråga 
ställdes efter Frost-kursen, i Figur 3, så kan man utläsa en tydlig ökning av medelvärdet till 
5,0. En annan intressant iakttagelse är att samtliga deltagare nu har svarat på den övre 
halvan av skalan (4, 5 eller 6). Om man studerar medianen på samma fråga så har den ökat 
från 4 till 5 efter genomförande av kursen. Alltså skedde en ökning av uppfattat intresse för 
programmering efter att deltagarna prövat Frost-kursen. Tar man med i beräkningen att fyra 
femtedelar av deltagarna också upplevde att Frost-kursen förändrade deras upplevda 
inställning till IT till det positiva, som kan ses i Figur 5, så kan vi sluta oss till att många av 
deltagarna upplevde att Frost-kursen ökade deras intresse för programmering och IT. 

På frågan om de upplevde sig själva intresserade av att utbilda sig inom IT i framtiden kan 
man även där se att deltagarna upplevde sig själva mer intresserade efter Frost-kursen, även 
om denna ökning inte alls är särskilt markant. Medelvärdet innan var 4.35 och efter 4.5, 
samtidigt som medianen ökat från 4 till 5. Om man däremot undersöker Figur 2 kan det ses 
att förändringen inte alls är särskilt stor gentemot Figur 4 även om medianen förändrats. I 
sken av detta kan vi konstatera att Frost-kursen inte bidrog nämnvärt till att göra deltagarna 
mer intresserade av att utbilda sig inom IT i framtiden. Även kursen gav ett ökat intresse för 
programmering hos deltagarna behöver det inte betyda att deras intresse att utbilda sig 
inom programmering och IT har förändrats. 

Majoriteten av de personer vi intervjuade upplevde vi hade fått en ny syn på programmering 
efter att ha samtalat med dem. Även om vissa inte explicit sa det så beskrev de ändå en 
förändring i sin syn på programmering. De flesta nämnde att det var mycket enklare än vad 
de trodde att det skulle vara, men att de inte upplevde att det hade förändrat deras syn på 
programmering. Vi anser däremot att det de då beskriver är en förändrad syn på 
programmering. 

Några berättade att deras tidigare uppfattning av programmering var att det enbart var text-
kommandon. Konventionell programmering sker förstås främst med text-kommandon, så 
denna bild är inte fel, snarare är det fel att få en bild av programmering som i första hand 
grafisk. Med det sagt så är meningen med Frost-kursen att enbart ge en introduktion till 
programmering och tidigare forskning har visat att blockbaserade programmeringsspråk är 
effektiva för att lära ut grundläggande programmeringskoncept (Kaucic & Asic 2011; 
Tangney et al. 2010; Lin & Kuo 2010). Däremot skulle man vilja presentera en rättvis syn av 
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programmering och den form av programmering som är vanligast, det vill säga den text-
baserade. För att göra detta tror vi att det skulle vara bra att i kurser som Frost-kursen ge en 
stegvis övergång från grafisk, blockbaserad programmering till den konventionella, text-
baserade programmeringen. På så vis skulle deltagarna i en sådan kurs kunna ta ställning till 
hur svårt eller hur lätt programmering är och även, tror vi, ge dem en bättre blick över vad 
som är möjligt med programmering. 

Vår uppfattning är att många av deltagarna redan innan kursen hade ett intresse för datorer, 
men att de såg programmering som något svårt och krångligt att lära sig. Genom att 
genomföra kursen fick de en ny uppfattning att programmering till en början kan vara 
betydligt enklare än deras tidigare uppfattning om det. Vi tror att denna förändrade syn 
gjorde att deras intresse för programmering ökade. Att detta inte påverkade deras intresse 
för att utbilda sig inom programmering eller IT kan ha berott på att Frost-kursen inte har 
någon direkt koppling till verklig användning av programmering och att de därför inte får en 
inblick i hur de kan använda sig av och få mervärde av de nya kunskaper de har förvärvat. 
Vidare tror vi att de kan ha svårt att se hur de efter kursen kan fortsätta att lära sig mer och 
till vad de kan använda programmering. 

Inre motivation grundar sig delvis på att man vill skaffa sig eller öka sin kompetens inom ett 
område och delvis på intresse (Reeve 1989). Så för att någon skall känna att en kurs är 
givande måste de se vad de får ut av kursen. Vi tror att det måste finnas större möjlighet för 
eleverna att få perspektiv på vad de kan uppnå med programmering, det vill säga skapa 
intresse, om de ska vilja öka sin kompetens inom området. De måste få veta vilka 
möjligheter som programmering öppnar upp. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att Frost-kursen ökade intresset för programmering hos 
undersökningsdeltagarna men att det inte påverkade deras intresse att utbilda sig inom 
programmering och IT nämnvärt. 

4.2 BIDRAR FROST-KURSEN TILL ATT SKAPA EN INRE MOTIVATION HOS GYMNASIEELEVER I 

MÅLGRUPPEN 

På fråga 15, vilket var flervalsfrågan ”vad drev dig att slutföra kursen?” (se Tabell 1) i 
enkäten, blev de val som tyder på inre motivation valda dubbelt så många gånger som de 
alternativ som tyder på yttre motivation. Överlag kan man peka på att deltagarna fann att 
Frost-kursen skapade en inre motivation hos dem. 

Vi ville också ta reda på vilken eller vilka former av inre motivation deltagarna främst 
upplevde var närvarande i Frost-kursen. Ur resultatet från enkäten kan man utläsa att den 
form av inre motivation som flest upplevde vara närvarande var Nyfikenhet, i det här fallet 
intresset för vad som skulle hända härnäst i kursen. I våra intervjuer undersökte vi ytterligare 
en form av inre motivation, Samarbete & Tävling, som inte behandlades i enkäten. I 
intervjuerna frågade vi deltagarna vilka former av inre motivation som de upplevde gjorde 
det roligt att genomföra kursen, förutom det faktum att det var en skoluppgift. Dessa 
resultat kan ses i Tabell 2. De flesta uppgav att en tävlingsinstinkt i klassrummet var det som 
bidrog mest till att göra kursen rolig, något som tillhör formen Samarbete & Tävling av inre 
motivation. Denna visade sig delvis i att de ville bli klara först, förstå mest, uppnå bästa 
resultat och visa upp för varandra vad man hade gjort. De näst mest valda formerna av inre 
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motivation i intervjuerna var Nyfikenhet, intresset för kursen, och Kontroll, i hur stor grad 
användarna kunde använda programmet för att göra saker som kändes relevanta för dem, 
som båda valdes lika många gånger. 

Gemensamt för alla intervjuer var att Fantasi (temat på uppgifterna) aldrig lyftes fram som 
en av de betydande formerna. Flera av deltagarna i intervjun ventilerade att de tyckte att 
temat på Frost-kursen inte var relevant för målgruppen. Detta är antagligen den bidragande 
orsaken till att Fantasi aldrig valdes i rangordningen av former för inre motivation. Att 
uppgifterna har tema från en barnfilm kan sannolikt ha påverkat intresset för kursen och 
därmed för programmering negativt hos vissa målgrupper, något vi upplevde när vi 
undersökte vår målgrupp. Det är mycket troligt att ett bättre anpassat tema hade varit mer 
motiverande. En del nämnde under intervjuerna att det var bra att det fanns ett tema, även 
om det inte var anpassat för dem, vilket vi tror kan bero på att de föredrar ett illa lämpat 
tema framför inget tema alls. Detta tror vi beror på att deltagarna föredrar ett tema från en 
barnfilm under förutsättningen att det ger grafisk representation av det man programmerar 
framför att behöva programmera utan grafisk representation. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att Frost-kursen skapade inre motivation hos eleverna. Detta 
främst genom formerna Samarbete & Tävling, Nyfikenhet och Kontroll. Formen Fantasi, 
vilket i vårt fall är temat som uppgifterna har, upplevde många elever att de hade svårt att 
relatera till, vilket antagligen kommer från att kursen inte är anpassad för gymnasieelever. 

4.3 BIDRAR PROJEKTET TILL ATT DE KAN TÄNKA SIG ATT SÖKA SIG VIDARE FÖR ATT LÄRA 

PROGRAMMERING 

I vår undersökning såg vi en ytterst marginell skillnad mellan intresset att utbilda sig inom IT 
före och efter tillfället. Det talar för att Frost-kursen inte bidrog särskilt mycket till att skapa 
en positiv motivation hos deltagarna att vilja lära sig programmering. Detta påstående 
förstärks också av intervjuerna där de flesta beskrev det som att man efter Frost-kursen såg 
möjligheten att lära sig programmering, men att Frost-kursen i sig inte bidrog så mycket till 
att göra en mer motiverad att lära sig programmering. Endast en av de intervjuade hade på 
egen hand försökt lära sig programmering mellan kurstillfället och vårt återbesök två veckor 
senare. Vi upplever utifrån enkäten och intervjuerna att Frost-kursen hjälpte deltagarna att 
förstå lite mer vad programmering innebär, men att det inte gjorde dem märkbart mer 
intresserade att lära sig programmering i en senare utbildning. Detta kan bero på att de 
endast hade en kort session med Frost-kursen, ungefär en timme. Grundat på vad de 
upplevde under den korta tiden är det svårt att tänka sig att deltagarna skulle känna sig 
säkra nog fatta beslut angående deras framtida skolval. 

Även om enbart en av deltagarna hade försökt lära sig programmering sedan tillfället så 
upplevde några fler att de tänkt mer på programmering i deras omgivning sedan dess. Trots 
detta kan vi konstatera att Frost-kursen inte gjorde så mycket för att få dem att börja lära sig 
programmering på egen hand. Vi tror att även om de fått upp ögonen för att programmering 
är något de kan lära sig så betyder det inte nödvändigtvis att de känner sig motiverade att 
göra det oavsett om det var kul under tillfället eller inte. Att lära sig något nytt är vanligtvis 
tidskrävande, detta gäller även programmering, och en investering av detta slag vill man 
gärna ska löna sig. Därför tror vi att det är viktigare att föra djupare diskussioner om IT och 
programmering än att skapa roliga kurser om man vill motivera gymnasieeleverna. Sådana 
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diskussioner skulle kunna ta upp möjligheterna som programmering ger och hur man kan 
använda datavetenskap för att åstadkomma många olika saker, något vi tror skulle hjälpa 
gymnasieeleverna att se en större relevans i programmering. Frost-kursen gör redan detta 
genom att visa filmer i kursen med olika personer från olika bakgrund som lärt sig 
programmera och som berättar om vikten av datavetenskap. Vi tror dock att detta skulle få 
större genomslag om man kunde involvera studenterna i diskussionen och ge dem möjlighet 
att ställa frågor samt visa vad programmering kan åstadkomma i samhället. 

Ytterligare en viktig aspekt vi tror spelar in i att de inte är mer intresserade av att lära sig 
programmering är att steget från Frost-kursen till konventionell programmering är ganska 
stort och något som Frost-kursen inte hjälper deltagaren med. Att gå från blockbaserad till 
textbaserad programmering tror vi kräver vägledning och är inget steg man kan förvänta sig 
att gymnasieelever ska ta själva. 

En sak som är viktig att poängtera är att vid konventionell programmering så använder man 

ofta koden för att skapa någonting, vilket är en personlig aktivitet och ger större 

engagemang i programmeringen. Detta står i motsats till Frost-kursen där man endast 

använder koden för att flytta omkring en figur och i första hand göra förutbestämda figurer. 

Vi tror därför att Frost-kursen inte skapar ett lika stort personligt engagemang hos 

användaren som konventionell programmering där man har mycket större frihet att sätta en 

personlig prägel på det man skapar.  

Även om visuella programmeringsspråk, mer specifikt blockbaserade, inte erbjuder samma 

möjlighet att skapa en personlig prägel på det man gör finns det andra positiva effekter. 

Resultatet från vår undersökning visar att det innan genomförandet av Frost-kursen fanns 

ett relativt stort intresse för programmering och IT, även om det var få som själva hade 

försökt lära sig programmering. Det framkom även under intervjuerna att många hade en 

bild av programmering som något svårt och krångligt. Att intresset fanns men att de inte 

hade gått vidare att lära sig själva efter kursen är något som är ett problem. Tydligen finns 

det ytterligare hinder som står i vägen för dem att lära sig programmering. Detta kan bero 

på många olika anledningar som att de inte vet vart de skall börja för att lära sig eller att de 

inte har tillräckligt intresse. Dock så får vi ha i åtanke att de inte haft särskilt mycket tid 

sedan vi gjorde kursen med dem fram tills vårt återbesök för intervjuer för att eventuellt ha 

tid att börja lära sig själva.  

Vi tror, som även tidigare undersökningar underbygger, att visuella representationer kan 

underlätta förståelse för och uppmuntra till inlärning av programmering (Roy et al. 1998) och 

detta är något som vi menar kan vara ett effektivt lärosätt för nybörjare och som underlättar 

för dem att förstå de grundläggande programmeringskoncepten. 

Med detta sagt tror vi att det optimala fallet skulle vara att man lär nybörjare att 

programmera med hjälp av visuella programmeringsspråk, men att de beroende på ålder 

och kunskaper sedan får övergå till konventionell, textbaserad programmering. 
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Sammanfattningsvis är det svårt att säga om deltagarna i studien blev mer motiverade att 

söka sig vidare till en utbildning inom IT. Vi har sett att få av deltagarna har tagit steg för att 

själva lära sig programmering efter att ha deltagit i kursen, vilket vi tror beror på att de inte 

känner att den tidsinvestering som det är att lära sig programmering ska löna sig för dem. 

Detta skulle antagligen kunna lösas om man i större utsträckning förde diskussioner om vad 

man kan göra med programmering för en själv och för samhället. Vi tror också att deltagarna 

hade varit mer intresserade av att lära sig mer om programmering om kursen hade fokuserat 

mer på individuellt skapande av något istället för att endast styra en figur, som är fallet med 

Frost-kursen. I konventionell programmering är det vanligare att man får ett mer personligt 

förhållande till koden eftersom man skapar något, vilket vi anser saknas i Frost-kursen. 

Andra faktorer som skulle kunna spela in kan vara att de helt enkelt inte vet var de ska börja 

om de vill lära sig mer om programmering. 

4.4 FROST-KURSENS LÄMPLIGHET FÖR ATT SKAPA MOTIVATION HOS GYMNASIEELEVER 

UTAN TIDIGARE PROGRAMMERINGSERFARENHET 

Vi kan ur den tidigare analysen sluta oss till att Frost-kursen i klassrumsmiljö hjälper till att 

bearbeta fördomar om programmering som någonting komplicerat och svårt. Den positiva 

inverkan Frost-kursen har på motivationen att lära sig programmering är marginell, men 

bidrar till att eleverna får en ny syn på vad programmering kan vara, främst att 

svårighetsgraden är mindre än vad många trodde sedan innan. 

Eleverna kände under tillfället att de främst drevs av inre motivation att slutföra Frost-

kursen, men att denna inte hjälpte till att påverka deras intresse att lära sig programmering. 

Denna inre motivation drevs främst av Samarbete & Tävling, i det här fallet möjligheten till 

interaktion med sina klasskamrater genom små tävlingsmoment som programmet gav 

upphov till, men som sannolikt inte är programmets intention. Andra bidragande drivkrafter 

var Nyfikenhet, att de drevs av intresset att lära sig mer om programmering, samt Kontroll, 

att eleverna upplevde att de hade möjlighet att göra saker som kändes relevant för dem. 

Den minst populära formen av inre motivation var Fantasi, i detta fall temat på uppgifterna i 

kursen, som flera av de intervjuade inte tyckte var lämplig för deras målgrupp. 

Vi tror att många ur målgruppen skulle ha känt sig mer motiverade att fortsätta med andra 

kurser om temat på uppgifterna i kurserna, det vill säga Fantasin i dem, är förankrad i något 

som känns mer relevant för dem personligen. Möjligtvis en film som är mer populär hos 

deras målgrupp eller liknande som tema på uppgifterna hade gjort Frost-kursen och andra 

kurser på webbplatsen code.org mer attraktiva för gymnasieelever. 

Under vår undersökning genomförde de som slutförde hela Frost-kursen inom de tidsramar 

vi hade ytterligare en kurs på code.org, Flappy Bird, vilket är en kurs där man själv är med 

och skapar ett välkänt spel. Under intervjun ställde vi frågor till de som hade gjort den om 

vad de tyckte om denna kurs. Resultatet visade att de tyckte denna kurs var lite roligare än 
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Frost-kursen samt att några av dem uppgav att de kunde relatera mer till temat i den kursen 

vilket vi tror är en bidragande anledning till varför de tyckte den var roligare och mer 

engagerande. Det är dock viktigt att påpeka att inte alla deltagare genomförde denna kurs, 

så vi undviker att dra några slutsatser med den som grund. 

Genom att göra kurserna mer attraktiva för målgruppen är det sannolikt att flera hade 

genomfört fler kurser på webbplatsen code.org. Detta hade gjort deltagarna mer vana vid 

blockbaserad programmering, men vi tror att det är osannolikt att de då på egen hand skulle 

försöka lära sig konventionell programmering eftersom skillnaden mellan blockbaserad och 

konventionell programmering är stor. Flera av de intervjuade förknippade den 

konventionella programmeringen med att det är svårt, krångligt och oöverskådligt. 

Vi tror att den rädslan för konventionell programmering fortfarande till viss del finns kvar 

hos deltagarna, vilket påverkar deras motivation att lära sig den. Trots allt är Frost-kursen 

främst till för att ge en introduktion till programmering, men gör inget för att hjälpa 

nybörjare komma över den rädsla som finns för konventionell programmering, där allt är i 

text istället för grafiskt strukturerat. En bättre plattform skulle kunna gå över gradvis från 

blockbaserad programmering till konventionell text-baserad programmering. Vi tror att 

rädslan för att börja lära sig programmera ofta sitter i att det verkar komplicerat och 

krångligt ut att endast arbeta med text, men om man börjar med grafisk programmering för 

att sedan successivt övergå till text-baserad skulle man effektivt kunna få bort denna rädsla. 

Nästintill alla intervjuade deltagare ansåg att Frost-kursen skulle fungera bättre i en 

klassrumsmiljö än hemma, främst eftersom man då kan hjälpa och visa upp vad man gjort 

för varandra. De flesta uppgav också att det var större chans att alla skulle göra uppgiften 

om man gjorde det i klassrummet. Vi tror att detta är något som beror på att om man inte 

har intresset redan innan kommer man inte genomföra det på sin fritid. Gör man det 

däremot i skolan kommer man genomföra det för att det är en uppgift som man blir 

tilldelad. Av detta skäl tror vi att genomförande i klassrumsmiljö är att föredra för att skapa 

motivation för ämnet. 

Det överraskar oss att så många upplevde att formen vi kallar Kontroll var en av de mest 

bidragande formerna av inre motivation i kursen. Vår uppfattning är att kursen är lite väl 

styrd för att ge upphov till särskilt mycket inre motivation, men uppenbarligen tyckte 

målgruppen inte som vi. Vi tror att det kan ha berott på att deltagarna upplevde att 

programmet gav användaren en väl avvägd mängd kontroll där de strikta uppgifterna lärde 

ut programmeringskoncepten bra, men där den fria uppgiften oftast beskrevs som roligare. 

En förbättrad kurs skulle kunna dra nytta av att då och då presentera uppgifter av en friare 

karaktär där deltagaren kan praktisera de nyförvärvade kunskaperna på ett sätt som känns 

relevant för deltagaren. 

Sammanfattningsvis tror vi att det är viktigt att temat på kursen är väl anpassat till 

målgruppen och en annan viktig parameter är att låta deltagarna ta hjälp av och visa 
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varandra vad de har gjort i kursen. Förutom detta bör kursen också gradvis börja behandla 

konventionell programmering på ett sätt som visar att programmering i text inte behöver 

vara svårare eller krångligare än blockbaserad programmering. 

4.5 METODKRITIK 

Det är viktigt att påpeka att underlaget för vår undersökning var litet, vilket gör att vi inte 

kan dra några generella slutsatser utifrån vår kvantitativa data.  Vidare finns det även kritik 

mot vårt utförande av undersökningen som måste tas i beaktande. Till att börja med valde vi 

att intervjua deltagarna i par för att kunna intervjua så många som möjligt, men med denna 

metod finns det möjligheten att deras svar påverkas av varandras och att de inte vågar yttra 

sina åsikter inför sina kamrater. 

Under intervjuerna hade vi en fråga där vi bad deltagarna välja bland former av inre 

motivation. Här definierade vi Fantasi som ”Storyn i kursen”, men i efterhand anser vi att ett 

tydligare val hade varit ”temat på uppgifterna”. Under intervjuerna var vi dock noga med att 

beskriva vad vi menade med ”Storyn i kursen”. Därmed tror vi inte att resultatet påverkades 

nämnvärt. 

Vid utformandet av enkäten skulle frågorna 8 och 11 egentligen vara desamma, så att vi 

kunde undersöka om intresset att studera vidare på en eftergymnasial utbildning påverkades 

hos deltagarna efter att ha testat Frost-kursen. Dessvärre formulerades dessa frågor olika, 

trots att de skulle formuleras likadant, och vi har därför valt att bortse från dessa i resten av 

vårt arbete eftersom vi tror att deltagarna kan ha tolkat dessa frågor på olika sätt. 

Den grupp vi har utfört vår undersökning på är en väldigt homogen grupp bestående av 

enbart män som alla läser ett tekniskt program på ett tekniskt gymnasium, vilket gör att de 

ofta kommer i kontakt med teknik och antagligen har ett teknikintresse. På grund av detta är 

det svårt att kunna dra några generella slutsatser om unga i den åldern. 
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5 SLUTSATSER 

Problemformulering: Hur upplever gymnasieelever utan tidigare erfarenhet att en 
introduktionskurs i programmering utförd i klassrumsmiljö ändrar deras attityd till 
programmering och IT samt motivation att lära sig programmering? 

Vårt arbete har visat att en introduktionskurs i programmering utförd i en klassrumsmiljö bidrar 

till att skapa en positiv attityd till programmering hos manliga gymnasieelever utan tidigare 

programmeringserfarenhet. Kursen hjälpte till att omforma deras fördomar om programmering 

som något svårt och komplicerat, och många av dem upplevde att det var lättare än vad de 

trodde innan. Kursen ökade dock inte nämnvärt deras motivation att lära sig programmering på 

egen hand eller vid vidare studier. 

Eleverna upplevde också att kursen var inre motiverande, vilket är önskvärt vid inlärning, och 

att den starkaste formen av inre motivation som var närvarande i kursen var Samarbete & 

Tävling, främst att kunna visa varandra vad man hade gjort i kursen. Detta gör att genomförande 

i en klassrumssituation där möjlighet till interaktion mellan eleverna är att föredra. 

Vi tror att det är viktigt att introduktionskurser i datavetenskap bör visa en ärlig bild av hur 

konventionell textbaserad programmering går till. Vi tror att det gör det svårare för 

gymnasieelever att gå vidare till att lära sig textbaserad programmering eftersom steget mellan 

blockbaserad och textbaserad programmering är stort. Däremot är den blockbaserade 

programmeringen bra för att skapa förståelse för koncept i programmering samt intresse för 

programmering. Med grund i detta anser vi att en bra plattform skulle börja med att lära ut 

programmeringskoncept med blockbaserad programmering för att sedan övergå till 

konventionell, textbaserad programmering. 

Vi tror vidare att motivationen att lära sig programmering skulle kunna göras starkare hos 

eleverna om man kunde förankra programmeringen på ett sätt som får den att kännas mer 

relevant för eleverna. Detta skulle kunna uppnås genom att föra djupare diskussioner om vikten 

av programmering i samhället och vilka möjligheter det öppnar upp för. Ett annat sätt är att 

utforma kurserna med teman som känns relevanta för målgruppen.  

5.1 FRAMTIDA FORSKNING 

Det skulle vara av intresse att utföra en liknande studie under en längre tidsperiod för att 

undersöka vilka effekter introduktionskurser som Frost-kursen har på gymnasieelevers val av 

vidare studier. Det vore även intressant om man skulle undersöka ett program som 

successivt går från visuell programmering till konventionell, textbaserad programmering. 

I vårt arbete bestod urvalet enbart av män, så ytterligare ett annat arbete skulle kunna 

undersöka om det finns någon skillnad på hur män och kvinnors intresse för IT och 

programmering påverkas av introduktionskurser i datorvetenskap. 
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Utifrån det resultat den här undersökningen har gett oss kan man diskutera lämpligheten 

hos Frost-kursen för andra målgrupper som inte har programmerat förut. Vi tror att 

exempelvis unga barn skulle kunna bli mer motiverade av Frost-kursen än vad 

gymnasieeleverna blev och det skulle eventuellt kunna motivera dem att utbilda sig inom IT i 

framtiden. 
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BILAGOR 

BILAGA 1 - ENKÄT 

Kandidatexamensarbete  Hour of Code 

*Obligatorisk 

1. Vad heter du? * 

 

2. Har du testat programmering tidigare? * Markera endast en 

oval. 

 Ja  Fortsätt till frågan 3. 

 Nej  Fortsätt till frågan 6. 

Kontakt med programmering 

3. Min kontakt med programmering var positiv * Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5 6 

 

4. Beskriv kort hur du kom i kontakt med programmering * 

 

5. Vilka programmeringsspråk har du kommit i kontakt med? * 

(C++, Scratch, Python, Blockly, HTML, CSS, Java, JavaScript etc) 

 

Nuvarande attityd till IT och programmering 

6. Programmering verkar intressant * Markera endast en 

oval. 

 1 2 3 4 5 6 

 

7. Jag är intresserad av att utbilda mig vidare efter gymnasiet * Markera endast en oval. 

Håller inte alls med Håller helt med 

Håller inte alls med Håller helt med 
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 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

8. Jag är intresserad av att utbilda mig inom IT i framtiden * Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5 6 

 

Dags för "Hour of Code!" 

Nu ska du få pröva på en introduktionskurs till programmering och datavetenskap som heter Hour of Code. När 

du är klar eller när vi säger till ska du återvända till och slutföra resten av denna enkät. 

Vänligen följ länken till kursen Hour of Code: http://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1 

Tryck på fortsätt när du ska fortsätta med enkäten. 

Uppföljning 

9. Blev du klar med alla uppgifter? * Markera endast en 

oval. 

 Ja 

 Nej 

10. Programmering verkar intressant * Markera endast en 

oval. 

 1 2 3 4 5 6 

 

11 Jag är intresserad av att utbilda mig på högskolenivå * Markera endast en oval. 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

12. Jag är intresserad av att utbilda mig inom IT i 

framtiden * Markera endast en oval. 

1 2 3 4 5 6 

Håller inte alls med Håller helt med 

Håller inte alls med Håller helt med 
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13. Jag upplevde att min inställning till IT 

förändrades med kursen * Markera endast en 

oval. 

 Ja, positivt 

 Ja, negativt 

 Nej 

14. Kursen var givande * Markera endast en oval. 

1 2 3 4 5 6 

 

15. Vad drev dig att slutföra kursen? * välj ett till 

flera alternativ Markera alla som gäller. 

 För att kursen var rolig 

 För att det var dagens uppgift 

 För att det verkade intressant 

 För att bli klar 

Övrigt:   

Om kursen 

16. Hur svår tyckte du kursen var? * Markera endast en oval. 

 För svår 

 Lagom 

 För enkel 

17. Markera det alternativ som stämmer bäst överens med din upplevelse * Markera endast en oval. 

 Jag kände mig helt säker på att jag skulle klara uppgifterna 

 Jag trodde att jag skulle klara uppgifterna 

 Jag var osäker på om jag skulle klara eller misslyckas med uppgifterna 

 Jag trodde jag skulle misslyckas med uppgifterna 

Håller inte alls med Håller helt med 

Håller inte alls med Håller helt med 
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 Jag kände mig helt säker på att jag inte skulle klara uppgifterna 

18. Kände du dig nyfiken på vad som skulle hända härnäst i kursen? * Markera endast en oval. 

 Ja 

 Nej 

19. Markera det alternativ du tycker stämmer bäst överens med din upplevelse * Olika program och olika 

medier ger olika grader av kontroll att göra som man vill, betygsätt hur stor kontroll du upplevde att detta 

program gav dig att göra vad du ville Markera endast en oval. 

 Kursen och uppgifterna gav mig stor frihet 

 Kursen och uppgifterna gav mig viss frihet 

 Kursen och uppgifterna gav mig ingen frihet, men det styrde mig inte heller 

 Kursen och uppgifterna styrde mig för det mesta 

 Kursen och uppgifterna styrde mig helt 

20. Tyckte du att storyn i kursen var engagerande? * 

(Alltså att Anna och Elsa skapar mönster i isen/åker skridskor) Markera endast en oval. 

 Ja 

 Nej 

21. Kände du att du relaterade till historien som byggs upp i kursen? * 

(Alltså skapa mönster i isen/åka skridskor och/eller i karaktärerna) Markera endast en 

oval. 

 Ja 

 Nej 

22. Kände du att feedback från kursen gjorde dig sporrad att fortsätta? * 

Exempelvis de meddelanden man får vid avklarad uppgift Markera endast en oval. 

 Ja 

 Nej 

 

 

Tillhandahålls 
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BILAGA 2 - INTERVJUFRÅGOR 

Några frågor som ställdes var dessa fast med lite olika formulering vid de olika intervjuerna: 

 Tror ni att projektet fungerar bäst i klassrumsmiljö eller enskilt för studenterna för 
att skapa intresse för IT och programmering? Varför eller varför inte? 

 Hade ni genomfört en kurs likt denna på egen hand om ni visste att de fanns? 

 Har ni någon gång sedan undersökningstillfället visat intresse för programmering 
genom att exempelvis pröva en annan kurs, tänka på programmering eller något 
annat sätt? 

 Har ni upplevt att ni fått en förändrad syn på programmering och IT sedan ni 
prövade kursen? Förklara hur! 

 Vilken eller vilka skulle ni säga var era drivkrafter att genomföra kursen förutom det 
faktum att det var en skoluppgift? 

 Vad tyckte ni om den avslutande uppgiften som var friare i karaktär än de tidigare? 
o Var den roligare etc? 

 Rangordna följande faktorer efter hur viktiga de var för att göra kursen rolig. Dessa 
är: 

o Utmaningen från uppgifterna 
o Hur mycket kontroll programmet gav 
o Att ni fick hjälpa varandra och/eller visa varandra vad ni hade gjort 
o Storyn i kursen 
o Intresset för ämnet 
o Det erkännande ni fick av programmet när ni klarade uppgifter 

 Gjorde ni Flappy Bird-kursen också? 
o Vilken av kurserna var den roligaste? Varför? 

 Om ni hade haft möjlighet att välja en programmeringskurs på gymnasiet, skulle ni 
vara mer, mindre eller oförändrat intresserade av det efter den här kursen? 
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