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Patrik Lilja Skånberg, Martin Petersson, 
Christian Hanke, Henrik Widaeus

Kan programmering bli ett meningsfullt och viktigt innehåll i skolan? I och med 

läroplansförändringarna som trädde i kraft hösten 2018 fördes programmering 

in i grundskolans läroplan. Detta har krävt omfattande kompetens- och under-

visningsutveckling i Sveriges skolor och kommuner. I detta FDLIS-projekt har 

utveckling av programmeringsundervisning genomförts på ett systematiskt 

sätt vid Våxtorpsskolan i Laholms kommun, i samarbete med kvalitetsutveck-

lare och forskare från Högskolan i Halmstad. Projektets primära syfte har varit 

att utveckla en undervisningsmiljö i vilken programmering integreras på ett 

utvecklat sätt inom teknikämnet för åk 7–9. Ett sekundärt syfte har varit att 

bidra till kunskapen om vilka överväganden som behövs för att programmering 

ska kunna föras in på ett fruktbart sätt i grundskolans undervisning.  

Utvecklingsarbetet har drivits av två lärare som ingår i ett större lärarlag kring 

teknik, matematik och NO. En forskare och en kvalitetsutvecklare har kontinu-

erligt följt och stöttat projektets utveckling under två år. I projektet har också 

elever på olika sätt deltagit i utvärderingen av undervisningen. 

I rapporten beskrivs den undervisningsmiljö som utvecklats inom teknikämnet 

på Våxtorpsskolan i termer av en social och materiell ekologi med fem olika 

huvudkomponenter som alla spelar en viktig roll för helheten: material, digital 

kompetensutveckling, meningsskapande, pedagogiska ramar och bedömning. I 

denna ekologi är programmering en integrerad del, genom vilket det första syf-

tet uppnåtts. För att uppnå även det andra syftet har en modell (kallad P3) som 

kan användas som utgångspunkt för perspektivtriangulering vid utveckling av 

programmeringsundervisning tagits fram. 

Gränsöverskridande programmering
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Bakgrund 

Det finns flera argument för varför alla elever bör få någon form av kunska
per om programmering. Idag växer barn upp i en värld där digitaliseringen 
sätter sin prägel på en väldigt stor del av vardagen, både direkt och indirekt. 
Samtidigt blir teknikens bakomliggande uppbyggnad och funktion ofta mer 
och mer dold, en utveckling som tycks fortsätta. Programmering kan bidra 
till att ge en förståelse av hur tekniken fungerar under ytan och bidra till 
att öka barn och ungas handlingsmöjligheter samt förhoppningsvis minska 
känslan av alienation inför vår allt mer teknikdrivna värld. 
 
Under 2018 fördes programmering in i läroplanen för grundskolan. Detta 
föregicks av ett omfattande, offentligt finansierat utredningsarbete1 som 
involverade bland annat Skolverket, branschrepresentanter för mjukvaru
industrin, lärare och forskare. Projektet resulterade i ett förslag till läro
planstillägg genom vilka inslag av programmering skulle föras in i ett antal 
olika ämnen med en progression. Tyngdpunkten hamnade på ämnena ma
tematik och teknik, men även i ämnen som svenska och slöjd har fått föränd
ringar i centralt innehåll som kan knytas till programmering. 
 
En grundläggande idé som drevs av bland annat datavetare under utrednings
arbetet var att införandet av programmering skulle bottna i datalogiskt tänk-
ande (Heintz med flera, 2017). Datalogiskt tänkande, som har sitt ursprung i 
datavetenskapen, är en översättning från engelskans computational thinking 
och beskrivs i kommentarmaterialet till läroplanen som bland annat ”pro
blemlösning, logiskt tänkande, att se mönster och skapa algoritmer som kan 
användas vid programmering” (Skolverket 2017, s. 9). Grundtanken bakom 
denna formulering är förmågan att formulera problem på sätt som gör dem 
möjliga att lösa med hjälp av beräkningar, vilka i sin tur kan utföras av datorer. 
Det framstår som att utformningen av progressionen i läroplanen, i vilken för
delningen av kunskapsinnehåll relaterade till instruktioner, problemlösning, 
mönster, algoritmer och programmering fördelats mellan olika ämnen och i 
olika årskurser, bygger på idén om att elever ska tränas i datalogiskt tänkande 
(för en närmare beskrivning av läroplanen i detta ljus, se Lilja, 2019). 
 
När läroplanen fastställdes hade dock begreppet datalogiskt tänkande lyfts 
ut. Skolverket ansåg att begreppet var för otydligt för att fungera i ett styrdo
kument med juridisk funktion. Det finns också en viss kontrovers inom data
vetenskapen om begreppets betydelse och status2. Följden blev att läroplanen 
tappade den utgångspunkt utifrån vilken den formulerats, något som väckte 
stark kritik från de datavetare som varit drivande i formuleringsarbetet. 
Dessa hade velat se ett mer generellt formulerat datavetenskapligt kunskaps
innehåll i läroplanen, snarare än begränsade tillämpningar inom matematisk 
problemlösning och kontroll och styrning av artefakter i teknikämnet (Heintz 
med flera, 2017).  

1 https://www.vinnova.se/p/trippel-helix---nationell-samling-for-skolans-digitalisering/

2 Se Tedre och Denning (2016) för en utvecklad diskussion.
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Denna kontrovers kring syftet med programmering skapar i sin tur en utma
ning för skolor och lärare eftersom det lämnar de didaktiska frågorna kring 
vad som ska läras ut, hur det ska gå till och varför lämnas mer eller mindre 
öppna. Det krävs alltså att lärare ska kunna navigera och utforma ämnes
överskridande undervisning med progression i ett kunskapsområde där 
även experter har olika uppfattningar, ofta utan att ha egen relevant grund
utbildning. Detta är den utmaning som FDLISprojektet Gränsöverskridande 
programmering tar sin utgångspunkt i. 

Vad ville vi veta i projektet? 

I och med att programmering tydliggjorts som innehåll i grundskolans 
läroplan finns ett stort behov av att utveckla nya modeller för hur det kan 
integreras i undervisningen. Våxtorpsskolan i Våxtorp beläget i Laholms 
kommun, var tidigt ute med att ta initiativ kring programmering och digi
tal kompetens. Lärarna Martin Petersson och Christian Hanke tog, redan 
innan läroplanen trädde i kraft, initiativ kring att föra in nya arbetssätt 
kopplade till digitala teknologier i undervisningen i flera ämnen. Under slu
tet av 2018 kopplades Våxtorpsskolan till projektet FDLIS och under två år 
har ett samarbete skett mellan lärarna och Patrik Lilja Skånberg, univer
sitetslektor i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Halmstad, och Henrik 
Widaeus, kvalitetsutvecklare på Laholms kommun. 
 
Projektet tar sin utgångspunkt i läroplanen, som är skriven på ett sätt 
som pekar ut programmering på ett relativt snävt sätt i teknikämnet. 
Programmering kopplas här till elektronik samt till styrning och reglering. 
I detta projekt har vi prövat att se möjligheterna med programmering i rela
tion till läroplanen i ett betydligt bredare perspektiv. Enligt kunskapskra
ven för (betyget A) i slutet av årskurs 9 ska eleven exempelvis kunna ”ge
nomföra enkla teknikutvecklings och konstruktionsarbeten genom att 
undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar 
samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala mo
deller”. I en sådan systematisk prövning och utveckling av digitala modeller 
kan programmering passa in mycket väl. Programmering kan också använ
das som ett led i elevers utveckling av digital kompetens och förhållnings
sätt som främjar entreprenörskap, det vill säga mer allmänna mål som i lä
roplanen formuleras under rubriken skolans uppdrag. Det finns alltså stöd 
i läroplanen till att använda programmering för att iscensätta en rad delar i 
innehållet i kursplanen för teknik såväl som aktiviteter med av relevans för 
skolans mer övergripande uppdrag.  

Samtidigt uppstår frågor kring hur ett sådant bredare perspektiv på pro
grammering ska kunna realiseras i praktiken. Vilka tekniska lösningar är 
lämpliga? Hur tillgodoser man behovet av kompetensutveckling av perso
nal? Hur kan uppgifter för elever utformas? Detta projekts första syfte är, 
i linje med dessa frågor, att utforska hur programmering kan föras in i tek
nikundervisningen i ett bredare perspektiv, givet skrivningarna i kurspla
nen för teknikämnet samt i läroplanen mer generellt. Ett andra syfte med 
projektet är att mer generellt bidra till kunskapen om vilka överväganden 
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som behövs för att programmering ska kunna föras in på ett fruktbart sätt i 
grundskolans undervisning. Detta är i sin tur tänkt att visa på möjliga vägar 
framåt i den utmanande situation där skolan idag befinner sig i relation till 
programmering som kunskapsinnehåll. 

Vad gjorde vi? 

För att ge förutsättningar att uppfylla projektets första syfte, att föra in 
programmering i teknikämnet i ett bredare perspektiv, har en rad aktivi
teter genomförts: 

• Ett flertal tekniska 
lösningar har prövats i projektet. 
En utgångspunkt för var 
att köpa in en uppsättning 
Raspberry Pi enkortsdatorer 
(se bild 1). Till dessa har olika 
operativsystem använts 
(Rasbpian och Kano). Vidare 
har 3Dskrivare och spelmiljön 
Minecraft varit viktiga.
• En uppsättning 

med uppgifter inom teknikämnet för år 7–9 har utvecklats 
(se bild 2, 3 och 4 för exempel samt appendix A för en närmare 
beskrivningar). Dessa har distribuerats genom Google Classroom, 
vilket innebär att eleverna i egen takt och utifrån egna val kunnat 
ta del av uppgifter och lämna in rapporter när de är klara.

Raspberry Pi 2, modell B. 
Bild: Evan Amos (Public 
Domain)

Två olika elevlösningar på 
uppgiften ”programmera 
en katt” i Kano MakeArt 
(åk 7) 
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• En bedömningsmatris för uppgifter  teknikämnet 
har utvecklats (se appendix B). 

• Arbete med alternativa former för dokumentation (video och 
dokumentkamera) och bedömning av elevers arbete pågår. 

• En utvärdering av undervisningen med 
 eleverna i år 7 och 8 har genomförts. 

• En av klasserna har under projektet framgångsrikt deltagit i tävlingen 
i teknikåttan, något som också redovisats online i form av en blogg1. 

• Vissa inslag har gjorts i matematikämnet. 
• I samhällsplaneringsuppgiften i åk 9 (se appendix A) 

görs kopplingar till Samhällskunskap och NO. 

Vad har vi sett och lärt oss? 

I föregående avsnitt beskrev vi kortfattat hur en komplett undervisningsmiljö 
med tydliga inslag av programmering inom teknikämnet för årskurs 7–9 ut
vecklats i projektet. I detta avsnitt beskriver vi mer utvecklat de observationer 
och lärdomar som vi gjort under utvecklingens gång.  

Ett resultat av projektet är att undervisningsmiljön lämpligen kan beskrivas 
i termer av en social och materiell ekologi. Innan vi går in på beskrivningen för
tjänar dock termen ekologi en förklaring. Termen avser i projektet systemiska 
relationer mellan de ingående elementen (både sociala och tekniska/materiella). 
Alla bidrar till en miljö med vissa egenskaper, genom samspel eller konflikter och 
spänningar med de andra elemen
ten. Termen ekologi pekar alltså ut 
växelverkan mellan olika element. 
Termen används även i litteratu
ren för att betona diversitet och 
kontinuerlig förändring och ut
veckling, snarare än stabilitet. 

Vi har valt att analytiskt be
skriva ekologin och de lärdomar 
vi gjort genom att dela upp den 
i fem olika komponenter, som 
samtidigt hänger samman (se 

1 https://vaxtorpsskolan.wordpress.com/2020/05/15/teknikattan-vaxtorpsskolan-8a/

Elevlösning på uppgiften 
”Rita hus i tinkercad och 
bygg av tändsticksask”–
inklusive lysdiod och 
koppling med annat hus 
(parvis så att två kretsar 
skapas till ett batteri).

Den sociala och materi-
ella ekologin som utveck-
lats inom teknikundervis-
ningen inom projektet. 
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figur 1). Man kan välja olika sätt att dela upp beskrivningen. De fem kompo
nenter som beskrivs nedan har alla framstått som centrala för en balanserad 
undervisningsmiljö.  

Material 

Till elementet material har vi räknat de olika materiella och tekniska in
slagen i undervisningsmiljön. DiSessa (2000) menar att det är viktigt att 
erbjuda möjligheten att gestalta kunskapsinnehåll i meningsfulla samman
hang, något han kallar enrichment frame, inramningar som berikar. En grun
didé bakom valet av tekniska lösningar har, i linje med diSessas tankar, varit 
att introducera elever till olika teknologier, och samtidigt ge dem menings
fulla aktivitetskontexter som gör det möjligt för dem att på olika sätt tänka 
med tekniken. Detta möjliggör i sin tur för dem att göra egna kopplingar och 
se nya möjligheter.  
 
Det visade sig tidigt i projektet att det inte var tillräckligt med ett språk eller 
system för att skapa en väl fungerande undervisningsmiljö för att uppnå 
detta. Raspberry Pienheter användes mycket i början, men för att skapa en 
variation fördes olika teknologier, appar och digitala miljöer in i undervis
ningen. Det tycks finnas en poäng i att det finns olika möjligheter för olika 
elever att skapa olika kopplingar mellan relevanta kunskapsinnehåll och 
aktivitetskontexter. Detta pekar mot att epistemologisk rikedom, en term 
lånad från diSessa (2018), är viktig och att det i detta fall (inom ramen för 
teknikämnet) finns en poäng i att i att erbjuda olika system och miljöer som 
ger förutsättningar att realisera olika typer av idéer och uppgifter, både ur 
lärar och elevperspektiv. 

Under projektet visade det sig vidare att de tekniska lösningar som fung
erade väl i undervisningen var de som inte är allt för specialiserade. De var 
tröskeln att komma igång med dem relativt låg för elever och lärare (de krä
ver inte specialistkunskaper) och dels är de ofta möjliga att kombinera med 
andra teknologier i arbetsflöden. Några exempel på vad denna ansats lett till 
i projektet är en grupp tjejer som skapade smycken med hjälp av 3Dskrivare 
och en kille som utvecklade en app med ett frågespel kring Harry Potter. 
 
Digital kompetensutveckling 

Ett bärande element i ekologin har varit att skapa utrymme för utveckling 
av digital kompetens, både för lärare och elever. Behovet av kompetensut
veckling är ett direkt svar på den snabba tekniska utvecklingen men också av 
den kontinuerliga utvärderingen av vilken typ av uppgifter som fungerar väl 
för eleverna. Exempelvis startade projektet som ovan nämnts med inköp av 
Raspberry Pienheter, vilka var en nödvändig materiell bas för att etablera 
en ny undervisningspraktik. Under projektets försköts fokus på Raspberry 
Pi mot för andra teknologier och applikationer som visade sig passa in. Utan 
utrymme för kompetensutveckling hos lärarna hade det varit svårt att kon
tinuerligt utvärdera nya tekniska lösningar. 
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Kompetensutvecklingen hänger även ihop med den typ av uppgifter som 
utformats för eleverna. Genom att välja uppgifter med låg tröskel, speciellt 
i årskurs 7, kan lärare såväl som elever lära sig om teknikens egenskaper 
under tiden uppgifterna genomförs. Behovet av att lägga tid på kompetensut
veckling innan undervisningen genomförs minskar därmed. Här är det vik
tigt att betona att detta lärande handlar om att uppdatera och förfina redan 
befintliga kunskaper, snarare än att utveckla något från grunden. Det förut
sätter goda grundläggande tekniska kunskaper hos lärarna och att en stabil 
ekologi med genomtänkta strukturer för undervisning och bedömning.  

En sista komponent i kompetensutvecklingen rör lärarnas samarbete. I 
projektet har detta varit helt grundläggande för att driva utvecklingsarbe
tet eftersom det gjort det möjligt för dem att specialisera sig på olika saker 
att bidra med i den kontinuerliga reflektionen kring undervisningen. Ett 
väl fungerande samarbete mellan lärarna har även varit en nödvändig för
utsättning för att få projektet Gränsöverskridande programmering som 
helhet att fungera. Bemanningsaspekten är alltså på många sätt central för 
att lyckas med denna typ av utvecklingsprojekt samtidigt som den är svår att 
helt styra över.

Meningsskapande 

Något som under projektet blivit allt mer tydligt (och som diskuteras vidare 
i slutet av rapporten) är att teknikämnet och dess undervisningstradition 
formar förutsättningarna för hur programmering och relaterade kunska
per om digitala teknologier kan läras ut. I relation till matematikundervis
ningen, där ofta mer specifika kunskaper och färdigheter ligger i fokus, kan 
man inom teknikundervisningen använda fler olika sätt att belysa och ex
emplifiera det centrala innehållet. Det finns därmed fler frihetsgrader och 
en större öppenhet för att elevers egna intressen. En strävan i projektet har 
varit att erbjuda väl genomtänkta uppgifter (vilka bidrar till att skapa de pe
dagogiska ramarna i ekologin), samtidigt som elevers egna initiativ till pro
jekt uppmuntras.  
 
Vidare finns det inom teknikundervisningen, så som den bedrivs på 
Våxtorpsskolan, en tradition av att uppmuntra dialog både mellan elever och 
mellan elever och lärare under problemlösning. Givet att elever själva kan 
bestämma vilka uppgifter de vill arbeta med kommer också genomförandet 
av uppgiften i förgrunden. Fokus på egna initiativ, dialog och process rim
mar på många sätt väl med programmeringsundervisning, eftersom att lära 
sig programmera är en process som kräver att man prövar sig fram och har 
tid att förstå vad som fungerar och inte.  
 
Vi har i detta sammanhang valt att kalla denna aspekt av ekologin för men
ingsskapande eftersom den sammantaget gör det möjligt för eleverna att 
både välja inriktning på sitt arbete och utveckla det i dialog med andra, 
under relativt fria former, vilket lägger fokus på just mening och förstå
else. Det är återigen viktigt att påminna om att detta arbetssätt måste pla
ceras in i en större ekologi som innehåller undervisningsmoment, skapar 
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pedagogiska ramar och tydliggör bedömningskriterier – det handlar inte 
om att undvika att ställa krav. Inom just teknikämnet har det dock visat sig 
att ramarna möjliggör att elever får utrymme att göra egna meningsfulla er
farenheter av programmering och utveckla relaterade tekniska kunskaper. 
Inom andra ämnen kan mer specifika begreppsliga aspekter lyftas, men 
det har samtidigt i projektet visat sig svårt att hitta utrymme för friare och 
personligt meningsfulla aktiviteter kopplade till programmering utanför 
teknikundervisningen.

Pedagogiska ramar 

I tidigare prövade undervisningsupplägg inom teknikämnet har ett åter
kommande problem för lärarna varit att hålla ihop klassen. Olika elever har 
olika arbetstempo, olika intressen och motiveras av olika saker. Detta inne
bär att det varit svårt att hålla ett kontinuerligt gemensamt fokus i undervis
ningen. Upplägget som här utvecklats ger därför elever möjlighet att ”vika 
av” och hitta sina egna nischer, samtidigt som uppgifterna sammantaget gör 
att de får se en rad olika exempel på redskap och programmeringsproblem 
som de själva kan pröva på olika sätt.  
 
Genom att använda Google Classroom får eleverna möjlighet att välja bland 
de olika uppgifter som tillhör deras egen årskurs. Olika uppgiftsbeskriv
ningar presenteras (4–8 uppgifter har varit öppna och valbara samtidigt) 
och möjligheter för att lämna in dokumentation för bedömning finns i 
samma system vilket underlättar hanteringen. Uppgifterna har en progres
sion över årskurserna (se Appendix A) och följer en gemensam princip. Den 
bygger på att eleverna introduceras för ett redskap och ges en enkel uppgift 
– exempelvis ”rita en katt” (se bild 2 ovan). De enkla uppgifterna fyller funk
tionen att snäva ner de många möjligheter som redskapen innehåller och ge 
ett fokus. Snarare än att gå igenom ett strukturerat kunskapsstoff på för
hand som eleverna sedan ska tillämpa ligger fokus på att skapa möjligheter 
för eleverna att själva initiera aktiviteter. 
 
Denna princip som kan beskrivas som ”redskap + enkel uppgift” ser vid för
sta anblick simpel ut. I själva verket är den ett sätt att engagera eleverna i 
konkret arbete samtidigt som man hanterar behovet av kompetensutveck
ling för lärare inom ett komplext och snabbt föränderligt kunskapsområde. 
Uppgifterna har visat sig lätta att ta över mellan lärare. Varje lärare kan där
för genomföra dem på sitt sätt. Läraren kan lära sig samtidigt som eleverna, 
eller först arbeta igenom uppgifterna för att ha mer kontroll, så att läraren 
vet vad eleverna kan stöta på. Det finns alltså en nära koppling mellan ut
formningen av uppgifter och kompetensutvecklingsaspekten av ekologin 
som beskrivs ovan.

Uppgifterna syftar inte till att lära eleverna systematiska begreppsliga kun
skaper om programmering, utan förbereder dem snarare på att känna igen 
olika typer av problem som kan lösas med hjälp av programmering. Vissa 
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elever går samtidigt djupare och ägnar mycket tid åt att skriva kod. Ansatsen 
att erbjuda olika vägar har också fungerat bra för elever med som tende
rar att göra annat än fokusera på skolarbete. Elever som har haft svårt att 
få uppgifter gjorda har kunnat göra dem i sin takt tack vare valfriheten och 
upplägget i Google Classroom. Upplägget är också inkluderande, speciellt i 
årskurs 7, då alla elever får samma grundvillkor men kan utföra uppgifterna 
på olika sätt. 

Bedömning 

En av de mer utmanande delarna i projektet har varit att utveckla former 
för bedömning. En av anledningarna till detta står att finna i teknikämnets 
förutsättningar. För att lärarna ska kunna bedöma om eleverna uppnår kun
skapsmålen i läroplanen (och betygsätta dem) behöver eleverna dokumen
tera sina projekt. En första del i arbetet med bedömning var att utveckla en 
bedömningsmatris som tydliggör olika bedömningsaspekter och elevarbe
tets nivå inom dessa (se appendix B). De fem aspekterna är ändamålsenlig
het, konstruktionsförmåga/planering, arbetsgång/dokumentation, histo
riskt sammanhang och samhällpåverkan. Dessa olika aspekter visar tydligt 
teknikämnets komplexitet – eleverna behöver både kunna hitta lösningar på 
tekniska problem, konstruera och genomföra planer, dokumentera arbetet 
samt sätta det i relation till historiska och samhälleliga perspektiv.  
 
En andra del i arbetet med bedömning initierades då det visat sig att kraven 
på dokumentation i teknikämnet innebär att två tydligt skilda rationaler 
förts in i samma uppgifter. Eleverna behöver å ena sidan genomföra arbetet 
med projektet, lösa de tekniska problem de ställs inför och utveckla de re
levanta kunskaperna. Å andra sidan ska de kunna sammanställa text och bild 
i en rapport som förmedlar processen och samtidigt kunna göra kopplingar till 
större perspektiv och även kommunicera med en läsare. Detta leder till en följd
problematik i att vissa elever har mycket högre motivation och förmåga att ar
beta handson med tekniken än att formulera sig i text kring processen. Försök 
pågår därför med att låta elever använda dokumentkameror för att erbjuda al
ternativa former för dokumentation. Vidare pågår försök med att låta elever do
kumentera sina uppgifter i form av instructables2 som publiceras publikt online, 
för att koppla arbetet i klassrummet till en kontext utanför skolan.  
 
En tredje utmanande aspekt med bedömning är att det går att lösa uppgifter på 
olika sätt (se exempelvis kontrasten mellan de två elevlösningarna i bild 2 ovan). 
Detta är en kärnproblematik med bedömning på så sätt att det kräver att olika 
lösningar på öppna uppgifter kvalitativt kan rangordnas. Att hitta fungerande 
lösningar på alla dessa tre utmaningar har varit centralt för att ekologin ska bli 
balanserad. Arbetet med detta fortsätter.

2 https://www.instructables.com/
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Vad tar vi med oss från projektet? 

Efter att ha analyserat den ekologi som ovan beskrivits i relation till kun
skapsläget om programmering i grundskolan framstår två saker viktiga att 
lyfta fram. Den första gäller hur den ekologi som utvecklats i projektet kan 
informera vidare utvecklingsarbete kring programmering. Den andra gäller 
genusaspekter. 

För att börja i den första är vårt övergripande intryck är att programme
ring fungerat väl i ekologin som utvecklats i teknikämnet inom ramen för 
detta projekt. Detta baserar sig både på lärarnas uppfattningar och utvärde
ringar som gjorts med elever. Även om vi inte formellt mätt kunskapsnivån 
hos eleverna kan vi också konstatera att två elever från projektet som deltog 
i den ovan nämnda tävlingen teknikåttan svarade alla rätt på uttagningstes
ten, vilket är mycket ovanligt. I projektet har vi samtidigt gjort iakttagelser 
om matematikämnet eftersom de ingående lärarna också undervisar i mate
matik och har prövat att föra in programmering där.

En slutsats som har dragits i relation till matematikämnet är att det finns 
något motsägelsefullt i relationen mellan matematikundervisning och pro
grammering. Om man ser programmering som ett sätt att förenkla problem
lösning genom att utnyttja datorns beräkningskapacitet (i linje med syftet 
med datalogiskt tänkande) är det lätt att se tillämpningar inom teknik, 
exempelvis i hållfasthetsberäkningar. I matematik blir relationen mellan 
problemlösning och mekaniserade beräkningar mindre uppenbar. En bra 
programmeringsuppgift kan vara en dålig matematikuppgift (åtminstone så 
länge fokus inte hamnar på de matematiska principerna bakom koden). Ett 
program som tar fram de 100 första primtalen ger exempelvis inte per au
tomatik bättre matematisk förståelse även om eleven med datorns hjälp kan 
generera en korrekt talserie. 

Ett resultat av projektet är då att teknikämnet som sammanhang för införan
det av programmering ger mer fruktbara förutsättningar än matematikäm
net, åtminstone givet hur dessa ämnen är uppbyggda i dag. Att jämföra med 
just matematikämnet är relevant eftersom de mest centrala skrivningarna 
kring programmering är förlagda dit i läroplanen. Matematikämnet lägger 
ofta fokus på mer specifika, begreppsliga kunskaper medan den ekologi som 
utvecklats i detta projekt visar att teknikämnet erbjuder eleverna möjlighe
ten att få en bredare erfarenhet av programmering och olika tillämpningar i 
tekniska system. Teknikämnets undervisningstradition, som betonar pro
blemlösning, arbetsprocess och dialog, passar väl ihop med programmering 
som aktivitet. I det undervisningsupplägg som utvecklats i projektet finns 
också möjligheter för eleverna att skapa personligt meningsfulla programme
ringsprojekt i en miljö som är rik på tekniska möjligheter. Vidare kan de er
farenheter som elever utvecklar i teknikämnet på olika sätt knytas till andra 
skolämnen. Lite spekulativt kan vi dra slutsatsen att teknik, som är ett betyd
ligt nyare ämne med öppnare kunskapsinnehåll och lägre status än matema
tik, tycks ha betydligt lättare att härbärgera programmering som aktivitet och 
kunskapsinnehåll, samtidigt som fokus också blir annorlunda.
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Här närmar vi oss projektets andra syfte, att ta fram en modell för hur pro
grammering kan föras in i undervisning i grundskolan. Det vi sett i projektet 
är att det krävts överväganden ur tre olika perspektiv för att utveckla den eko
logi inom ramen för teknikämnet som ovan beskrivits (se figur 2). Dels har 
det krävts överväganden ur ett datalogiskt perspektiv, för att peka ut relevanta 
begreppsliga kunskaper om programmering. Dels har det krävts övervägan
den ur ämnesperspektiv, för att de aspekter av programmering som pekas ut 
i kursplanen för teknikämnet (gällande styrning av system samt elektronik) 
ska kunna integreras i undervisningen. Slutligen har det krävts övervägan
den ur ett redskapsperspektiv för att hitta relevanta lösningar när det gäl
ler hårdvara, operativsystem, programmeringsspråk och gränssnitt. Detta 
handlar både om att det är viktigt att hitta lösningar som samspelar med 
och styrker de andra perspektiven samt att väl valda redskap kan ge mervär
den i undervisningen som går utöver programmering, exempelvis genom att 
bidra till digital kompetens och digitala arbetssätt i bredare bemärkelse. Det 
finns också exempel i litteraturen på att lättillgängliga visuella programme
ringsspråk som Scratch kan vara mindre lämpade för att lära ut begreppsliga 
programmeringskunskaper (se Heintz och Manilla, 2018 samt Lilja, 2019). 
Redskapsperspektivet kan alltså bidra till att bidra till att undvika sådana 
motsättningar mellan verktyg och undervisningsmål för att istället skapa sy
nergier i en vidare social och teknisk ekologi (se Scratchprogrammering av spel 
med poäng i bilaga A för ett exempel på hur Scratch använts i detta projekt). 

Under projektet har en triangulering, det vill säga en iterativ rörelse mellan 
dessa perspektiv, ägt rum för att de ska kunna fungera ihop. Vi menar, med ut
gångspunkt i den ekologi som utvecklats i projektet, att denna triangulering 
är en mycket viktig aspekt av införandet av programmering i grundskolan. 
Av denna anledning har vi valt att kalla modellen för P3, vilket står för just 
perspektivtriangulering.  

Undervisningsekologier som inkluderar programmering kan se ut på (mycket) 
olika sätt, men om man inte ser att alla tre perspektiven behöver tas i beaktande 
och att det krävs en process för att samordna dem. En vanlig idé när programme
ring fördes in tycks ha varit det tämligen direkt skulle kunna stärka ämnesun
dervisningen genom att lägga till ett antal begrepp kopplade till programmering 

En perspektivtriangu-
leringsmodell (P3) för 
utveckling av pro-
grammeringsinnehåll i 
grundskolan.  
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inom exempelvis matematikämnet. Man missar då att programmering är också 
ett eget kunskapsområde med en egen teori kopplad till datavetenskap och en 
egen praktisk domän där vissa arbetssätt fungerar bättre än andra. Det kan 
därmed inte utan vidare integreras i befintlig undervisning. Innebär detta att 
programmering inte kan föras in i matematikämnet? I det avslutande avsnittet 
nedan kommer vi diskutera denna viktiga fråga, i relation till modellen i figur två.

Slutligen är, enligt oss, ett underutforskat argument för att arbeta med 
programmering i skolan att det kan fungera som en katalysator som möj
liggör nya arbetssätt i samspel med tekniken, vilka ökar elevers handlings
utrymme inom ramen för undervisningen. Undervisningen kan på så vis ges 
en extra dimension genom programmering, utan att målet nödvändigtvis är 
renodlade kunskaper i kodning. Genom att på olika sätt programmera enhe
ter (vare sig det är elektronik, appar eller mer komplex mjukvara) kan elever 
delta i uppbyggnaden, utformning och utvärdering av system av många olika 
typer. Detta är idag är lättare än någonsin givet att det finns en rad olika 
tjänster och billiga tekniska lösningar för skolbruk som stödjer sådana ar
betssätt. Programmering kan därmed, i ett redskapsperspektiv, utnyttjas 
för att skapa en mer mångfacetterad användning av digitala teknologier i 
undervisningen och därigenom samtidigt bidra till utvecklingen av en mer 
kvalificerad digital kompetens.

Så till den andra saken som är viktig att ta med från projektet. Denna var 
ursprungligen inte en uttalad del av projektet, men har visat sig högst cen
tral för att nå projektets första syfte. Den gäller iakttagelser kring genus. I 
en färsk svensk studie (som även ingår i projektet Programmering i ämnes-
undervisningen, vilket tas upp i följande avsnitt) visade resultaten ett signifi
kant högre intresse för programmering hos killar än hos tjejer. Vidare kunde 
inte 90 procent av tjejerna i årskurs 8 tänka sig att arbeta med programme
ring efter skolan (Olsson & Mårtensson, 2020). Vi har inte genomfört någon 
motsvarande statistisk undersökning i Gränsöverskridande programme
ring, men vi har samtidigt gjort observationer som är intressanta i samman
hanget. Ingen tydlig genusskillnad i intresse för uppgifterna som utvecklats 
har noterats av lärarna (även om de elever som fördjupat sig mycket på egen 
hand i programmering varit killar). Vi har kopplat detta till att tematiken i 
de huvuduppgifter som eleverna arbetat med i teknikämnet (exempelvis hus 
och materiell infrastruktur) inte varit tydligt kodade som maskulina eller 
feminina. Vidare kom en tjej i en av klasserna med idén att skriva ut smycken 
på 3Dskrivare, en idé som sedan i samarbete med lärarna utvecklades till 
att inkludera lampor och elektronik som kunde programmeras. Detta ska
pade stort intresse hos tjejerna (men i det fallet  inte hos killarna) i klassen. 
Sådana exempel pekar på att det är viktigt att kunna öppna för olika uttryck 
av teknikintresse och även kunskaper hos lärare att lägga teknikperspektiv 
på både traditionellt maskulint och feminint kodade artefakter även kopplat 
till programmeringsrelaterat innehåll.

Vidare kan det konstateras att en del i det centrala innehållet i teknikämnet 
rör ”hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns 
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yrkesval och teknikanvändning”. Genusaspekten av teknikundervisningen är 
alltså framlyft i läroplanen. Parallellt med detta efterlyses en ökad mångfald i 
teknikutvecklingen internationellt sett. En av de senaste årens mest omtalade 
böcker kring AI, skriven av framtidsforskaren Amy Webb, pekar exempelvis 
ut hur samtliga nio teknologijättar i USA och Kina utvecklats och leds av män 
med examina i ”hårda”, teknikrelaterade discipliner. Webb menar att detta 
riskerar att forma utvecklingen av AI för lång tid framöver vilket kommer få 
stora konsekvenser för vilka perspektiv som så att säga byggs in i tekniken 
(Webb, 2019). Det är i detta hänseende angeläget att rusta många elever att på 
olika sätt delta i teknikutveckling – av demokratiska skäl. 

Hur bidrar projektet till forskningen inom området? 

Under projektets gång har en nationell diskussion kring programmerings
innehållet i läroplanerna uppstått. Ett viktigt inlägg i denna kommer från 
det tämligen omfattande FoUprogrammet Programmering i ämnesunder-
visningen, som finansierats och letts av Ifous. I detta projekt har 15 utveck
lingsgrupper på skolor i Stockholm, Tyresö, Åstorp och Simrishamn kom
muner samt Freinetskolan Hugin arbetat systematiskt med att utveckla 
undervisning i programmering med utgångspunkt i metoden lesson studies3. 
Tyngdpunkten har legat på matematikämnet och åldersmässigt har det fun
nits en spridning över grundskolans årskurser (det har därför inkluderat 
yngre elever än vad som varit i fokus i Gränsöverskridande programmering 
vilket är relevant vid en jämförelse). I projektets slutrapport beskrivs bland 
annat framgångar med elevers motivation och positiva effekter på språk
liga förmågor, problemlösning och digital kompetens som konsekvens av 
programmeringsundervisningen. 
 
Samtidigt väcks i slutrapporten från Programmering i ämnesundervis
ningen frågan om det är möjligt att lära sig matematik genom programme
ring i grundskolans tidigare årskurser (Jahnke, 2020, s. 8). Vidare beskrivs 
utmaningar med hur man ska kombinera ämnesinnehållet med program
mering. Forskargruppen i projektet drar slutsatsen att begränsade för
kunskaper i datalogiska begrepp (som exempelvis variabler, slingor och 
villkorssatser) hos lärare och elever gjorde det utmanande att skapa under
visningsupplägg som utvecklade elevers matematiska kunskaper (Nouri 
2020, s.39). De menar att programmering, givet svårigheterna, trots allt 
kanske gör sig bäst som ett eget ämne. 
 
Dessa resultat är relevanta att koppla till slutsatserna kring perspektivtri
angulering och P3modellen som beskrivs i figur två i föregående avsnitt. Att 
göra programmering till ett eget ämne skulle innebära att det datalogiska 
perspektivet kunde renodlas. Samtidigt skulle det frikopplas från andra 
ämnen och möjligheten till kontextualisering och konkretisering inom 
ramen för dessa skulle minska betydligt. Det är också intressant att koppla 
de vinster man sett i Programmering i ämnesundervisningen (inte minst 

3 https://www.ifous.se/programmering-i-amnesundervisningen/
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vad gäller elevers utveckling av språkliga förmågor, kreativitet och digital 
kompetens) till verktygsperspektivet och ämnesperspektivet. I vilken mån 
uppstår dessa genom att programmering möter innehåll från olika ämnen 
samtidigt som de arbetar med väl valda redskap som ger upphov till kreativa 
arbetsprocesser? Detta är öppna frågor som behöver studeras mer, men ett 
inlägg i debatten baserat på de slutsatser vi dragit i detta projekt är att in
förandet av programmering kräver en perspektivtriangulering som visat sig 
vara fruktbar i teknikämnet. 
 
Istället för att skapa ett eget ämne för programmering skulle denna triang
ulering kunna utvidgas till att även inkludera andra ämnen, som matematik 
och NO, i en vidare, lokal undervisningsekologi. Detta är en plan för framti
den på Våxtorpsskolan. I förlängningen är en tanke att både matematik, NO
ämnen, hemkunskap, samhällskunskap och slöjd ska kunna anslutas till det 
utvecklingsarbete som genomförts. Fördelen med detta är att det kan göras 
kopplingar mellan den rikare erfarenhet av programmering och digital tek
nik som eleverna utvecklat i teknikämnet och mer isolerade inslag som tas 
upp i de andra ämnena. På så vis kan olika delar i en vidare ekologi komplet
tera varandra. Detta kräver givetvis en planering där undervisningen i de 
olika ämnena kan synkroniseras. Det kräver också ett antal iterationer i en 
perspektivtrianguleringsprocess. Vinsten med detta skulle samtidigt kunna 
vara ett verkligt gränsöverskridande perspektiv som leder till att program
mering blir ett både meningsfullt och viktigt innehåll i grundskolan. 
 
Ett sådant gränsöverskridande perspektiv skulle också ha potential att förena 
idéer från olika kunskapstraditioner inom området programmering i skolan. 
Det finns en tydlig skiljelinje mellan den datavetenskapliga tradition som be
tonar de mer abstrakta aspekterna av programmering och den så kallade kon
struktionistiska traditionen, som istället betonar det konkreta och materiella. 
Denna förstnämnda yttrar sig bland annat i begreppet datalogiskt tänkande 
och ser programmering som en väg att utveckla förmågor och begreppsliga 
kunskaper som behövs för att formulera problem på sätt så att datorer kan 
användas för att lösa dem. Den sistnämnda betonar snarare elevernas men
ingsskapande och möjligheterna till olika lärprocesser som uppstår i mötet 
med den digitala tekniken (se vidare Lilja, 2019). Den har också under senare 
år även inspirerat den så kallade makerrörelsen (Godhe, Lilja och Selwyn, 
2019). Ett sätt att se på P3modellen är att den bryggar över mellan perspektiv 
på programmering som historiskt stått i konflikt med varandra. 
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Appendix A 

Förteckning över uppgifter som utvecklats i projektet 

I årskurs 7 är det övergripande temat att börja ”titta bakom dörrarna” på tekniken. Detta 

görs i följande uppgifter: 

1. Rita en katt. Introdukton till programmering med hjälp av verktyget make 

art: https://art.kano.me/. (se exempelelevlösning i bild 2, ovan). 

2. Nyckelring i Tinkercad. Eleverna för en digital ritning/modell som 

sedan skrivs ut i 3D (eleverna får med sig denna efteråt). 

3. Scratchprogrammering av spel med poäng. I denna uppgift kommer 

begrepp som loopar och variabler in. Variabler blir sedan en brygga till 

andra ämnen, t ex matte eller mätningar i NO, vilket ger eleverna bredare 

erfarenhet (denna uppgift är ett exempel på hur perspektivtriangulering 

med P3modellen i figur 2 kan fungera för att brygga över ämnen). 

4. Rita hus i tinkercad och bygg av tändsticksask. Här rör sig eleverna mellan 

digitala ritningar och fysisk konstruktion. De lägger även till en lysdiod 

och kopplar ihop kretsen med annat hus (så att två kretsar kopplas till ett 

batteri) Vissa elever lade även till vatten och avlopp (se bild 3 ovan). 

5. Går det att laga? I mån av tid (och i åk 8 mer reguljärt) kan eleverna 

ta med trasiga prylar hemifrån och försöka laga dem. 

 

I årskurs 8 är det övergripande temat att ”Spendera mer tid bakom dörrarna”, i följande 

uppgifter: 

1. Bygga en bro av tändstickor. Bron ritas först i Tinkercad. 

Programmering kommer in genom att relationen bärighet/

vikt testas genom ett program skapat i språket Python. 

2. Reaktionsspel programmerat i språket Python (se bild 4 ovan). 

3. Laga bilbana. Tinkercad och 3Dskrivare används. 

4. Bygga en vätgasbil. 

5. Skapa en mobilapp (i App Inventor). 

6. Egna programmeringsuppgifter (i Kano). 

 
I årskurs 9 fokuseras modellering, elektronik och programmering mer konextualiserat i föl

jande uppgifter: 

1. Framtidens hållbara stad– ett grupparbete. En stad planeras och detaljer byggs upp 

i bland annat Minecraft. Energiförsörjning och hållbarhet lyfts i relation till detta. 

2. Laga, skapa eller återbruka? Utveckling av den tidigare uppgiften ”Går det att laga?”. 

3. Skriva en instructable (på instructables.com). Detta ger en alternativ ingång 

till dokumentation i och med att resultatet publiceras öppet på webben. 
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Appendix B 

Bedömningsmatris för teknik, åk 7-9'
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