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Abstract 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärare för årskurs 1-3 kan få pedagogiska 
verktyg att bli integrerade i deras programmeringsundervisning. Studien har också undersökt 
hur lärarens egna kompetens kring pedagogiska verktyg är samt hur elevernas reaktioner är 
vid användandet av pedagogiska verktyg. Detta perspektiv har diskuterats tidigare men inte i 
anslutning till regeringsbeslutet från mars 2017 om stärkt digital kompetens i skolan. 

Studien baserar på en kvalitativ forskning där sex stycken lågstadielärare från tre olika skolor 
har intervjuats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. De kriterier som användes vid 
urvalet var att respondenterna skulle vara behöriga lärare som undervisar eller har undervisat 
årskurs 1-3 i matematik/teknik där programmering används.  

Studien visar att flera lärare oavsett tidigare erfarenheter, kunskap och kompetens, tillgång 
och utbud använder sig av olika metoder för att få in olika pedagogiska verktyg i 
programmeringsundervisningen. Det finns gott om pedagogiska verktyg men varje lärare får 
ta mycket eget initiativ och lägga ner mycket egen tid för att hitta nya och relevanta verktyg. 
Det verkar dock som om de anser det mödan värt eftersom samtliga respondenter uppgav att 
eleverna reagerar väldigt positivt på att lärarna använder sig av olika pedagogiska verktyg och 
olika metoder i undervisningen.  

Nyckelord: programmering, pedagogiska verktyg, tidiga skolåren, elevers reaktion 



   3 
 

 
Innehållsförteckning 
 

1. Introduktion ........................................................................................................................ 5 

1.1 Problembakgrund ............................................................................................................. 5 

1.2 Syfte ................................................................................................................................. 5 

1.3 Undersökningsfrågor ........................................................................................................ 5 

1.4 Målgrupper ....................................................................................................................... 5 

1.5 Metod ............................................................................................................................... 6 

1.5.1 Forskningsstrategi ..................................................................................................... 6 

1.5.2 Datainsamling ............................................................................................................ 6 

1.5.3 Urval och beskrivning av respondenter ..................................................................... 6 

1.5.4 Bearbetning av data ................................................................................................... 7 

1.5.5 Reliabilitet och validitet ............................................................................................ 7 

1.5.6 Etiska överväganden ................................................................................................. 8 

2. Teori ................................................................................................................................... 9 

2.1 Programmering och datalogiskt tänkande ........................................................................ 9 

2.2 Programmering i skolan förr och nu ................................................................................ 9 

2.3 Kursplanen ..................................................................................................................... 10 

2.4 Pedagogiska verktyg ...................................................................................................... 11 

2.4.1 Enklare appar ........................................................................................................... 11 

2.4.2 Enklare robotar ........................................................................................................ 11 

2.4.4 Blockbaserad programmering ................................................................................. 12 

2.4.5 Exempelaktiviteter .................................................................................................. 12 

2.5 Lärares erfarenhet, kompetens och kunskap .................................................................. 12 

2.6 #Co-think ........................................................................................................................ 13 

2.7 Elevernas reaktion .......................................................................................................... 13 

2.8 Analysmodell ................................................................................................................. 14 

3. Resultat ............................................................................................................................. 16 

3.1 Tidigare erfarenhet ......................................................................................................... 16 

3.2 Kunskap/kompetens inom pedagogiska verktyg ............................................................ 16 

3.3 Kunskap/kompetens inom programmering .................................................................... 17 

3.4 Tillgång .......................................................................................................................... 17 

3.5 Utbud .............................................................................................................................. 18 

3.6 Lärarnas olika metoder med pedagogiska verktyg ......................................................... 18 

3.7 Elevernas reaktion .......................................................................................................... 19 

4. Analys ............................................................................................................................... 21 

4.1 Tidigare erfarenhet ......................................................................................................... 21 



   4 
 

4.2 Kunskap/kompetens inom pedagogiska verktyg ............................................................ 21 

4.3 Kunskap/kompetens inom programmering .................................................................... 21 

4.4 Tillgång .......................................................................................................................... 22 

4.5 Utbud .............................................................................................................................. 22 

4.6 Lärarnas olika metoder med pedagogiska verktyg ......................................................... 23 

4.7 Elevernas reaktion .......................................................................................................... 24 

5. Slutsats ............................................................................................................................. 25 

5.1 Framtida studier .............................................................................................................. 25 

Omnämnande ........................................................................................................................... 26 

6. Källförteckning ................................................................................................................. 27 

Skriftliga källor .................................................................................................................... 27 

Muntliga källor ..................................................................................................................... 29 

7. Bilagor .............................................................................................................................. 30 

Bilaga 1 ................................................................................................................................ 30 

Bilaga 2 ................................................................................................................................ 31 

Bilaga 3 ................................................................................................................................ 32 

 
  



   5 
 

1. Introduktion 
 

1.1 Problembakgrund 
Digitaliseringen sätter sina spår inom alla samhällsområden och industrier, och under de 
senaste decennierna har människan gjort och gör vidare stora framsteg inom teknologi. Frågor 
kring algoritmer och programvara måste ingå som en del av dagens allmänbildning, för att vi 
ska kunna fungera som ansvarstagande, aktiva och medvetna medborgare i den digitala 
världen. Digitaliseringen av samhället gäller inte enbart för de vuxna, utan i allra högsta grad 
även barn och unga (Mannila 2017). För att barn och unga ska förberedas för en mer 
digitaliserad värld har programmering blivit en allt vanligare del av undervisningen runt om i 
världen. I en rapport från 2015 listats 16 olika länder i Europa som infört programmering i 
läroplanen på antingen en nationell, regional eller lokal nivå. Dessa länder är: Österrike, 
Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Estland, Frankrike, Ungern, Irland, Israel, Litauen, Malta, 
Spanien, Polen, Portugal, Slovakien och Storbritannien (Balanskat & Engelhardt 2015).    

 
I mars 2017 tog Sveriges regering ett beslut om förtydliganden och förstärkningar i bland 
annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskola och gymnasieskola. Syftet med 
detta beslut var att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. 
Bostads- och digitaliseringsministern Peter Eriksson menar att skolan måste bli bättre på att 
ge eleverna förutsättningar för att fungera som medborgare i en tid när digitaliseringen 
förändrar samhället, arbetsmarknaden och våra sätt att leva och vara. Att då göra dessa 
ändringar i läroplaner och kursplaner är ett litet men viktigt steg på den vägen. Ändringarna 
innebär bland annat att programmering ska ha införts som ett tydligt inslag i flera olika ämnen 
i grundskolan, framförallt i teknik och matematik. Även att eleverna ska kunna lösa problem 
och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik. Dessa 
ändringar ska ha tillämpats senast den 1 juli 2018. Dock har det funnits en möjlighet att 
påbörja programmeringsundervisningen sedan den 1 juli 2017 (Regeringskansliet 2017).  

 
Tidigare studier och undersökningar visar att ett flertal lärare känner en osäkerhet inför att 
undervisa i programmering då detta är ett nytt område för många (Fahlén 2017). Det är viktigt 
att berörda lärare utbildas och lär sig programmera innan de själva ska börja undervisa för att 
osäkerheten ska försvinna. Dock så visar en studie av Ulfenborg och Persson (2018) att sju av 
de åtta mellanstadielärare som de intervjuade ändå är positiva till att ha programmering i sin 
undervisning, då lärarna tycker att det är relevant för eleverna att lära sig programmering.    
 

1.2 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare för årskurs 1-3 kan få pedagogiska 
verktyg att bli integrerade i deras programmeringsundervisning.  
 

1.3 Undersökningsfrågor 
 Hur är lärarens egna kompetens gällande pedagogiska verktyg och uppfattningen om 

dessa?  
 Hur är elevernas reaktioner när det kommer till användandet av pedagogiska verktyg? 

 

1.4 Målgrupper 
En av målgrupperna för denna studie är lärare och annan personal inom skolor som är 
intresserade av hur pedagogiska verktyg kan användas i programmeringsundervisningen.  
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En annan målgrupp för studien är företag som arbetar med att utveckla pedagogiska 
verktyg/undervisningsmaterial.  
 

1.5 Metod 
 
1.5.1 Forskningsstrategi 
Studien baserar på en kvalitativ forskning, Patel och Davidson (2011) menar att kvalitativ 
inriktad forskning är forskning där datainsamlingen fokuserar på mjuka data, t.ex. i form av 
kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Då jag har valt att studera lärares olika 
uppfattningar kring att använda pedagogiska verktyg i deras programmeringsundervisning, så 
lämpar det sig med att göra intervjuer. Denscombe (2018) menar att i en kvalitativ forskning 
finns ingen större användning av standardiserade forskningsinstrument, utan det är snarare så 
att forskaren själv är den viktigaste mätutrustningen. Dock har den här undersökningen 
strukturerats upp med hjälp av en analysmodell som har baserats på litteraturen i kapitel 2. Att 
utföra kvalitativa undersökningar är tids- och arbetskrävande då endast ett fåtal intervjuer ger 
ett stort textmaterial (Patel & Davidson 2011). En praktisk arbetsmetod för en kvalitativ 
studie är enligt Patel och Davidson (2011) att utföra löpande analyser och bearbetning av 
intervjuer och textmaterial, och detta kommer jag att göra under arbetets gång.  
 
1.5.2 Datainsamling 
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har använts för datainsamling i denna studie. Detta är 
en bra metod att använda vid en kvalitativ studie då metoden bidrar till kvalitativ data och 
kvalitativ bearbetning av data.   

 
Med semistrukturerad intervju menas det att intervjuaren har en färdig lista över ämnen som 
ska beröras (Denscombe 2018). Intervjupersonen har en stor frihet att utforma svaren och 
intervjuaren behöver nödvändigtvis inte ställa frågorna i någon speciell ordning, utan kan 
utifrån intervjupersonens svar till exempel ställa följdfrågor (Patel & Davidson 2011). Om 
åsikter, erfarenheter och uppfattningar ska fångas upp på ett djupare plan så är 
semistrukturerade intervjuer ett flexibelt och lämpligt tillvägagångssätt enligt Denscombe 
(2018). Detta tillvägagångssätt var lämpligt för denna studie då lärares åsikter och 
erfarenheter kring pedagogiska verktyg skulle samlas in. Innan intervjuerna ägde rum 
utformades en intervjuguide (Bilaga 1) med frågor som behandlar olika områden som är 
relevanta för studiens syfte inom analysmodellens ramar.    
 
1.5.3 Urval och beskrivning av respondenter 
Tre skolor valdes ut där jag genomförde mina intervjuer och totalt så intervjuade jag sex 
stycken lärare. Det fanns ingen specifik anledning till varför dessa tre skolor valdes, utan det 
blev dessa skolor på grund av att respondenterna jobbar på just dessa tre skolor. Jag har valt 
att varken skriva ut skolans namn eller respondenternas namn då det inte har någon större 
betydelse för denna studie. Alla tre skolor tillhör en och samma kommun. Skola A ligger lite 
utanför centrala staden och har cirka 100 elever från förskoleklass till årskurs 3. Skola B 
ligger ganska centralt och har cirka 200 elever från förskoleklass till årskurs 6 och skola C 
ligger också ganska centralt och har cirka 400 elever från förskoleklass till årskurs 6. 
 
De kriterier som fanns för urvalet var att respondenterna skulle vara behöriga lärare som 
undervisar eller har undervisat årskurs 1-3 i matematik/teknik där programmering används. 
Det fanns inga krav på hur länge de jobbat som lärare. Det fanns inte heller några krav på att 
respondenterna skulle ha någon viss kunskap inom programmering eller att de skulle gått 
någon utbildning gällande programmering.   
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Jag tog personlig kontakt med två av mina respondenter för att se om de ville ställa upp på en 
intervju, vilket de ville. Utav dessa två respondenter fick jag sedan en mejladress till fyra 
andra respondenter som skulle vara intressanta för min studie. Dessa fyra skickade jag ett 
mejl till (Bilaga 2) med information gällande studien. Jag fick svar av alla fyra att de ville 
ställa upp på en intervju och vi bokade tid för intervju över mejl.  
 
Tabell 1: Beskrivning av respondenter  

Respondent Skola Antal år 
som lärare 

Undervisar 
årskurs 

Utbildning i 
programmering 

Övrigt 

Lärare 1 A 24 år Årskurs 2 Ja, 
kompetensutveckling 
(fokus digitalisering o 

programmering i 
matematik) 

Ingen tidigare 
erfarenhet av 

programmering 

Lärare 2 A 2 år Årskurs 1 Nej Pratat lite om 
programmering under 

lärarutbildningen 
Lärare 3 A 14 år  Årskurs 3 Ja, 

kompetensutveckling 
(fokus digitalisering o 

programmering i 
matematik) 

Tidigare erfarenheter 
inom programmering, 

bland annat C++ 

Lärare 4 B 13 år Årskurs 2 Nej Tagit eget initiativ att 
gå på teknikkurser och 

liknande 
Lärare 5 B 13 år Årskurs 2 Nej Ingen tidigare 

erfarenhet av 
programmering 

Lärare 6 C 2 år Årskurs 1-3 Nej Har ett visst IT-ansvar 
på skolan. Lite 

kunskaper inom HTML 
och är även med i 

projektet #Co-think. 
 
1.5.4 Bearbetning av data 
Alla intervjuer spelades in och därefter transkriberades de. Denscombe (2018) menar att 
transkriberingar gör det lättare att genomföra detaljerade sökningar och jämförelser mellan 
data. Genom att transkribera mina intervjuer med alla lärare hjälpte det mig att få en bättre 
överblick över alla lärares svar och att kunna jämföra svaren med varandra. Det kan vara 
ansträngande att transkribera men det är också en värdefull del av undersökningen eftersom 
forskaren kommer i närkontakt med data. Utskriftsarbetet väcker samtalet till liv igen, och det 
är en verklig tillgång när intervjuer används för att samla in kvalitativ data (Denscombe 
2018).  
 
1.5.5 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet och validitet är två viktiga begrepp när det gäller hur man bedömer kvalitén i en 
undersökning. Reliabiliteten handlar om instrumentets tillförlitlighet och hur väl instrumentet 
motstår slumpinflytande av olika slag (Patel & Davidson 2011). Det innebär alltså att 
undersökningen ska utföras på ett tillförlitligt sätt. Detta kan uppfyllas genom att göra 
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elektroniska inspelningar av intervjuer, vilket har gjorts i denna undersökning (Patel & 
Davidson 2011).  
 
För att kunna göra olika mätningar så måste vi använda ett instrument och då gäller det att 
vårt instrument mäter det som vi avser att mäta, alltså att instrumentet har god validitet (Patel 
& Davidson 2011). Validitet innebär alltså att jag mäter det som är relevant i sammanhanget. 
Genom en logisk analys av innehållet i instrumentet så kan vi åstadkomma innehållsvaliditet. 
Det innebär att innehållsvaliditeten är god om vi har lyckats få en bra täckning av det 
problemområde som vi ska studera (Patel & Davidson 2011). I denna undersökning har 
validitet säkerställts genom att utforma en analysmodell utifrån litteraturgenomgången. Detta 
har i sin tur lett till utformningen av intervjuguiden (Bilaga 1). 
 
1.5.6 Etiska överväganden  
Vetenskapsrådet (2009) har tagit fram forskningsetiska principer som ska följas vid 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer följdes då studien involverar 
människor. Vetenskapsrådet (2009) delar in dessa principer i fyra olika huvudkrav och dessa 
är: 

1. Informationskravet – ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte”. Alla intervjupersoner i denna studie har 
informerats om vad syftet med intervjuerna är. 

2. Samtyckeskravet – ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan”. Samtyckesblanketter har delats ut till alla respondenter och dessa 
beskriver att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta deras medverkan när 
som helst.  

3. Konfidentialitetskravet – ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 
skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem”. Inga personliga uppgifter om 
deltagarna presenteras i studien. De inspelade materialet från intervjuerna har 
förvarats på en låst dator så ingen utomstående ska komma åt informationen.  

4. Nyttjandekravet – ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål”. Uppgifterna som har samlats in har endast använts för denna 
studie och har inte utlånats till andra.  

 
En samtyckesblankett (Bilaga 3) som deltagarna av denna studie kommer att fylla i har 
utformats utifrån de fyra etiska kraven. Deltagarna måste skriva under denna 
samtyckesblankett för att kunna vara med i studien.   
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2. Teori  
Litteraturstudien grundar sig på tidigare forskning. Patel och Davidson (2011) menar att de 
vanligaste källorna där vi hämtar kunskap är böcker, rapporter eller artiklar publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter. Litteraturstudien ger en bakgrund till forskningen och den ger även 
en överblick över den forskning som redan har genomförts inom området (Denscombe 2018). 
Genom att söka i biblioteken får vi fram den litteratur vi behöver. Biblioteken har olika 
hjälpmedel och dessa hjälpmedel täcker sökandet efter böcker, artiklar m.m. Ett hjälpmedel 
kan t.ex. vara datorbaserade söksystem (Patel & Davidson 2011).  
 
Jag har samlat in material till teorikapitlet genom att söka efter relevanta forskningsartiklar i 
universitetsbibliotekets databaser. Några av de begreppen som användes när jag sökte efter 
litteratur i databaserna var: digital competence in schools, digital tools in schools, using 
digital tools, coding elementary school, educational tools coding. Jag har även använt mig av 
rapporter och dokument från skolverket för att få en inblick i hur programmering ska 
användas i praktiken. Uppsatsen har även behandlat böcker och hemsidor på webben som 
litteraturkällor och samtliga litteraturkällor som valts har granskats noga för att se att de är 
relevanta och trovärdiga.  
 

2.1 Programmering och datalogiskt tänkande 
Programmering handlar om att lösa problem med hjälp av en dator och personen som 
programmerar skriver instruktioner för hur problem ska lösas i ett språk som en dator kan 
förstå, ett så kallat programmeringsspråk (Kodboken u.å. a). Det finns flera olika 
programmeringsspråk och de olika språken är bra för olika saker. Dock så handlar 
programmering inte bara om att skriva kod, utan även att hitta lösningar på problem. 
Exempelvis handlar programmering till stor del om processarbete, där utgångspunkten är ett 
uppdrag eller ett problem som vi vill lösa eller en idé som vi vill förverkliga (Mannila 2017). 
För att komma fram till slutprodukten går vi igenom många olika faser som bland annat 
inkluderar problemlösning, logiskt och analytiskt tänkande samt förmågan att modellera och 
designa en lösning. 
 
Datalogiskt tänkande är en uppsättning generella färdigheter och attityder som är viktiga för 
alla (Heintz u.å.). Programmering är ett pedagogiskt verktyg som utvecklar det datalogiska 
tänkandet. Datalogiskt tänkande kan ses som en problemlösningsprocess för att beskriva, 
analysera och lösa problem för att kunna ta hjälp av datorer. International Society for 
Technology in Education [ISTE] och American Computer Science Teachers Association 
[CSTA] har med nio olika nyckelbegrepp sammanfattat datalogiskt tänkande. Dessa 
nyckelbegrepp är: datainsamling, dataanalys, datarepresentation, problemnedbrytning, 
abstraktion, algoritmer och procedur, automation, simulering och parallellisering (ISTE & 
CSTA 2011). Enligt Wing (2006) innebär datalogiskt tänkande problemlösning med hjälp av 
grundläggande koncept från datavetenskap, såsom abstraktion och mönster, och nedbrytning 
av problem i mindre delar. Vi behöver känna till strategier och sätt som hjälper oss dra nytta 
av datorer för att lösa problem och förverkliga våra idéer, då vi lever i en allt mer digitaliserad 
värld och våra problem blir allt mer komplexa. Datalogiskt tänkande är alltså inte något 
datorerna gör, utan det är något som vi människor ägnar oss åt för att göra det lättare för oss 
att dra så stor nytta av datorerna som möjligt (Wing 2006). 
  

2.2 Programmering i skolan förr och nu 
Redan från 1970-talet påträffas datalära eller datakunskap i läroplaner och kursplaner 
(Kjällander et al. 2016). År 1975 skrev Björk (1983) att skolan måste ge alla elever 



   10 
 

elementära kunskaper om vad en dator är, vad en dator kan och inte kan göra, hur 
problemlösning med dator inom olika områden går till och även fördelarna och nackdelarna 
med det datoriserade samhället. BASIC var ett programspråk som utvecklades under tidigt 
1960-tal och detta var det första språket avsett för nybörjare och icke-specialister (Mannila 
2017). LOGO var ett annat programspråk som presenterades tidigt och detta språk 
introducerades som ett verktyg för lärande. Det var också det första programspråket som var 
specifikt designat för barn och unga (Mannila, 2017).  
 
Det gjordes ett flertal satsningar under 1980- och 90-talet på att integrera datorn som stöd i 
undervisningen (Kjällander et al. 2016). Då låg fokus på att se datorn som ett verktyg och hur 
digitala hjälpmedel kunde stötta lärarna i deras undervisning och eleverna i deras lärande. 
Att använda programmering i undervisningssyfte i skolan är som sagt inget nytt utan har 
funnits i läroplaner och kursplaner flera årtionden tillbaka. Dock har en annan form av 
programmering tagit över inom undervisningen nämligen visuella programmeringsspråk och 
dessa har blivit en ny standard för att introducera programmering för elever. Denna typ av 
programmeringsspråk kan göra det lättare för elever att komma igång med programmering 
och göra eleverna mer engagerade, därför är det många som rekommenderar visuella 
programmeringsspråk (Weintorp & Wilensky 2015). Exempel på visuella 
programmeringsspråk är till exempel Scratch och code.org.   
 
2.3 Kursplanen 
Ändringarna i kursplanen innebär att programmering har lagts till i grundskolans olika ämnen, 
med fokus på ämnena matematik och teknik. I kursplanen för matematik i grundskolan finns 
följande att läsa (Skolverket 2018a): 

”Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och 
problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, 
tekniska och digitala utvecklingen... 
Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla 
kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna 
undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar och 
för att presentera och tolka data...” (Skolverket 2018a). 

 
I kursplanen för teknik finns följande att läsa (Skolverket 2018b): 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man 
kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik... 
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar: Att styra föremål med 
programmering...” (Skolverket 2018b).  

 
Varje kursplan består av olika centrala innehåll beroende på vilken årskurs det gäller. Det 
finns gemensamma centrala innehåll för årskurserna 1-3, vilket är de årskurser vi fokuserar på 
i denna studie. Det centrala innehållet för varje ämne består såklart av flera punkter, men bara 
de som berör programmering presenteras här. Centralt innehåll, Matematik, Årskurs 1-3 
(Skolverket 2018a): 

”Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som 
grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner”. 

 
Centralt innehåll, Teknik, Årskurs 1-3 (Skolverket 2018b): 

”Att styra föremål med programmering”. 
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2.4 Pedagogiska verktyg  
Ett pedagogiskt verktyg är något som en person använder som ett element i undervisningen 
eller något som en person använder sig av för att lära sig något. Några exempel på olika 
pedagogiska verktyg är datorer, surfplattor, läroböcker och lek. Programmering kan ses som 
ett eget pedagogiskt verktyg för att främja digital kompetens (Mannila 2017). Dock så finns 
det olika pedagogiska verktyg för att göra programmeringsundervisningen lite roligare och 
lekfullare. Antalet verktyg och andelen utrustning som fokuserar på att introducera 
programmering för barn och unga, ökar i takt med att intresset för programmering växer. De 
verktyg som är vanligast att använda är enklare appar, enklare robotar men också att utföra 
olika aktiviteter i klassen (Mannila 2017).  

 
Dock så finns det en brist på digitala resurser/verktyg, där bland annat många lärare i Finland 
ser det som en stor utmaning att ta fram material för programmering i ämnet matematik 
(Kjällander et al. 2016). I England har skolor löst detta problem genom att anlita Barefoot 
Computing, British Telecom, som tillhandahåller material och workshops. En engelsk studie 
av Cator (2019) visar att problemet oftast inte handlar om brist på kompetens kring digitala 
resurser/verktyg utan att det är bristen på eget kapital som är problemet. Olika skolor har 
skillnader i bland annat tillgång till finansiering och resurser. Detta påverkar i sin tur vilka 
pedagogiska verktyg som skolorna till exempel har råd att köpa in.  
 
2.4.1 Enklare appar 
Idag finns det ett stort utbud av olika typer av appar och annat digitalt material för att kunna 
introducera programmering (Mannila 2017). Även fast vi kan arbeta med algoritmer utan 
någon utrustning så kan appar göra det roligare att arbeta med algoritmer. Många av dessa 
appar passar de allra yngsta då de baseras på användning av symboler, vilket gör att 
användaren inte behöver kunna läsa för att kunna använda appen. Alla appar bygger i grunden 
på att användaren ska lösa en given uppgift genom att skapa ett enkelt steg-för-steg program 
(Mannila 2017).  
 
Scratch är ett visuellt programmeringsspråk och det innebär att programmeringskoden visas 
grafiskt, i det här fallet i olika block som nästan ser ut som legobitar (Scratchprogrammering 
på svenska u.å.). Tack vare att Scratch består av färgglada block istället för tråkiga textkoder, 
är det här ett bra verktyg för barn och ungdomar att lära sig programmering. I Scratch kan 
eleverna skapa animationer, spel, musik med mera och de kan även dela med sig av sitt arbete 
på Scratchs hemsida. Genom att använda Scratch lär sig eleverna matematik och logik och 
under rätta förhållanden kan Scratch ge förutsättningar för ett arbetssätt där eleverna får 
möjlighet att tänka kreativt, analysera, designa och samarbeta (Scratchprogrammering på 
svenska u.å.).   
 
2.4.2 Enklare robotar 
Det finns några olika typer av robotar för att undervisa grunderna i programmering. Många av 
dessa enklare robotar styrs på golvet via några få enkla instruktioner (Mannila 2017). Dessa 
robotar är utvecklade för att på ett lättförståeligt och motiverande sätt bland annat träna på 
problemlösning, logiskt tänkande, felsökning och samarbete. De enklare robotarna brukar ha 
en begränsad funktionalitet så att de exempelvis bara kan röra sig framåt, bakåt och svänga till 
höger eller vänster. Eftersom att dessa robotar är av en enklare variant så passar de för de 
yngsta eleverna. 
 
Bee-Bot och Blue-Bot är små robotar som marknadsförs som introduktionsrobotar för de 
yngsta, men de passar även bra för att precisera programmering för äldre (Mannila 2016a). 
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Dessa små robotar hjälper till att träna på bland annat problemlösning, algoritmiskt tänkande, 
felsökning och samarbete på ett motiverande och lättfattligt sätt. Robotarna fungerar på så sätt 
att de kan röra sig framåt, bakåt och svänga till höger och vänster. Både Bee-Boten och Blue-
Boten har knappar på ryggen och programmeras genom dessa knappar, dock så kan Blue-
Boten även programmeras med lärplatta.  

 
2.4.4 Blockbaserad programmering 
Blockbaserad programmering kan användas för att barn på ett enkelt sätt ska kunna skapa en 
förståelse för grunderna till programmering och är uppbyggt av visuella block som byggs ihop 
som ett pussel (Kodboken u.å. b). Instruktionerna i blockbaserad programmering visas som 
pusselbitar och de olika pusselbitsliknande blocken pusslas ihop för att skapa ett program 
(Mannila 2017). Varje typ a instruktion har sin egen färg och olika former anger vilka block 
som passar ihop. Det går till exempel inte att koppla ihop block som inte passar ihop vilket 
minskar risken för syntaxfel, alltså fel som bryter mot språkets grammatiska regler (Mannila 
2017). Scratch och code.org är två olika verktyg som används för blockprogrammering. 
Scratch är ett gratis verktyg och finns på väldigt många olika språk, som webbversion men 
även som offline-version (Kodboken u.å. b).  
Code.org inledde sin verksamhet 2013 och är en amerikansk ideell organisation med en 
målsättning att avdramatisera programmering samt att göra det möjligt för så många som 
möjligt att själva pröva på att programmera (Mannila 2016b). Code.org har tagit fram något 
som heter kodtimmen och målsättningen med kodtimmematerialet är att ge en kort 
introduktion till programmering genom tjugo roliga uppdrag som involverar bekanta figurer. 
Uppdragen arbetas och löses med blockprogrammering och i början har användaren enbart 
tillgång till några få block som sedan utökas i takt med att problemen blir klurigare (Mannila 
2016b).  
2.4.5 Exempelaktiviteter  
Mannila (2017) tar upp några olika aktiviteter som lärare kan använda sig av i undervisningen 
för att ge eleverna en bättre förståelse för programmering. De flesta aktiviteterna går ut på att 
eleverna tränar på algoritmer och logiskt tänkande men de ger även träning och lärdom i 
abstraktion, utvärdering och samarbete. Ett exempel på en sådan aktivitet som Mannila (2017) 
tar upp är en aktivitet som kallas ”Klassen bestämmer” och går till på följande vis: 
Förberedelser: Välj något praktiskt som du vill att klassen ska instruera dig att genomföra, 
som till exempel att göra en ostsmörgås eller blanda ett glas saft. Ta med dig all rekvisita in i 
klassen.  
Genomförande: Berätta för klassen att du är en robot som inte kan något alls, men som de nu 
ska få att till exempel göra en ostsmörgås. Visa upp alla ingredienser och andra saker de har 
till sitt förfogande. Därefter ber du dem tillsammans komma på de instruktioner de kommer 
att behöva och sedan ge dig instruktioner, en i taget, för att få dig att göra smörgåsen. Kom 
ihåg att själv spela ”dum” för att verkligen uppmuntra barnen att vara så noggranna som 
möjligt. 
Vad övar eleverna?: Algoritmer, höger och vänster, perspektiv (eleverna ger instruktioner 
från motsatt håll), logiskt tänkande (i vilken ordning måste vi göra saker och ting) och 
samarbete (eleverna hjälps åt att tillsammans få roboten att utföra uppdraget).   
 
2.5 Lärares erfarenhet, kompetens och kunskap 
Enligt Fahlén (2017), ordförande för Lärarnas Riksförbund, måste lärarna utbildas för att 
satsningen på programmering i skolan ska lyckas. För de flesta lärare är det en stor och svår 
utmaning att lära ut programmering, trots att mycket har gjorts för att utveckla användbara 
programmeringsmiljöer (Wang et al. 2016). Fahlén (2017) menar att det är viktigt att framför 
allt matematiklärarna måste utbildas och att de får lära sig att programmera innan de själva 
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ska undervisa i programmering. Lärarnas Riksförbund har genomfört en undersökning som 
visar att lärarna anser sig kunna för lite om programmering och att även åtta av tio 
matematiklärare i grundskolan känner sig osäkra inför den nya undervisningen.  
 
Dock så kan denna osäkerhet och fruktan förändras. Jovanov et al. (2015) har utfört 
observationer av lärare som innan en utbildning i programmering visade en fruktan för 
kommande förändringar i undervisningen. Många av lärarna ändrade dock åsikt efter att ha 
fått genomföra en utbildning och de kunde uttrycka entusiasm för att lära ut programmering 
och de fick även förståelse för behovet att inkludera det i läroplanen. Den rädslan och 
osäkerhet lärare känner grundar sig oftast i att de inte känner till området tillräckligt. En 
studie av Ulfenborg och Persson (2018) visar att sju av åtta lärare är positiva till att ha 
programmering i deras undervisning. Vikten och behovet av utbildning kommer fram i 
studien och tre av studiens åtta lärare beskriver att utbildning har gjort förändraringar i deras 
attityd till det positiva. Vissa av lärarna i studien ser att det till en början kan fungera bra att 
undervisa i programmering, även med låg kunskap och brist på utbildning, när det fortfarande 
ligger på en någorlunda låg nivå (Ulfenborg & Persson 2018). 
 
Skolverket har utformat en webbkurs i programmering som vänder sig till alla som arbetar i 
skolan, förskolan och vuxenutbildning (Skolverket 2019), dock är denna utbildning inte 
obligatorisk att genomföra utan lärarna bestämmer själva om de vill delta. I webbkursen får 
läraren en inblick i hur bland annat programmering använts historiskt och var du möter 
programmering i samhället idag. I den här kursen får läraren även prova på programmering 
och lära sig olika ord och begrepp. 
 
2.6 #Co-think  
Co-think är ett projekt där fem europeiska länder samarbetar och dessa länder är Sverige, 
Finland, Danmark, Storbritannien och Nederländerna (Co-think u.å. a). En skola per land 
deltar i detta projekt. Projektet handlar om att förbättra digital kompetens genom 
inkluderande, samverkande och datalogiskt tänkande. Parterna främjar digitala färdigheter 
och kompetenser mellan lärare, pedagoger och elever i hela Europa genom att dela med sig av 
bästa praxis från alla länder och genom att bredda partnernas förståelse av datalogiskt 
tänkande. Detta görs genom bland annat workshops och aktiviteter (Co-think u.å. a).   
 
Efter projektmöte nummer två i London genomfördes en enkät av tio lärare och pedagoger 
som medverkar i detta projekt där de fick svara på olika frågor kring ämnet. Där framgick det 
att 90% av dem undervisar barn som är mellan 7-12 år och 10% undervisar barn som är 
mellan 5-7 år (Co-think u.å. b). En fråga som togs upp var bland annat ”Vilken programvara 
eller utrustning vill du lära dig mer om?”, då svarade de flesta att de ville lära sig mer om: 
Scratch, programmering i allmänhet, robotar och mer om exempelaktiviteter. En annan sak 
som togs upp var vad deras förväntningar var på Co-think projektet. Där visade svaren bland 
annat att de ville lära sig mer om programmering, lära sig av andra, få nya idéer och dela med 
sig av egna erfarenheter men också att lära sig mer om kodning med alla typer av verktyg 
(Co-think u.å. b). 
 

2.7 Elevernas reaktion 
Det finns inte så många tidigare studier som lyfter fram hur elevernas reaktion på pedagogiska 
verktyg är. Däremot så har Sáez-López et al. (2016) bevittnat att elevers upplevelser blir 
positiva då programmering blir en del av undervisningen, då eleverna visar engagemang, 
entusiasm och motivation. Dock kan vissa elever ofta ge upp när det kommer till 
datavetenskap och programmering eftersom de tycker att det är tråkigt, förvirrande och för 
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svårt att behärska. Men även Shim et al. (2017) menar att programmering kan bidra till 
positiva upplevelser och attityder hos elever. Eleverna kan bli mer motiverade och tycka att 
det är roligt att hitta de mest effektiva metoderna för att klara uppgifter. Förutom en positiv 
studieupplevelse kan eleverna även utveckla ett ökat självförtroende gentemot 
programmering. Djurdjevic-Pahl et al. (2017) påstår att eleverna kan uppleva matematiken 
som lekfull och att de kan få kunskaper inom datavetenskap om programmering introduceras 
tidigt i matematikundervisningen.   
 

2.8 Analysmodell  
En analysmodell enligt figur 1 har skapats för att ge en tydlig överblick av vilka aspekter 
studien är avsedd att analysera. Analysmodellens faktorer är övergripande kategorier som 
analysmetoden använder sig av. Analysmodellen visar fem olika faktorer som kan påverka 
användandet av pedagogiska verktyg i programmeringsundervisningen. Den visar även att 
olika metoder som läraren använder sig av inkluderar pedagogiska verktyg men kan även 
inkludera övriga faktorer så som pedagogisk kompetens, förhållningssätt (rädsla/glädje) och 
lärarens engagemang. Detta i sin tur påverkar elevernas reaktioner.  
 

 
Figur 1: Analysmodell över faktorer som kan påverka användandet av pedagogiska verktyg i 
programmeringsundervisningen, vad de olika metoderna inkluderar och hur eleverna reagerar på 
verktygen. Källa: Författaren  
 
Följande stycken förklarar hur analysmodellen relaterar till undersökningsfrågorna. Som 
framgår i kapitel 1 så baseras intervjuguiden på analysmodellens begrepp liksom analysen av 
intervjudata i kapitel 4.    
 
I analysmodellen finns det fem olika faktorer som påverkar lärarens användande av 
pedagogiska verktyg i undervisningen, dessa fem är: Tidigare erfarenhet, Kunskap/kompetens 
inom pedagogiska verktyg, Kunskap/kompetens inom programmering, Tillgång och Utbud. 
Tidigare erfarenhet handlar om lärarens tidigare erfarenheter när det gäller programmering. 
Kunskap/kompetens inom pedagogiska verktyg handlar alltså om hur lärarens kunskap och 
kompetens kring olika pedagogiska verktyg är och kunskap/kompetens inom programmering 
handlar om hur läraren tycker att hens kunskaper och kompetens inom programmering är. 
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Tillgång innebär hur lärarna har tillgång till pedagogiska verktyg, till exempel om det är något 
som skolan har satsat på eller inte. Utbud handlar mer om hur lärarna tycker att utbudet på 
pedagogiska verktyg är, finns det stort utbud av olika pedagogiska verktyg eller finns det för 
lite?  
  
De fem faktorerna påverkar i sin tur olika metoder som läraren använder sig av för att 
använda pedagogiska verktyg i undervisningen, men även övriga faktorer kan inkluderas i 
olika metoder. Fokus i denna studie är på lärares olika metoder att använda pedagogiska 
verktyg men jag väljer även att ta med övrigt i analysmodellen då det kan vara viktiga 
faktorer som också påverkar användandet. Till exempel så kan lärarens engagemang kring att 
finna eller lära sig mer om pedagogiska verktyg avgöra hur användandet av de pedagogiska 
verktygen blir. Även lärarens förhållningssätt kring programmering och pedagogiska verktyg 
kan avgöra hur användandet blir, beroende på om läraren har en rädsla/osäkerhet gentemot 
programmering eller om läraren känner en glädje för att lära ut programmering.  
 
Utifrån lärarens olika metoder att inkludera pedagogiska verktyg i undervisningen plus övriga 
faktorer som kan påverka användandet leder i sin tur till en reaktion från eleverna. Hur 
reagerar eleverna på de olika pedagogiska verktygen? Är det stor skillnad från ett pedagogiskt 
verktyg till ett annat?    
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3. Resultat  
 
Resultatet för studien presenteras utifrån de olika kategorierna som finns med i 
analysmodellen.  
 

3.1 Tidigare erfarenhet  
Lärare 1 har ingen tidigare erfarenhet av programmering innan hen fick gå en slags 
kompetensutvecklingskurs förra året där fokus låg på digitalisering och programmering i 
matematik. De började med att jobba med ”digitalisering i skolan” med några träffar, då de 
träffades och pratade om vad de gör och vad de ska göra. Sedan fortsatte de med 
”programmering i ämnet matematik” och träffades några gånger och pratade om just 
programmering i ämnet matematik. Lärare 3 var också med på samma 
kompetensutvecklingskurs men har även tidigare erfarenheter av programmering då hen bland 
annat kan programmeringsspråket C++. Lärare 2 har inte så mycket tidigare erfarenheter om 
programmering, utan pratade lite om det på universitetet men inte i så stor utsträckning utan 
mer att det har kommit nu med läromedel och så. Programmering är ganska så nytt för lärare 
4 och även för lärare 5, de har inte jättemycket erfarenhet av programmering utan det är de 
senaste 1-2 åren som de har jobbat med det. Lärare 6 har inte heller någon större erfarenhet av 
programmering, utan har endast testat på lite HTML programmering under högstadiet. 
 
Av sex stycken lärare är det två stycken som har testat på något programmeringsspråk innan 
och de andra fyra lärarna har ingen erfarenhet förutom kurser och erfarenheter de fått de 
senaste 1-2 åren. De fyra lärare som inte har fått gå någon kompetensutvecklingskurs har 
istället fått tagit eget initiativ att lära sig och lärare 4 har exempelvis gått på olika teknikkurser 
för att få mer kunskap inom ämnet.  
 

3.2 Kunskap/kompetens inom pedagogiska verktyg 
I stort sätt så använder alla lärare likadana pedagogiska verktyg i sin undervisning. Alla lärare 
använder exempelvis Blue-Bots robotarna i undervisningen och alla lärare använder sig även 
av olika appar, till exempel Scratch jr. De flesta av lärarna har ganska så god kunskap kring 
de olika pedagogiska verktygen och alla lärare använder sig av olika verktyg för att variera 
undervisningen. Även fast alla lärare har kunskap och kompetens inom olika pedagogiska 
verktyg, så är det flera av lärarna som säger att det krävs mycket eget intresse och att det är 
upp till var och en hur mycket energi och tid de lägger ner på att lära sig och hitta nya 
verktyg.  
 
”Det finns mycket att hämta på nätet, men man måste ta sig tiden till att sätta sig och testa 
själv. Och den tiden är svår ibland att hitta.” (Lärare 1) 
 
Vissa av lärarna nämner även att det är många andra lärare som tycker att det här med 
programmering och olika pedagogiska verktyg är ett skrämmande steg eller att de blir 
obekväma.  
 
”Det är nog ett skrämmande steg för många lärare det här med att ens börja med 
programmering och vilka verktyg de ska använda sig av. Vi har haft lite workshops och då 
har lärarna varit jättepositiva och glada efter. För de märker ofta att det finns ganska enkla 
metoder, för de tänker det här som HTML och såna saker. De tänker att det är jätteavancerat 
och att det här klarar inte jag. Men sen när man visar att man kan dansprogrammera så är de 
med.” (Lärare 6)  
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”Jag håller själv på mycket med digitala verktyg som gör att jag känner mig bekväm. Det är 
ju många som inte känner sig bekväma för att de inte har den egna erfarenheten. Men när 
man har växt upp med datorer och alla såna saker så känner man sig kanske lite mer 
bekväm.” (Lärare 2)  
 
”Man vill få med sig att alla inte ska vara så rädda för det. Det jobbar vi väldigt mycket med 
på skolan, att man ska våga. Så att det inte bara blir något för dem som tycker att det är kul. 
Folk är jätterädda, om man skulle fråga hälften av alla här så skulle de säga åh nej, det 
gör/kan inte jag.” (Lärare 4) 
 
Lärarna som jag har intervjuat känner inte direkt någon osäkerhet eller känner sig obekväma 
när det kommer till olika pedagogiska verktyg. Däremot märks det att de finns andra lärare 
som känner att det här med programmering och olika pedagogiska verktyg är ett skrämmande 
steg. 
 

3.3 Kunskap/kompetens inom programmering 
Lärare 1 känner att hens kunskap och kompetens inom programmering har blivit tillräcklig 
med tiden, eftersom att hen har fått sätta sig in i det och ta reda på saker själv. Dock tyckte 
hen att det kändes jobbigt i början då hen knappt själv visste vad programmering var. Även 
lärare 2 tycker att hens kunskap och kompetens är tillräcklig, men det är mest för att hen själv 
har ett eget intresse för det. Lärare 4 tycker att hens kunskaper räcker för att undervisa årskurs 
1-3.  
 
”Jag skulle nog behöva lära mig lite mer. Jag har inte jättemycket kunskap om 
programmering. Visst på den här nivån kanske man klarar av det men det skulle ändå vara 
bra att ha lite mer kunskap själv så att man kan utveckla de elever som är väldigt duktiga.” 
(Lärare 5) 
  
”I årskurs 1-3 så känner jag mig trygg skulle jag säga. Jag och en kollega har varit med i 
projektet Co-think. Det har varit jättebra input, vi har varit i London och Holland och 
Finland än så länge. Där igenom har man lärt sig massor, sen har vi försökt att sprida ut det 
på skolan.” (Lärare 6).  
 
Lärare 5 känner en viss osäkerhet och vill lära sig lite mer för att kunna utveckla elever som 
är duktiga, men hen känner också att hens kunskaper kanske räcker till på den här nivån. 
Lärare 6 känner sig trygg i programmeringsundervisningen för årskurs 1-3 där hen har lärt sig 
väldigt mycket genom projektet Co-think. Lärare 3 tycker att det här med programmering har 
varit svårare bara för att hen tänkte mycket mer avancerat än vad det behöver vara. 
 
”Nackdelen var väl det här att i och med att jag har läst bland annat C++ så tänkte jag mer 
avancerat. Jag tänkte, hur ska jag få ner det till elevernas nivå. Det skulle jag ha behövt hjälp 
med egentligen. För jag tänkte mycket svårare.” (Lärare 3)   
 

3.4 Tillgång 
Lärare 1, 2 och 3 jobbar på samma skola och har tillgång till likadana pedagogiska verktyg. 
Lärare 2 nämner att pengarna alltid avgör om de kan köpa in något eller inte, men att de hade 
turen att få pengar för att köpa in Blue-Bots. Hen nämner även att det inte är någon som säger 
till att de ska köpa in robotarna utan att det är på eget initiativ.      
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”Det underlättar ju att slippa hyra Blue-Bots och vänta på att det ska komma vissa veckor 
och så. Men nu kan man ju ta det mer spontant.” (Lärare 1)  
 
Lärare 6 nämner också att de har fått köpa in Blue-Bots och satsat på robotarna då de är 
pedagogiska, tydliga och räcker ganska långt ihop med allt annat material som finns att hämta 
på nätet.  
 
”Man har gått på mässor där de visar upp massor verktyg, men sen kan vi ju inte ha allt på 
skolan. Blue-Bots och ipads räcker långt ihop med unplugged grejer.” (Lärare 6) 
 
Lärare 4 och 5 har inte några Blue-Bots tillgängliga på skolan utan de får hyra robotarna. 
Lärare 5 önskar att det skulle finnas Blue-Bots tillgängliga på skolan så att de skulle kunna 
använda robotarna när som helst. Dock så nämner alla lärare att de har en halv 
klassuppsättning av ipads tillgängliga på deras skola, vilket alla lärare tycker att de får mycket 
användning för i undervisningen.   
 

3.5 Utbud  
De flesta av lärarna tycker att det redan finns ett stort utbud av pedagogiska verktyg medan 
lärare 5 känner att hen inte är så insatt utöver de verktygen som hen använder i 
undervisningen. Lärare 1 tror att det kommer att komma mer verktyg vartefter eftersom att det 
här med programmering nyligen lades till i kursplanen. Lärare 2 tycker däremot att det inte 
finns något jättebra utbud.  
 
”Jag tycker att det inte finns jättemycket, det kanske finns men som inte vi lärare får reda på 
att det finns. Att det är mycket kanske som fastnar uppe bland de som programmerar 
programmen, att de kanske har koll på det och sen så vet några fler om det, men det kommer 
liksom aldrig ner till verksamhetsnivå. Så just nu tycker jag inte att det finns så jättemycket.” 
(Lärare 2)  
 
”Det finns om man vill ha. Sen kanske man inte behöver använda allt.” (Lärare 3)  
 
”Det finns nästan för mycket. Man måste liksom sålla vad passar mig och vad passar mina 
elever. Jag tycker ändå det finns. Nu har det kommit i matteböckerna så i matten finns det 
ju.” (Lärare 4)  
 
”Det finns mycket. Stort utbud på både svenska och engelska. Hemsidor och bloggar där 
andra lärare lägger ut och sådär.” (Lärare 6) 
 
Det är som sagt lite olika åsikter och tankar när det kommer till hur utbudet av pedagogiska 
verktyg är. Dock tycker de flesta av lärarna att utbudet är bra och att det går att hitta verktyg 
men att de inte behöver använda allt.  
  

3.6 Lärarnas olika metoder med pedagogiska verktyg 
Alla lärare nämner att de någon gång i deras programmeringsundervisning har använt sig av 
Blue-Bots. Lärare 1 nämner att när de läste om rymden så var det de olika planeterna som 
eleverna skulle programmera Blue-Boten till. Även när de har arbetat med tabellerna i matten 
så har hen använt sig av robotarna, för att eleverna ska programmera roboten till rätt svar.  
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” De yngre eleverna använder robotarna mer analogt och bara trycker på knapparna medan 
man sen kan smyga in apparna för de lite äldre eleverna och programmera mer uppdrag i 
dom”. (Lärare 6) 
 
”Jag har haft robotarna ibland i matteundervisningen när vi haft mattestationer och då har 
en station varit Blue-Bots bland annat för att få lite variation.” (Lärare 1). 
 
Alla lärare nämner också att de använder sig av olika appar på ipadsen i undervisningen, 
bland annat Scratch jr och code.org. Flera lärare nämner dock att det kan bli svårt ganska så 
snabbt i de olika apparna. Lärare 1, 3 och 4 har tittat på en serie med eleverna som heter 
”Programmera mera” på UR skola. Där tar de olika avsnitten bland annat upp algoritmer, 
maskinkod, sortering, hitta buggen med mera. Lärarna nämner att detta har varit ett bra 
avbrott i undervisningen ibland och lärare 4 tycker att hen har lärt sig mycket av att titta på 
det. Lärare 3 och 6 har använt sig en hel del av unplugged programmering i undervisningen, 
det vill säga olika exempelaktiviteter.  
 
”Man kan göra väldigt mycket unplugged också, det är också något som jag har jobbat 
mycket med. Bland annat dansprogrammering, programmera varandra och såna saker. Kan 
vara en fördel att börja unplugged med de yngre.” (Lärare 6) 
 
”Förra året när vi körde igång det här så satt jag och grunnade och tänkte, vad är 
programmering? Jo men det är ju instruktioner. Så då fick eleverna programmera mig, så då 
tog jag med mig en elvisp, ett paket grädde och en bunke, och så skulle jag vispa grädde. Så 
eleverna skulle säga instruktionerna. Och jag gjorde ju precis som de sa, så vi hade grädde i 
hela taket. Bara för att de skulle få den här känslan av att det de talar om för datorn, det är 
de som kommer ut. Och talar de inte om rätt så blir det fel.” (Lärare 3) 
 
Lärare 2 som undervisar årskurs 1 nämner att hen började sin programmeringsundervisning 
genom att prata om mer symboliskt och datalogiskt tänkande, att arbeta med att följa mönster 
och så vidare. Att arbeta med mönster är något som lärare 4 och 5 har gjort genom att pärla 
halsband eller att rita upp pärlor.  
 
”Vi pärlade halsband och det var ju också en sorts programmering. Man gör mycket som 
handlar om programmering fast man inte tänker på det.” (Lärare 4) 
 
3.7 Elevernas reaktion  
Alla lärare har som sagt använt sig av Blue-Bots i undervisningen och alla lärare säger även 
att eleverna tycker robotarna är jätteroliga och att eleverna blir jätteglada när de får arbeta 
med Blue-Botsen. Lärare 3 säger att eleverna inte ser arbetet med robotarna som ett skolämne, 
utan de tycker bara att det är en kul grej. Enligt lärare 4 blir det en rolig gemenskap och ett 
bra samarbete när eleverna får arbeta med Blue-Botsen. Lärare 6 säger att Blue-Botsen är 
väldigt omtyckta och att eleverna kan sitta med robotarna väldigt länge. 
 
”Eleverna älskar ju det här, de tycker att det är jättekul och de har jättestort intresse. Det var 
senast idag en elev sa, kan vi jobba lite mer med robotarna?”. (Lärare 2) 
 
”Eleverna tycker Blue-Botsen är roliga, de blir jätteglada. Tror inte att så många tycker det 
är svårt, några kanske tycker det är lite klurigt. Men oftast har de kunnat hjälpa varandra 
mycket också.” (Lärare 5)  
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Något som två av studiens sex lärare har nämnt är att vissa av apparna kan vara lite svårare 
för vissa elever och att det blir svårt ganska så snabbt i några appar. Det gör att alla inte har 
nappat på spelen och att vissa elever tröttnar lite på apparna. Dock så nämner lärare 6 att en 
del elever tycker att det är jättekul och drivs av utmaningen att försöka klara det fast det är 
svårt. 
 
”När eleverna ska arbeta med code.org är de jättetaggad först för de ser att det finns frost 
tema, star wars tema osv. Men sen märker de att det kräver lite också, för programmering 
kräver ju lite. Det kan bli fel ibland. Och där är det en del som inte får den snabba 
belöningen som de får i de vanliga ipad spelen, vilket gör att vissa tröttnar lite.” (Lärare 6) 
 
”Spelen på datorn har inte alla nappat på, där har en del tyckt att det är svårt. Men då har de 
varit de som är mest intresserade som har valt att spela dom när de får tillfälle att välja 
själva.” (Lärare 5) 
 
Lärare 1 berättar att alla möjliga pedagogiska verktyg i programmeringsundervisningen är 
jättekul för eleverna och att de blir inspirerade och vill gå vidare och lära sig mer. Hen 
berättar också att programmet ”Programmera mera” som de tittar på är jättekul för eleverna. I 
det programmet är det barn som får olika uppdrag inom programmering och lärare 1 berättar 
att eleverna gärna vill vara barnen i programmet och få göra deras olika uppdrag. En sak som 
lärare 2 nämner som ingen annan lärare har nämnt är:  
 
”Man fångar eleverna som har olika svårigheter. Och de sätter sig in i det här och liksom får 
briljera. För de elever som kanske har det svårt i läs och skriv, i varje fall i min klass, så har 
de större intresse för digitala verktyg. De gillar ju bättre att skriva på paddan än att skriva 
för hand, och då blir det här med att jobba med robotar och olika programmeringsappar 
jättekul.” (Lärare 2) 
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4. Analys  
Detta kapitel består av en analys och diskussion kring studiens resultat, där kopplingar görs 
till analysmodellen.  
 

4.1 Tidigare erfarenhet 
För att satsningen på programmering i skolan ska lyckas menar Fahlén (2017), ordförande för 
Lärarnas Riksförbund att lärarna måste utbildas. I denna studie har endast två av sex lärare 
testat på något programmeringsspråk tidigare och har lite erfarenhet av programmering. Alltså 
har de andra fyra lärarna inga tidigare erfarenheter när det handlar om programmering. Wang 
et al. (2016) menar att det är en stor och svår utmaning för de flesta lärare att lära ut 
programmering, trots att mycket har gjorts för att utveckla användbara 
programmeringsmiljöer.  Det är också bara två lärare i denna studie som har fått gå en slags 
utbildning inför införandet av programmering i kursplanen, där fokus låg på ”digitalisering i 
skolan” och ”programmering i ämnet matematik”. De andra fyra lärarna har istället fått ta eget 
initiativ till att lära sig och få mer erfarenhet.  
 
De som arbetar inom skolan, förskolan och vuxenutbildning har möjligheten att läsa en 
webbkurs i programmering som Skolverket har utformat (Skolverket 2019). Denna 
utbildningen är dock inte obligatorisk att genomföra och ingen av lärarna i den här studien har 
genomfört den. I webbkursen får lärarna bland annat en inblick i var du möter programmering 
i samhället idag och läraren får även lära sig olika ord och begrepp, samt prova på 
programmering. Fahlén (2017) menar att det är viktigt att framför allt matematiklärarna måste 
utbildas och att de får lära sig att programmera innan de själva ska undervisa i 
programmering. Om flera lärare skulle gå denna utbildningen eller att den blir obligatorisk, 
kanske de berörda lärarna skulle få lite mera erfarenhet och inte känna sig så osäkra. Lärare 2 
nämner att de pratade lite om programmering på universitetet men inte i så stor utsträckning, 
utan mer att det har kommit med lite i läromedel nu. Eftersom Fahlén (2017) nämner att 
utbildning inom programmering är en viktig faktor för att undervisningen ska lyckas, skulle 
universiteten kunna ta upp mer om programmering i skolan för lärarstudenter med inriktning 
matematik.   
 

4.2 Kunskap/kompetens inom pedagogiska verktyg  
Enligt Mannila (2017) är ett pedagogiskt verktyg något som en person använder som ett 
element i undervisningen men det kan även vara något som en person använder sig av för att 
lära sig något. Datorer, surfplattor, läroböcker och lek är olika exempel på pedagogiska 
verktyg. Pedagogiska verktyg är något som alla lärare i denna studie använder sig av och i 
stort sätt så använder alla lärare liknande verktyg i sin undervisning. Enklare appar, enklare 
robotar och att utföra olika exempelaktiviteter i klassen är de vanligaste verktygen att använda 
enligt Mannila (2017). Något som alla lärare i denna studie använder sig av i 
programmeringsundervisningen är bland annat Blue-Bots och olika appar som exempelvis 
Scratch jr. Alla lärare i studien använder sig av flera olika verktyg, för att få variation i 
undervisningen. De flesta av lärarna har ganska så god kunskap kring olika pedagogiska 
verktyg, dock så säger flera av lärarna att det krävs mycket eget intresse för att lära sig och 
hitta nya verktyg.  
 

4.3 Kunskap/kompetens inom programmering 
Undersökningen som genomförts av Lärarnas Riksförbund visar att lärarna anser sig kunna 
för lite om programmering, då undersökningen visar att åtta av tio matematiklärare i 
grundskolan har känt sig osäkra inför den nya undervisningen (Fahlén 2017). Lärare 1 tyckte 
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att det kändes jobbigt i början då hen knappt visste vad programmering var, dock känner hen 
att hens kunskaper och kompetens inom programmering har blivit tillräckliga med tiden. 
Mycket för att hen har fått ta reda på saker själv och sätta sig in i det. Observationer av lärare 
som Jovanov et al. (2015) har utfört visar att lärare har en fruktan för kommande förändringar 
i undervisningen. Detta innan lärarna fått gå någon utbildning i programmering. Dock så 
ändrade många av lärarna åsikt efter att ha fått genomföra en utbildning och lärarna kunde 
istället uttrycka entusiasm för att lära ut programmering. Lärare 5 känner att hens kunskaper 
kanske räcker till på den här nivån, men känner ändå en viss osäkerhet då hen skulle vilja lära 
sig mer för att kunna utveckla elever som är duktiga. Den rädslan och osäkerhet lärare känner 
grundar sig oftast i att de inte känner till området tillräckligt (Jovanov et al. 2015).  
 
Lärare 2, 4 och 6 känner ändå att deras kunskap och kompetens inom programmering är 
tillräcklig för att undervisa årskurs 1-3. Lärare 2 känner att hen har kunskap och kompetens 
mest för att hen själv har eget intresse för programmering medan lärare 6 känner sig trygg i 
programmeringsundervisningen tack vare projektet Co-think. Fokus i tidigare studier är oftast 
hur lärare ska kunna lära sig mer om programmering och bli trygga i det. Men en sak som 
lärare 3 hade behövt ha hjälp med var hur hen skulle få ner programmeringen till elevernas 
nivå. Då hen själv bland annat har läst C++ så tänkte hen mer avancerat och mycket svårare. 
Detta är något som jag inte har hittat några tidigare studier kring då det oftast är fokus på 
lärares osäkerhet och inte hur lärare som kan kodprogrammering sen innan kan få hjälp att få 
ett enklare tankesätt.  
   

4.4 Tillgång 
Studien av Kjällander et al. (2016) visar att det finns en brist på tillgången av digitala 
resurser/verktyg och att många lärare i Finland ser det som en stor utmaning att ta fram 
material för programmering i ämnet matematik. Lärare 1, 2, 3 och 6 jobbar på två olika skolor 
men alla lärare har tillgång till likadana pedagogiska verktyg. Båda skolorna har fått turen att 
kunna köpa in Blue-Bots till deras undervisning. Dock så nämner lärare 2 att pengarna alltid 
avgör om de kan köpa in något till skolan eller inte. Cator (2019) menar att det oftast är 
bristen på eget kapital som är problemet och att olika skolor har skillnader i bland annat 
tillgång till finansiering och resurser. Detta påverkar såklart vilka verktyg som skolorna har 
råd att köpa in och använda sig av i undervisningen. Lärare 4 och 5 jobbar på samma skola 
men de har inte några Blue-Bots tillgängliga på skolan, utan de måste hyra robotarna. Lärare 
4 ser inte detta som något stort problem men lärare 5 önskar att det skulle finnas Blue-Bots 
tillgängliga då de skulle kunna använda robotarna när som helst. Alla skolor och lärare har 
dock tillgång till en halv klassuppsättning av ipads, vilket alla lärare tycker är ett bra verktyg 
som de får mycket användning av i undervisningen. Lärare 6 menar på att lärare kommer 
långt i programmeringsundervisningen med endast Blue-Bots, ipads och unplugged 
programmering (olika aktiviteter). Bristen på tillgången av digitala resurser/verktyg kan lösas 
på olika sätt där bland annat skolor i England har löst problemet genom att anlita ett företag 
som tillhandahåller material och workshops (Kjällander et al. 2016). Det är ingen av lärarna i 
denna studie som har anlitat något företag eller nämnt något om detta, förutom de två lärarna 
som hyr Blue-Bots via en slags uthyrningscentral.  
  

4.5 Utbud  
De flesta av lärarna i denna studie tycker att det redan finns ett stort utbud av pedagogiska 
verktyg. Mannila (2017) tar bland annat upp att det finns olika verktyg som enklare appar, 
enklare robotar och enklare exempelaktiviteter. Dessa olika kategorier innehåller sedan flera 
olika underkategorier. Exempelvis så finns både Bee-Bots och Blue-Bots under kategorin 
enklare robotar, scratch och code.org är underkategorier av enklare appar och det finns väldigt 



   23 
 

många olika typer av exempelaktiviteter. Lärare 6 menar att det finns redan väldigt mycket på 
marknaden när du väl börjar googla på det. Dock så tror lärare 1 att det kommer att komma 
mer verktyg vartefter. Lärare 2 däremot känner att utbudet inte är jättebra och säger att hen 
tror att mycket program och så vidare fastnar uppe bland de som programmerar programmen 
och att det aldrig riktigt kommer ner till verksamhetsnivå. Flera av lärarna säger att det finns 
ett stort utbud om man vill ha pedagogiska verktyg, men att det kräver tid av läraren själv att 
hitta olika verktyg på hemsidor, bloggar och så vidare. Lärarna behöver också sålla bort vissa 
verktyg för att se vad som passar för deras undervisning och elever.  
 

4.6 Lärarnas olika metoder med pedagogiska verktyg 
Olika pedagogiska verktyg används för att ge eleverna en bättre förståelse för programmering 
(Mannila 2017). Exempelaktiviteter kan gå ut på att eleverna tränar på många olika saker, 
bland annat logiskt tänkande, samarbete, träning av algoritmer och utvärdering. 
Exempelaktiviteter är något som lärare 3 och 6 har använt sig mycket av i sin undervisning, 
där lärare 6 har använt sig av bland annat dansprogrammering och att eleverna får 
programmera varandra. Lärare 3 lät eleverna programmera hen där de skulle ge hen 
instruktioner för att vispa grädde. Så lärare 3 tog med sig allt som behövdes och gjorde precis 
som eleverna sa, vilket resulterade i grädde i hela taket. Det som lärare 3 ville få ut av detta 
var att eleverna skulle träna på att ge instruktioner och att de skulle lära sig att det som de 
talar om för datorn är det som kommer ut. En annan aktivitet som både lärare 4 och 5 har gjort 
med eleverna är att arbeta med mönster genom att pärla halsband. 
 
Blue-Bots marknadsförs som introduktionsrobotar och robotarna är utvecklade för att på ett 
lättförståeligt och motiverande sätt bland annat träna på problemlösning, logiskt tänkande, 
felsökning och samarbete (Mannila 2016a). Alla lärare har använt sig av Blue-Bots i deras 
programmeringsundervisning och på lite olika sätt. Lärare 1 har bland annat låtit eleverna 
programmera robotarna till olika planeter när de hade ett arbete om rymden. Hen har även 
använt sig av robotarna när de har arbetat med tabellerna i matten då eleverna ska 
programmera roboten till rätt svar. Blue-Boten har knappar på ryggen och programmeras 
genom dessa knappar men roboten kan även programmeras via lärplatta (Mannila 2016a). 
Lärare 6 nämner att de yngre eleverna använder robotarna mer analogt genom att 
programmera roboten via knapparna på ryggen, medan apparna på lärplattan kan användas för 
de lite äldre för att programmera mer uppdrag. 
 
För att eleverna på ett enkelt sätt ska kunna skapa en förståelse för grunderna i 
programmering så kan olika appar med blockbaserad programmering användas (Kodboken 
u.å. b). Att arbeta med olika appar på ipads är något som alla lärare har använt sig av i 
undervisningen, bland annat code.org och Scratch jr. Code.org är en av apparna och de har 
tagit fram något som heter kodtimmen. Detta är till för att ge en introduktion till 
programmering genom tjugo olika uppdrag där bekanta figurer är involverade (Mannila 
2016b). Det börjar med att eleven endast har tillgång till några få block och dessa utökas 
sedan i takt med att problemen blir klurigare. Flera av lärarna nämner att det blir svårt ganska 
så snabbt i apparna och att det kan vara ett problem då vissa elever ger upp och tycker det blir 
tråkigt.  
 
Lärare 6 nämnde bland annat att hen använt sig av dansprogrammering i undervisningen och 
lärare 4 och 5 har bland annat pärlat halsband för att träna på mönster. Ingen av dessa metoder 
tas upp i teorin, men efter undersökningen har jag googlat på dessa aktiviteter för att få lite 
mera information kring dessa. Det finns hur mycket som helst att läsa kring dessa aktiviteter 



   24 
 

och även flera filmer kring hur dansprogrammering kan utföras. Så det stämmer att det finns 
väldigt många verktyg och information när du väl börjar googla på det. 
 

4.7 Elevernas reaktion 
Enligt alla lärare i denna studie så har alla elever på något sätt reagerat positivt när det gäller 
användandet av pedagogiska verktyg i programmeringsundervisningen. Alla lärare nämner att 
eleverna tycker att Blue-Botsen är jätteroliga och de blir jätteglada när de ska få arbeta med 
robotarna. Lärare 4 menar på att arbeta med Blue-Botsen ger eleverna en rolig gemenskap och 
att det leder till ett bra samarbete. Enligt lärare 3 tycker eleverna att Blue-Botsen är en sån 
rolig grej att de inte ser det som ett skolämne och lärare 6 påpekar att robotarna är väldigt 
omtyckta och att eleverna kan sitta med Blue-Botsen väldigt länge. Studien av Sáez-López et 
al. (2016) har visat att elevers upplevelser blir positiva när de arbetar med programmering och 
att eleverna visar engagemang, motivation och entusiasm. Även Shim et al. (2017) visar i 
deras studie att programmering kan bidra till positiva upplevelser och attityder hos eleverna. 
Lärare 2 tar upp att genom att använda pedagogiska verktyg så kan hen fånga elever som har 
olika svårigheter. Hen menar på att elever i hens klass som bland annat har svårt för att läsa 
och skriva har större intresse för digitala verktyg, till exempel att skriva på ipaden istället för 
att skriva för hand. Det leder till att dessa elever tycker att det är jättekul att jobba med 
robotar och olika programmeringsappar och att de får ett bättre självförtroende på grund av 
detta. Shim et al. (2017) menar på att förutom en positiv studieupplevelse kan eleverna även 
utveckla ett ökat självförtroende vad gäller programmering.  
 
Dock så behöver inte elevernas reaktioner alltid vara positiv. Sáez-López et al. (2016) nämner 
att vissa elever kan ge upp om de tycker att det är tråkigt, förvirrande och för svårt att 
behärska. Det sistnämnda är något som några av lärarna har tagit upp, nämligen att vissa av 
apparna kan vara lite svårare eller att det blir svårare ganska så snabbt i vissa appar. Detta 
leder till att alla elever inte har nappat på appspelen och att vissa elever tröttnar på apparna. 
Även fast vissa elever tycker att det är svårt så nämner lärare 6 att en del elever drivs av 
utmaningen att försöka klara det även fast det är svårt. 
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5. Slutsats 
Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare för årskurs 1-3 kan få pedagogiska 
verktyg att bli integrerade i deras programmeringsundervisning.  
Två frågor skulle besvara:  

 Hur är lärarens egna kompetens gällande pedagogiska verktyg och uppfattningen om 
dessa? 

 Hur är elevernas reaktioner när det kommer till användandet av pedagogiska verktyg? 
 
Med det begränsade material som denna uppsats baserar sig på kan man dock se en ganska 
klar bild vad gäller den första frågan. Trots att det ligger flera påverkande faktorer bakom 
lärares användande av pedagogiska verktyg i undervisningen, så visar denna studie att flera 
lärare oavsett tidigare erfarenheter, kunskap och kompetens, tillgång och utbud använder sig 
av olika metoder för att få in olika pedagogiska verktyg i programmeringsundervisningen. 
Trots att flera lärare inte har fått gå någon utbildning inför införande av programmering i 
kursplanen tycker de ändå att deras kunskaper räcker till för undervisning i de tidiga skolåren. 
Det finns gott om pedagogiska verktyg men varje lärare får ta mycket eget initiativ och lägga 
ner mycket egen tid för att hitta nya och relevanta verktyg.  
 
Även för den andra frågan kan man våga sig på ett definitivt svar. Eleverna reagerar väldigt 
positivt på att lärarna använder sig av olika pedagogiska verktyg och olika metoder i 
undervisningen. Blue-Botsen är väldigt populära verktyg enligt alla lärare men även alla 
andra pedagogiska verktyg som lärarna har använt sig av tycker eleverna är jättekul, förutom 
att det finns vissa appar som vissa kan tycka blir lite kluriga efter ett tag. Det som är så bra 
med användandet av pedagogiska verktyg och framförallt robotar är att läraren kan fånga de 
elever som har det lite tuffare i skolan och låta de eleverna briljera och få självförtroende. 
 
Detta visar på att man som lärare inte behöver ha någon större erfarenhet av programmering 
eller pedagogiska verktyg, utan det handlar mycket om eget intresse och att lägga ner tid på 
att hitta olika relevanta verktyg. Det finns hur många verktyg som helst så det är som sagt 
lärarens eget intresse och tid som sätter grunden för hur användandet av pedagogiska verktyg 
i programmeringsundervisningen blir.  
 

5.1 Framtida studier  
Framtida studier skulle kunna studera om det är någon större skillnad på användandet av 
pedagogiska verktyg i programmeringsundervisningen beroende på om det är en storstad eller 
inte. Är det bättre tillgång på pedagogiska verktyg i en storstad? 
 
Ett annat förslag är att undersöka om det blir någon större skillnad på pedagogiska verktyg 
när man kommer upp i åldrarna och hur elevernas reaktioner på dessa verktyg är i så fall?  
 
Ett sista förslag till vad som skulle kunna undersökas i framtida studier är vilka kriterier som 
finns för att ett pedagogiskt verktyg ska klassas som bra.  
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Omnämnande  
Jag vill tacka de respondenter som deltagit i studien och tagit sig tiden att ställa upp på en 
intervju, utan er hade det inte blivit någon studie. Även stort tack till min handledare Katarina 
Groth Jansson som hjälpt mig komma rätt på vägen och gett mig råd och feedback under 
skrivprocessen. Jag vill också tacka min handledningsgrupp som kommit med bra förslag och 
värdefull feedback.   
 
Emma Johansson 
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7. Bilagor  
 
 

Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor: 

 Hur länge har du varit lärare?  
 Vilken årskurs undervisar du? 

 
Kunskap/kompetens: 

 Har du tidigare erfarenheter av programmering? 
 Har du fått gå någon kurs inför införandet av programmering i kursplanen? 
 Känner du att din kunskap och kompetens kring programmering är tillräcklig för din 

undervisning? 
 
Inkluderandet/användandet: 

 Använder du något speciellt i undervisningen för att lära ut programmering?/Vilka 
pedagogiska verktyg använder du dig av i undervisningen? 

 Något pedagogiskt verktyg som du tycker är bättre(lättare) respektive sämre(svårare)? 
 Hur är elevernas reaktioner när det kommer till användandet av pedagogiska verktyg?  

 
Tillgång/Utbud 

 Har ni resurserna/utrustningen som krävs för programmeringsundervisningen? Eller är 
det svårt att få tillgång till pedagogiska verktyg? 

 Hur tycker du att utbudet av pedagogiska verktyg är?  
 
Övrigt: Är det något som du vill tillägga som inte har tagits upp?  
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Bilaga 2 
 

Mejlutskick 
 
Hej! 
Mitt namn är Emma Johansson och jag pluggar IT-design: Affärssystem och ekonomi på 
Karlstads universitet. Jag skriver just nu min kandidatuppsats som handlar om programmering 
i grundskolan (årskurs 1-3) och hur ni lärare inkluderar olika typer av ”pedagogiska verktyg” i 
er programmeringsundervisning. Jag skulle bli jätteglad om ni som undervisar programmering 
i årskurs 1-3 skulle vilja ställa upp på en intervju som handlar om just detta. Återkoppla med 
svar så fort du vet om du vill delta eller inte.  
 
Mvh Emma Johansson  
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Bilaga 3 
 

Samtyckesblankett  
 
Samtycke till att delta i studien:  
Användandet av pedagogiska verktyg i programmeringsundervisning  
 
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 
deltagande i studien utan att ange något skäl.  
Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 
universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 
och lämnad information. 
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Underskrift  
 
…………………………………………                       …………………………………… 
Namnförtydligande    Ort och datum  
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