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Abstrakt
Studien problematiserade gymnasieelevers lärande i perspektivet: Lär sig elever förmågan att programmera 
eller lär de sig enbart programmeringsspråket? Syftet var att undersöka och analysera hur elever lär sig att 
programmera och om de lär sig tankesättet för att praktiskt tillämpa sina kunskaper av ett objektorienterat 
språk. Frågeställningar var: Hur uppfattar elever programmeringen och på vilket sätt lär de sig att pro-
grammera, dvs. kan de ta till sig programmeringsspråket för att lösa problem samt hur bibehåller elever sin 
motivation för lärande? Studien omfattade ett tjugotal elevers uppfattningar av programmering under ett 
tjugotal lektioner i C-sharp, som analyserades enligt en fenomenografisk ansats.  Resultatet visade en vari-
ation från att eleven inte ens behärskade det logiska tankesättet som krävs för att tillämpa syntaxen i något 
programmeringsspråk till att eleven har tankesättet för att tillämpa ett objektorienterat språk vid praktiskt 
problemlösning. De flesta eleverna tillämpade ett sekventiellt tankesätt för programmering och var ovana 
att  ta till  sig objektorienteringen. Eleverna uppfattade  programmeringslärandet som språkinlärning och 
koncentrerade sig på att lära sig syntaxen i C-sharp snarare än att lösa problem med ett objektorienterat 
tankesätt. Därför efterlyses mer lösningsinriktat lärande som liknar den praktiska programmeringen, där 
programmeringsprocessen och koncepten i objektorientering visualiseras i undervisningen.
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INLEDNING
Gries1 (2008) beskriver att programmeringsundervisning verkar vara "svartkonst" och 
frågar: "Ska elever lära sig enbart kunskaper i programmeringsspråket eller ska de lära sig  
förmågan att programmera?" Detta på grund av att det inte finns någon samstämmighet 
om vad en programmeringsprocess är, än mindre hur programmering borde läras. Enligt 
Gries lärs inte programtestning och felsökning heller på ett bra sätt. Vidare debatterar 
forskare och lärare inte bara om huruvida objektorientering2 ska läras först utan även om 
det överhuvudtaget kan läras först. En del av problemet är att programmering i en verk-
lig situation är en kombination av teknik och konst - svårt att utföra och än svårare att 
lära sig. En annan del av problemet kan vara att vi inte vet tillräckligt om programmer-
ing och hur man bäst undervisar i den. Därför efterlyser författaren mer forskning och 
diskussion om ämnet. (s.5) Dessutom framhåller Gries att läroböckerna fokuserar på 
programmeringsspråket hellre än på programmeringen och att de innehåller bara en 
begränsad mängd om programmeringsprocesser och problemlösning. Bennedsen och 
Caspersen (2004) håller med och menar att programmeringstekniker inte ens är om-
nämnda.(s.1) Gries (2002) anser att programmering är mer än att kunna fakta, det är en 
färdighet, och att lära ut en sådan färdighet är mycket svårare än att lära ut fysik, kemi 
eller matematik. Dessutom förväntar sig lärarna i andra ämnen att elever kan programm-
era nästan vad som helst efter genomgången av en eller två kurser - ingen sådan förvänt-
ning finns om elever som läser matematik eller kemi. Kanske är förväntningarna helt 
enkelt för höga. Gries jämför programmeringen med att skriva. Gymnasielever lär sig 
skrivning på flera kurser och fortfarande efter alla dessa kurser klagar lärare att elever inte 
kan strukturera sina tankar och skriva bra. Eftersom programmering är mer krävande att 
lära sig än att lära sig skriva, så varför skulle elever efter en programmeringskurs kunna 
strukturera sina tankegångar i problemlösning och programmera.(s.5) Att lära sig pro-
grammering är alltså mer än att bara lära sig fakta, det är att lära sig att tänka hur man 
utformar, utvecklar, testar och felsöker i ett program. Det innebär att elever ska lära sig 
och utveckla sin problemlösningsförmåga och ett tankesätt som är knytet till programm-
ering. Därmed ska undervisningen inte bara ge grundläggande koncepten i programm-
eringen utan även en förståelse av hur elever kan tillämpa dessa i praktiken. 

Enligt Alaoutinen (2012) kräver programmeringen många olika färdigheter som 
medför att lärandet blir utmanande. Programmering är en praktisk färdighet som kräver 
begreppsförståelse, som är en svår kombination för nybörjarelever. Programmeringen är 
abstrakt i sin karaktär, men resulterar i ett program, som är konkret. Hon menar att pro-
blemet i programmering inte är att lära sig syntaxen3 och semantiken i ett specifikt pro-
grammeringsspråk utan att lära sig använda språket för att skapa en fungerande helhet, 
att "sätta ihop bitarna". Det räcker alltså inte att komma ihåg syntaxen i ett språk, utan 

1 David Gries är professor of Computer Science, Computer Science Department in Cornell University Ithaca, USA
2 Objektorienteringen förklaras på sidan 7
3 Syntax är uppsättningen tillåtna reserverade ord och möjlig teckenordning i ett program, förklaras på sidan 7. 

Semantik ( av grekiska sema, "tecken") är teckensystems innebörd och tolkning.
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det krävs djupare förståelse för att kunna programmera.(s.175) Även Caspersen (2007) 
anser att programmering kräver skicklighet som är mer än att bara kunna syntaxen i ett 
programmeringsspråk och konstaterar att fel i elevers program snarare kan relateras till 
brister i problemlösningsstrategier än i språkets syntax. Han menar vidare att fast multi-
nationella empiriska studier under de senaste 25 åren visar att elever inte kan programm-
era och upplever stora problem med att bygga upp ett program, ändå envisas lärare att 
lära ut programmering genom att förklara språkkonstruktioner även om det är process-
kunskap och strategier för att sätta ihop bitarna som behövs. (s.38) 

Ett problem som gäller lärandet i allmänhet och särskild programmeringslärande är 
elevens egen motivation. Gärdenfors (2010) anser att en viktig faktor hur elever värderar 
sitt lärande, är hur engagerad läraren själv är inom området. Ju mer läraren förmedlar att 
det hon lär ut är intressant och viktigt, desto mer positiv blir elevernas inställning till att 
lära sig. Gärdenfors menar att lärare som tror på elevernas egen kompetens försvagar inte 
deras inre motivation med yttre belöningar, medan lärare som är kontrollinriktade an-
vänder sanktioner för att uppnå lärande och försämrar därmed elevernas inre motivation 
när de använder yttre belöningar.(s. 85) Han anser vidare att en av lärarens viktigaste upp-
gifter är att kunna se att en elev inte är med och att försöka göra något åt det.

Forskare hävdar alltså att det är svårt att lära sig programmering och att elever lär 
sig språkets syntax istället för att tillämpa det, med andra ord kan de inte programmera i 
betydelsen av att lösa problem. Dessutom råder det oenighet bland forskare och lärare 
om hur programmeringen borde läras. Jag har arbetat många år som systemutvecklare 
och ser programmeringsspråket som ett medel för att lösa problem och bygga upp ett 
användbart system. När jag problematiserar elevers lärande är det därför en fråga om å 
ena sidan hur elever lär sig förmågan att programmera och å andra sidan lär de sig enbart 
programmeringsspråket. En sida av problemet är även om det är rimligt att förvänta sig 
att elever ska lära sig programmering under en eller två kurser på gymnasiet och vidare 
hur motiverade eleverna är att lära sig att programmera. Eftersom jag har praktiskt pro-
grammeringserfarenhet och studerar nu till lärare är jag intresserad av att undersöka hur 
gymnasieelever lärs sig och förstår programmeringen. För att studera elevers olika sätt att 
uppfatta programmeringen är därmed relevant för mig och andra programmeringslärare, 
när vi ska planera hur programmeringsundervisning kan utformas så att elever lär sig att 
tillämpa ett objektorienterat språk vid problemlösningar. För att ta reda på hur gymn-
asieelever på teknikprogrammet lär sig att programmera, undersöker jag elevers lärande 
under tjugotal lektioner i ett objektorienterat programmeringsspråk enligt kursplanen 
för Programmering C. 
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Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur gymnasieelever lär sig att 
programmera och lär de sig tankesättet för programmering så att de praktiskt kan 
tillämpa sina kunskaper av ett objektorienterad språk. För att besvara syftet frågar jag 
därmed:

• Hur uppfattar elever programmeringen?
◦ Kan de ta till programmeringsspråket för att lösa problem?

• På vilket sätt lär sig elever att programmera?
◦ Kan de ta till sig koncepten i ett objektorienterat språk som C-sharp?

• Hur bibehåller elever sin motivation för lärande?

Begreppsförklaringar
Frågeställningen innehåller begreppet programmering, som är tvetydig med både en be-
tydelse av att skriva kod i ett programmeringsspråk och i en betydelse av att kunna mer 
än ett programmeringsspråk. Jag har valt den senare betydelsen enligt förklaringen nedan 
för att undersöka gymnasieelevers lärande i programmering. Vidare finns det skillnader 
mellan olika programmeringsspråk; exempelvis en sekventiell era med imperativa/pro-
cedurella programspråk och objektorienterad programmering. Jag valde att benämna det 
ena paradigmet för sekventiellt och det andra för objektorienterad programmering. Jag 
förklarar skillnaden dem emellan i programmeringsparadigmet nedan och använder be-
greppen i resonemanget: Hur elever uppfattar programmeringen? Centrala begrepp i 
objektorientering förklarar jag i bilaga 1. Vidare beskriver jag verktyg som används vid 
praktisk programmering och en metod för att åskådliggöra och visualisera problem-
lösningar för objektorienterad programmering. 

Programmering
I min studie använder jag begreppet programmering, som Caspersen (2007) menar är 
mer än att bara kunna ett språk. Han anser att kunna ett programmeringsspråk är nöd-
vändigt men långt ifrån tillräcklig förutsättning för praktisk programmering. För att 
verkligen kunna programmera behöver elever också kunna utveckla program, ha kun-
skaper i programmering och förmågan att programmera (s.5) Enligt Bennedsen och 
Caspersen (2012) omfattar förmågan att programmera en hel del specifika färdigheter 
som är relaterade till programmeringsspråket (syntax, semantik och pragmatik4) och ut-
vecklingsmiljön (editorer och kompilatorer med felsökning och felmeddelandetolkning). 
De menar att denna färdighetskategorin, den konkreta programmeringskompetensen 
med en hel del fingertoppskänsla med många tekniska detaljer, kan man lätt glömma 
bort ifall man inte praktiserar programmering. Däremot den andra kategorin, som avser 

4 Semantik (  av grekiska  sema,  "tecken") är teckensystems innebörd och tolkning.  Pragmatik är ett begrepp inom 
språkvetenskapen och innebär läran om språkets användning och hur fraser tolkas olika beroende på dess kontext. 
Från: sv.wikipedia.org/wiki/ 
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programmeringskunskaper och färdigheter för problemlösning och tillämpning av strat-
egier för att lösa återkommande typer av problem, är en abstrakt programmeringskom-
petens som är nödvändigt för att verkligen kunna programmera.(s.92) 

Programmeringsspråk
Ett programmeringsspråk liknar ett förenklat skriftspråk med engelska och matematiska 
symboler och består av instruktioner. Med andra ord består programmeringsspråket av 
en uppsättning tillåtna reserverade ord och möjliga teckenordningar, som kallas för 
språkets syntax. När programmeraren sedan programmerar, skriver han språkets syntax. 
Han skriver ett i förväg bestämd serie av instruktioner och kodar därmed programmets 
källkod. Eftersom datorn inte kan förstå en källkod rakt av så kompileras den, vilket 
innebär att källkoden översätts till maskinkod, som datorn sedan tolkar när programmet 
körs (exekveras). Det är fel och brister i språkets syntax som kompilatorn reagerar mot 
och ger felmeddelanden med andra ord förstår datorn inte programmerarens instrukt-
ioner och avsikter utan ger eller kastar ut ett felmeddelande.5

Programmeringsparadigm6

Förr räckte det att kunna ett enda programmeringsspråk t.ex. Cobol. Däremot idag ex-
empelvis vid webbutveckling, är det vanligt att den ena delen (på webbsidan) utvecklas i 
Html och Javascript och den andra (på servern) i Php eller Java. Det är därför en fördel 
att kunna flera språk. Programmeringsspråken delas i olika grupper, exempelvis tillhör 
Pascal i en imperativ/procedurell kategori, där programmering handlar om statsvis be-
arbetning. Språken är sekventiella i sin karaktär och besår av imperativa instruktioner. 
Till den sekventiella programmeringens era tillhör begreppen som sekvens, valmöjlighet 
(if-satser) och upprepning (loop). De objektorienterade språken som Java och C-sharp 
har vuxit ur imperativa språk men har en helt annan karaktär vid programmering, där 
det centrala är att objekt är en instans av klassen (se bilaga 1). Tankesättet i objektorient-
erad programmering (OOP) kallas även för det objektorienterade paradigmet. Bergin 
(2000) beskriver skillnaden mellan ett imperativt (sekventiellt) och objektorinterat para-
digm, och menar att programmeraren ska nästan aldrig tänka på att skriva en funktion 
som består av andra funktioner när han använder ett objektorienterat språk. Istället ska 
programmeraren, skild från det imperativa paradigmet som fokuserar på algoritmer, först 
tänka på objekten i systemet som kapslar in algoritmer och dataelement. Själva pro-
grammet ses som en väv med samverkande element, där var och en tillhandahåller någon 
del av information eller en tjänst. Varje objekt samarbetar med andra objekt genom att 
skicka och ta emot meddelande från varandra. Metoden för programkonstruktion är att 
upptäcka objekt och dessa objekt i programmet ska motsvara objekt i en verklig värld. 
Programmeraren söker element till modellen och inte funktioner (metoder i ett pro-
gram) som består av mindre delfunktioner som är fallet vid det imperativa/procedurella 

5 Från: sv.wikipedia.org/wiki/Syntax och sv.wikipedia.org/wiki/Kompilator 
6 Från: sv.wikipedia.org/wiki/Programmeringsparadigm. Cobol, Html, Javascript, Php, Pascal, Java, C-sharp är namn 

på olika programmeringsspråk
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paradigmet. Han söker alltså objekt som har ett aktivt beteende (tjänster som objekten 
tillhandahåller). Om någon inte har något beteende, så är den förmodligen inte ett 
objekt. (s.4)

Programmeringsverktyg 
Förr var programmerare beroende av att kunna språkets syntax utantill, men i dag kan 
de använda avancerade programmeringsverktyg. Enligt Bennedsen och Caspersen (2008) 
innehåller dessa programmeringsverktyg källkodseditorn med syntaxtips för programm-
eringsspråket, verktyg för kompilering (uppbyggnad och översättning till maskinkod) av 
program och "debugger", felsökningsfunktion via stegning.(s.11) I gymnasiets ämnesplan 
för Programmering 2 (se sidan 10) står det att undervisning ska innehålla modellering av 
programmeringstekniska problem med klassdiagram. För att åskådliggöra klasser och 
deras relationer till varandra inom objektorientering, visualiseras de med UML-klass-
diagram. Unified Modeling Language är enligt upphovsmännen Rumbaugh, Jacobson 
och Booh (1999) ett generellt, standardiserad och visuellt modelleringsspråk för 
objektorientering med grafiska notationer, som används för att skapa, visualisera och 
dokumentera abstrakta modeller av system och program.(s. 3) 

8



LITTERATURGENOMGÅNG

Del 1: Tidigare forskning
I detta kapitel beskriver jag först om undervisning och programmeringslärande (fokus 
för min studie) och därefter hur objektorienterad programmering beskrivs i gymnasiets 
styrdokument. Sedan redogör jag vad tidigare forskning har kommit fram till gällande 
innebörden av programmeringsinlärning, om programmeringens karaktär som en kreativ 
process och huruvida programmering kräver särskild talang. Därefter beskriver jag forsk-
ningen om hur elever uppfattar programmeringen, nämligen elevers sätt att programm-
era och deras sätt att ta till sig programmeringsspråket för att lösa problem. Jag avslutar 
kapitlet med forskning om elevers sätt att lära sig programmera och hur dessa kunskaper 
och färdigheter står sig tre till 27 månader efter det att elever har gått den inledande 
kursen i objektorienterad programmering. 

Undervisning och programmeringslärande som fokus för undersökningen 
Caspersen7 (2007) menar att programmeringsundervisning både handlar om undervis-
ning och lärande av programmering. Lärandet är en kognitiv och psykologisk aktivitet 
som i sista hand äger rum i huvudet på en elev genom en förändring i elevens tanke-
mönster. Undervisning däremot är en social aktivitet i ett socialt sammanhang vars syfte 
är att överföra och bygga upp kunskaper och färdigheter. (s.3) Av dess två aspekter under-
söker jag i första hand elevers sätt att lära sig att programmera. Vidare skiljer Caspersen 
mellan kunskap och färdigheter när det gäller programmering och programmeringskom-
petens. Kunskap är fakta, definitioner, språkkonstruktioner, specifika algoritmer osv. 
medan färdigheter är strategier för att använda den kunskapen (s.5). Detta innebär att det 
går att svara på frågan om hur elever klarar av eller förstår sina uppgifter och därmed 
uppnår kursmålen, men att de kan programmera och tillämpa sina kunskaper praktisk i 
ett kommande arbete är svårare och är därmed i denna studie en fråga om tolkning uti-
från min programmerarerfarenhet. Enligt Caspersen är forskning inom elevers förståelse 
i första hand analytiskt och koncentrerad på att förstå varför elever har problem med ett 
speciellt avsnitt, koncept eller konstruktion och i viss mån hur elever (nybörjare) och 
experter skiljer sig i sin förståelse och uppfattning av programmering (s.37). Så även i min 
studie fokuserar jag på att ta reda på konstruktioner i programmeringsspråket som elever 
har svårigheter med. Caspersen beskriver vidare, gällande elevers programmeringskom-
petens, att empiriska studier om nybörjarprogrammering oftast vilar på analyser av 
elevers kodlösningar eller provsvar. Han menar, att även om dessa studier ger insikter om 
nybörjares kunskaper, ger de lite information om programmeringsprocessen och elevers 
engagemang (s.40). I min studie ämnar jag därför att undersöka elevers motivation för 
lärandet baserad på min tolkning av iakttagelser om programmeringsprocessen under 
elevers arbetspass. 

7 Michael E. Caspersen är  Associate Professor, PhD, Director of Centre for Science Education, Aarhus University,  
Denmark
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Hur beskrivs objektorienterad programmering i gymnasiets styrdokument?
Caspersen (2007) hävdar att det inte finns färdiga modeller om vad som ska undervisas 
inom programmering som i matematik och fysik, där det har definierats grundläggande 
begrepp som ska ingå i undervisning och hur dessa skall undervisas med andra ord finns 
det en didaktik och kursplan om vad som bör ingå. Däremot i programmering finns det 
inte ens klara överenskommelser om vilka områden skall ingå och hur dessa ska läras ut. 
(s.52) I min studie undersöker jag elevers lärande i ett objektorienterat programmerings-
språk enligt kursplanen för Programmering C. 

Enligt Läroplanen för gymnasiekolan, Lgy11, ska utbildningen i teknikprogrammet 
visa sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocesser och bidra till att 
eleverna förstår hela kedjan i utveckling av teknik. Teknikutveckling innebär att analys-
era behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera och använda. Utbildningen 
ska därmed innehålla kreativa och problemlösande arbetsformer, samt ska teori och 
praktisk tillämpning samverka och utbildningen ska ge eleverna kunskaper om och färd-
igheter i att samarbeta med andra. Skolan ska även stimulera elevernas nyfikenhet och 
självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa pro-
blem.(s. 52) I kursplanen för Programmering C (2000-7) står det att kursen skall ge teoret-
iska och praktiska kunskaper i ett objektorienterat programmeringsspråk. Kursen skall 
också ge kunskaper om analys- och designmetoder samt om grafiskt användargränssnitt. 
Elever ska alltså efter en avslutad kurs förstå och använda klasser samt kunna använda 
och förändra objekt som ingår i egna och andras klasser, förstå variablers och metoders 
synlighet, förstå arv och polymorfism samt ska de kunna skriva program och felsöka 
källkod.(s.1) (för termer se bilaga 1) Detta motsvarar ungefär kursinnehållet i den nya 
ämnesplanen för Programmering 2 (2012). Det som tillkommer i Programmering 2 är att 
kursen ska innehålla analys och modellering av programmeringstekniska problem med 
klassdiagram(s.6). När jag jämför Gries (2008) påståenden om att det hellre lärs kunskaper 
i programmeringsspråket än förmågan att programmera med kursplanen för Programm-
ering C och ämnesplanen för Programmering 2, så fokuserar Programmering C på pro-
grammeringsspråket medan den nya ämnesplanen har fokus på programmering. I kurs-
planen står det nämligen att kursen ska ge teoretiska och praktiska kunskaper i ett ob-
jektorienterat språk och i den nya ämnesplanen att undervisningen ska syfta till att elev-
erna utvecklar kunskaper och färdigheter i programmering i ett eller flera programmer-
ingsspråk.

Enligt Nordström (2010) motsvarar gymnasiets kursplan för programmering A, som 
ska ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om programmering, och Pro-
grammering C tillsammans i stort sett innehållet i introduktionskursen (CS1) på uni-
versitetsnivån (s.62). Det finns lite forskning om programmeringslärande på gymnasie-
nivå, däremot finns det forskning om undervisning och lärande vid inledande kurser i 
universitet. Eftersom både innehållet på kurserna motsvarar varandra och elever och 
studenter är nybörjare i programmering, använder jag även forskningen från den inled-
ande kurserna i universitet i mitt teoriresonemang.  
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Vad innebär att lära sig programmera?
Nordström (2010) menar att lära sig programmera är en komplex process och i många 
situationer kombinerar nybörjare flera kognitiva aktiviteter, utvecklar mentala represent-
ationer relaterade till utformning och modifiering av program, felsökning och doku-
mentation (s.9)  Att programmera innebär även en hel del problemlösning, som nybörj-
aren ska lära sig. VanLehn (1996) beskriver att problemlösningens lärandeprocess är att 
återfinna, kartlägga, tillämpa och generalisera, vilket därutöver behöver heuristiskt lär-
ande i form av förmågan att välja en rätt kombination av principer för lösningen av ett 
komplext problem. Nordström framhåller vidare att utöver de vanliga svårigheterna att 
lära sig  inledande programmering är objektorienterad programmering mer komplicerat 
jämfört med det imperativa/ procedurella paradigmet (s. 2).

Nordström (2010) påpekar att programmeringsundervisningen fokuserar mer på 
språkets syntax och problemlösning via imperativa algoritmer än på förståelse av grund-
läggande koncept inom objektorientering och att lära ut programutveckling är i stort sett 
obefintligt. Hennes undersökning visar att lärare i allmänhet har rätt enkel föreställning 
om objektorientering och eftersom de inte lär ut programutveckling får elever ingen stöd 
för att förstå och lära sig problemlösning. Intervjuer med programmeringslärare både på 
gymnasiet och i universitet visar att det finns behov av en mer konceptuell syn på ob-
jektorienteringsundervisning. Hon anser därmed att om undervisning och lärande ska 
bli mer framgångsrikt med avseende på att nybörjare får gångbara kunskaper i objekt-
orientering, måste betoningen vara i att förmedla en riktig syn om paradigmet i alla dess 
aspekter av undervisningen (s. 43). 

Programmering - en kreativ process
Enligt Caspersen (2007) är programmeringen en kreativ process, eftersom när programm-
erare utvecklar ett program för att lösa ett givet problem är det programmerarens uppgift 
att uppfinna alla strukturer som passar in i hans behov, förutsatt att dessa strukturer kan 
förverkligas i ett formellt körbart språk. Caspersen påpekar vidare att det är klokt att inte 
alltför tidigt oroa sig över det slutgiltiga förverkligandet utan att programmeraren i ställ-
et hittar på lämpliga lösningar för problemet. Problemlösaren betraktar det aktuella pro-
blemet som två separata frågor: I första hand löser han problemet genom att uppfinna 
abstraktioner och därefter i andra hand förverkligar dessa abstraktioner på en underligg-
ande maskin via språket. Denna strategi tillämpas sedan upprepade gånger och på vilken 
nivå av abstraktion som helst.(s.9) Segolsson (2006) i sin tur beskriver att forskare har 
konstaterat att kreativiteten ökar hos eleverna när de lära sig att programmera, de får 
träning i logiskt tänkande och problemlösning. Han nämner en färdighet som elever 
anskaffar sig via programmering, nämligen förmågan att förstå kausala samband, vilket 
praktiskt innebär en förmåga att urskilja och rätta till orsaker till uppkomna fel i olika 
situationer.(s. 43) Detta därför att programmeraren nästan aldrig kan skriva ett program 
rätt på en gång, utan är tvungen att reparera och omskriva sin kod utifrån hur pro-
grammet beter sig. Det finns nämligen inget "rätt" och "fel" utan enbart flera olika 
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alternativ att lösa ett problem. Segolsson (2006) refererar till Papert8 som menar att elever 
hade via programmering lärt sig "tänka om tänkande och lära om inlärning" och att de 
genom denna färdighet ändrade sin kunskapssyn från att har varit antingen "kan" eller 
"har fel"- syn som flera elever har under hela sin utbildning och som bromsar många 
elever i sin inlärning.(s.43) Segolsson menar vidare att elever genom att arbeta med pro-
grammering skaffar sig erfarenheter som inte är knutna till programmeringsfärdigheter, 
utan kunskap som är applicerbara på andra områden, nämligen problemlösningsförmåga 
och logiskt tänkande. (s.42) Elever lär sig därmed förmågan till transfer (överföring), som 
i Gärdenfors (2010) mening är att kunna lösa problem utanför det området som direkt 
har behandlats i utbildningen. Det finns nämligen en stark koppling mellan förståelse 
och transfer, som bygger på sambandet mellan förståelse och att se mönster. (s.168). Han 
menar att när elever lär sig förmågan till transfer, har de skaffat sig en repertoar av sam-
band som de kan tillämpa, har bättre förståelse av problemet och även en bättre möjlig-
het för att lösa nya problem. Gärdenfors jämför en traditionell syn på kunskap där 
"elever vet" genom att kunna svara på lärarens frågor med perspektivet där elever kan 
fråga på rätt sätt och anser att typen av frågor som en elev ställer avgör hur väl han eller 
hon behärskar ett område.(s.174)

Caspersen (2007) i sin tur konstaterar att den bästa bevarade hemligheten inom pro-
grammerarutbildningar verkar vara det faktumet att alla professionella programmerare 
utvecklar dellösningar på vägen till en lösning. Dessa dellösningar kopplas senare ihop, 
förfinas och förbättras. Han påpekar, att även läroböckerna är strukturerade utifrån pro-
grammeringsspråket med färdiga syntaxmässiga exempel utan aspekter för programut-
veckling. Detta ger ett intryck för elever att ett program kan utvecklas med ett enda steg 
från problem till en färdig lösning. Därför, anser han, att undervisningen av programm-
eringsverktyg, koncept och språket å ena sidan och exempel om färdiga program på den 
andra sidan behöver kompletteras med programmeringsprocessen. Med andra ord måste 
den saknade länken mellan verktygen och en färdig produkt, nämligen programutveckl-
ingen, läggas till. (s.6)

Alla kan lära sig att programmera
Caspersen (2007) menar att det är en vanlig uppfattning att alla inte kan lära sig pro-
grammera. Till stöd för denna attityd har forskare konstruerat sk. talangtester som påstås 
kunna skilja "agnarna från vetet" i programmeringssammanhang. Han motsäger starkt 
denna inställning och menar att vem som helst kan lära sig grundläggande kunskaper 
och färdigheter i programmering förutsatt att den lärande är motiverad att lära sig och 
att inlärningsstoffet presenteras ändamålsenligt strukturerat. Som stöd för detta påstå-
ende refererar han till Jerome Brunnes9 tankar: "Varje ide, problem eller kunskap kan pre-
senteras i en så enkel form att var je enskild lärande kan förstå budskapet i en igenkännbar  

8 Refererad från Papert, Seymour (1980). Mindstorms - Children, Computers and Powerful Ideas. Brighton:Harvester 
Press. s.33

9 Jerome S. Bruner f.1915 är en amerikansk psykolog som har bidragit till kognitiv inlärningsteori inom pedagogisk 
psykologi kallad social konstruktivism. Citatet är översatt av mig.
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form". (s.5) Caspersen menar dock inte att vem som helst kan bli en expertprogramm-
erare efter genomgången av en inledande kurs. Robins et al. (2003) beskriver att pro-
grammeringskunnande betraktas vara mycket användbar förmåga som kan leda till ett 
lönande yrke, men det anses vara svårt att lära sig att programmera och det krävs ca tio 
års erfarenhet för att utvecklas från nybörjare till en expertprogrammerare. Eckerdal 
(2009b) i sin tur menar att det råder en enighet både inom industrin och bland lärare att 
praktisk programmeringskunskap är det centrala målet vid programmeringsutbildningar 
och att det krävs flera års praktisk träning med handledning för att lära sig programm-
era. Även eleverna är väl medvetna om att praktiken är viktig vid programmeringslär-
ande. När Eckerdal frågade vad det innebär att lära sig programmera, uttryckte studenter 
vid inledande kurser att lära sig programmera är att förstå ett visst programmeringsspråk 
och använda det för att skriva kod. Studenter beskrev alltså den praktiska användningen 
av programmeringsspråket som förmågan att läsa, följa och felsöka kod (s.13) och inte 
programmeringen och problemlösningen. Bennedsen och Caspersen (2008) framhåller de 
utmaningar som nybörjare möter när de lära sig att programmera:

Inledande  programmeringskurser  förenklar ofta alltför mycket programmeringsprocessen  
för  att  göra den  tillgänglig  för  nybörjare och  ger  därmed  för  lite  vikt åt  design,  analys  
och  testning  i  förhållande till den enklare kodningsprocessen. Därför får elever ett  ytligt  
intryck av  att  behärska  programmeringen  trots  grundläggande  brister  som  begränsar  
deras  förmåga  att  anpassa  sig  till  olika  typer  av  problem  och  problemlösningar  i  ett  
annat sammanhang i framtiden. (s.119, min översättning)

Även fast alla kan lära sig programmera, är det ändå uppenbart att vissa elever har 
lättare att lära sig och kan programmering bättre än andra. Enligt Caspersen (2007) finns 
det därför en anledning att söka orsaker. Han undersökte om matematisk förmåga, kön, 
studieår och studieprestationer hade påverkan för fallenhet att lära sig förmågan att pro-
grammera. Han konstaterade att kön och antal studieår inte var signifikanta. Medan han 
visade att matematisk talang hade större påverkan än studieprestationer. Han påpekar 
dock att det knappast handlar om kunskaper i aritmetik eller geometri, utan snarare den 
mer allmänna förmågan till abstraktion och resonemang som indikerar fallenheten för 
programmering. En annan oprövad, men möjlig, förklaring är att programmeringsspråk-
ens strikta syntax och semantik kan kännas mer naturliga för människor med god 
matematisk förmåga. Enligt Caspersen är lärare överens om att förmågan till abstraktion 
är avgörande för att lära sig programmering, men påstår samtidigt att abstrakt tänkande 
är svårt för många elever att lära sig. Det kan därmed påstås att förmågan till abstraktion 
har en positiv inverkan på programmeringsförmågan.(s.60) Men han poängterar att andra 
forskare har visat att studenter som läser engelska som första språk på gymnasiet kan 
programmera bättre än elever med god matematisk förmåga. Dessutom visar han att det 
inte finns något samband mellan individens kognitiva utvecklingsnivå (övriga studiere-
sultat) och programmeringsintelligens. Resonemanget om programmeringsintelligens 
leder honom till att konstatera att det finns ingen "silver bullet" eller talang för att lära 
sig programmering. Han anser dock att resultatet är uppmuntrande om det betraktas ur 
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"alla kan lära sig programmera" perspektivet och menar att inledande programmering 
ska läras med modellbaserad metod för objektorientering och starkt betoning för pro-
grammeringsprocessen.(s.66)

Hur uppfattar elever programmeringen? 
Elevers sätt att programmera
Kinnunen och Simon (2012) har undersökt hur elever löser programmeringsuppgifter. 
Vissa elever kunde skriva kod utan att egentligen förstå vad de skrev och sedan bara 
chansa; kompilera och köra programmet och hoppas på att programmet fungerar. Dessa 
elever kunde även anlita en kompis för kodning och problemlösning och själv bara vänta 
passivt på resultatet. Eleverna var dock medvetna om att de inte bidrog till lösningen och 
förstod därför inte heller varför koden fungerade. Vissa elever kunde även kringgå ett 
problem. Detta hände när eleven visste att koden var fel, men kunde inte åtgärda det. 
Istället för att rätta till koden använde eleven ett annat verktyg exempelvis ett bildredig-
eringsprogram för att ändra färg i inmatningsformuläret. Detta tillvägagångssätt upp-
levdes inte som ett misslyckande av elever utan som en smart lösning. Mest tillfreds-
ställelse upplevdes dock av elever som kunde lösa ett problem på egen hand eller med 
andra där de själva deltog aktivt till lösningsprocessen. När en elev lyckades lösa ett 
besvärligt problem och fick programmet att fungera kände han sig upphetsad, lättad och 
stolt. Erfarenheten av att själv har löst ett problem bidrog till att eleven fick en meta-
kognitiv uppfattning om sitt eget lärande och kunskapsnivå. När eleven sedan lämnade 
in sin färdiga lösning gav det en känsla av att han nu hade förstått det behandlade inne-
hållet och var beredd att fokusera på nästa uppgift.(s.10) 

Vidare beskriver Kinnunen och Simon att under tiden eleverna arbetade med sina 
uppgifter, bedömde och beskrev de sitt arbete genom stället i programkoden, med andra 
ord sin tro om var de befann sig i koden och vad de tänkte göra näst för att kunna lösa 
problemet, sina egna förväntningar på uppgiften och jämförelse med kamrater i klassen. 
Eleverna kunde vara oroliga för att de inte hade deltagit tillräckligt för lösningen av upp-
giften jämfört med sin partner eller att andra i klassen hade löst uppgiften lättare eller på 
kortare tid och ansåg sig därmed ha kunnat göra bättre. Eleverna beskrev sitt fortskrid-
ande i uppgiften om de hade en lösning på spåren eller att de hade kört fast helt. När en 
elev körde fast gav han antingen upp eller väntade på att läraren skulle komma och 
hjälpa. (s.13) Elever tillämpade flera olika strategier när de körde fast. Kinnunen och 
Simon beskriver att flera studenter nämnde att de diskuterade med sina kurskamrater, 
frågade hjälp från läraren, andra studenter eller vänner som inte gick på samma kurs. 
Elever kunde även försöka att tänka ut och prova på några idéer, nämligen att ändra i 
koden och se hur detta påverkar programmet eller helt enkelt lista ut var i programmet 
felet finns. De kunde även använda uppgifter som de hade gjort tidigare eller söka i 
läroböcker för att få idéer om hur det aktuella problemet kan lösas. Det hände att eleven 
inte hade någon strategi eller att den valda strategin inte gav något resultat och eleven 
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tröttnade och bytte strategi till att okontrollerat pröva sig fram i hopp om att hitta en 
lösning. Det hände då att eleven repeterade samma fel om och om igen så att han 
hamnade i en återvändsgränd och blev tvungen att börja om från början.(s.18) Elever 
kunde också komma på en enkel lösning på uppgiften som de från början trodde var 
mycket svårt att lösa (s.21). Detta gav en känsla av belåtenhet som uppmuntrade elever 
att prova på utmaningar och inte bara undvika svåra uppgifter. Enbart det att eleven 
förklarade sin tankegång och kodlösning för lärararen kunde hjälpa honom att komma 
på en lösning för uppgiften och även att förstå bättre de delar av uppgiften som hade 
varit oklara från början. När eleverna senare såg tillbaka på sina lösta uppgifter upptäckte 
de att problem som verkade vara svåra att lösa var nu enkla och uppenbara, vilket i sin 
tur förstärkte deras förväntningar på sin egen förmåga att kunna programmera och lösa 
problem. (s.22)  

Elevers sätt att ta till sig programmeringsspråket för att lösa problem
Enligt Sanders et al. (2008) är det svårt för nybörjare att lära sig koncepten i objektorient-
ering och tillämpa dessa via programmeringsspråket. Enligt Eckerdal och Berglund 
(2005) har elever även problem med att upptäcka tillgängliga metoder inom objektorient-
erad programmering när de löser sina uppgifter. Enligt Sanders et al. (2008) koncentrerar 
elever sig på detaljer i språket och missar helheten trots att läraren betonar koncepten 
med objektorienteringen. Exempelvis förstår sig elever inte på skillnaden mellan klass, 
objekt och instans (för termer se bilaga 1). Vissa elever tänker klassen som datalagring 
såsom array eller struct och ännu fler ser klassen enbart ur sitt beteende (metoder eller 
konstruktor) och gör inte kopplingen till att klassen innehåller både variabler och met-
oder. Elever kan nämna arv, men inte inkapsling. De menar att elevers syn på objekt-
orientering är statisk, det finns nästan inget som kan tolkas ange att objekt skickar med-
delande till varandra. Vidare knyter elever sällan an programmeringen till mjuk- och 
hårdvara, till sina användare eller till en verklig situation; och enbart fåtal elever ser mod-
elleringen som ett av viktigaste koncepten inom objektorientering. Författarna resonerar 
att en del av förklaringen kan vara just det att elever är oerfarna och föreslår därför att 
läraren ska betona skillnaden mellan klass och instans eller objekt så ofta som möjligt 
och samtidigt ge elever flera exempel. Läraren kan berätta att instans och objekt nästan 
alltid är samma sak och att objekt hänvisar till saker i en verklig värld och definieras med 
hjälp av klass. Läraren ska berätta att objekt interagerar och skickar meddelande till var-
andra. Detta eftersom dessa objektorienteringens grundläggande koncept sällan nämns i 
läroböcker enligt författarna. (s. 336)

Till ovanstående kan läggas Nordströms (2010) konstaterande utifrån intervjuer med 
lärare, att flera lärare accepterar lösningar som fungerar snarare än att försöka få nybörja-
re att åstadkomma en objektorienterad lösning. Några av dessa lärare hade uttryckt sin 
oro över att avskräcka nybörjare om de krävde att elever tillämpade objektorientering i 
sina lösningar. (s.37) Caspersen (2007) i sin tur efterlyser undervisning av problemlösning 
och programutveckling även vid de inledande programmeringskurserna, eftersom han 
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anser att dessa delar inte behandlas vid läroböcker, som nästan uteslutande fokusera på 
språket, bara två av de böcker han undersökte nämner UML-grafer 10och ingen ger ex-
empel om programutveckling. Vidare konstaterar han att även om några lärare menar att 
problemlösning är viktigt att lära ut, så anser de att nybörjare har svårt för att ta till sig 
problemlösning samtidigt som lärarna inte är tydliga på vad de menar med problemlös-
ning och programutveckling. Följaktligen får elever ingen insikt i hur problem kan 
brytas ned och lösas.(s.71) 

Eckerdal och Berglund (2005) fann via elevintervjuer att programmering innebär ett 
speciellt sätt att tänka: "Flera studenter talade om att lära sig programmering är att lära sig  
ett speciellt sätt att tänka som skiljer sig från andra ämnen." (s.135 ) Elever hade dock svårt 
att beskriva vad detta speciella tankesättet är. Jag tolkar att betydelsen av programmer-
ingstänkandet kan knytas an till elevers erfarenhet vid uppgiftslösning, när de lär sig att 
programmera. Författarna fann nämligen i sin studie att det är nödvändigt att uppnå en 
viss förståelsenivå för att elever kan ta till sig objektorienteringens tankegångar och till-
lämpa dessa vid programmering. De beskriver fem olika förståelsenivåer om vad det 
innebär att lära sig programmering. Tre av dessa har anknytning till programmerings-
språket och programmering i allmänhet, medan två efterföljande handlar om problem-
lösning och färdigheter i programmering som kan användas utanför programmerings-
kursen. Jag återkommer till dessa lärandekategorier i teoriavsnittet på sidan 21. 

På vilket sätt lär sig elever att programmera?
Eckerdal et al. (2007) beskriver hur en lärandeprocess vid programmering äger rum. De 
menar att uppfattningen om att en elev lär sig genom att uppnå en tröskel i ett enda 
"aha" ögonblick inte alltid stämmer, utan att lärandet oftast tar längre tid. Programmer-
ingsförståelsen genomgår olika faser: först lär eleven sig ett nytt koncept genom en teor-
etiskt förståelse, sedan konkretiseras innehållet och till slut behärskar eleven sina kun-
skaper och kan tillämpa dem för att lösa ett problem. De beskriver att övergångsperiod-
en kännetecknas av stundvis frustration och stundvis lärandebegär. (s.123) Sammanfatt-
ningsvis konstaterar författarna att elever insåg, åtminstone i efterhand, att full förståelse 
i programmering omfattar både teoretiska och praktiska delar: en abstrakt förståelse, en 
konkret förmåga att genomföra och även en förmåga att gå från abstrakta till konkreta 
samt förståelse för den underliggande logiken och hur programmeringskoncept även kan 
tillämpas i andra liknande situationer. De visar att lärandeprocessen inte är lineär, utan 
kan ske parallellt i de sinsemellan olika och oberoende förståelsefaserna, och att en del 
elever kan ha svårigheter i det praktiska genomförandet medan andra i det abstrakta 
resonemanget. De menar att detta är något som är typiskt vid programmeringslärande 
och skiljer sig från Blooms taxonomi där utbildningsmålen definieras via efterföljande 
nivåer. (s.130)

10 Visualisering av program i Unified Modelling Language se sidan 8.
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Att tillämpa det inlärda efter två år
När Bennedsen och Caspersen (2012) undersökte om hur elever kunde programmera tre 
till 27 månader efter de hade gått en inledande kurs i objektorienterad programmering, 
visade det sig, som väntat, att programmeringsspråkets syntax var det största problemet 
för de flesta eleverna. Ett exempel om en elevkommentar: "Jag kunde komma ihåg att  
detta är en klass och att man kan skapa objekt ur den, men hur kodar man" (s.97).  Att 
elever inte kom ihåg syntaxen hindrade dem från att kunna programmera på en gång, 
Bennedsen och Caspersen upptäckte dock att bara en liten repetition och enkla riktlinjer 
var tillräckligt för att elever kunde återuppta sin programmeringskompetens och över-
vinna problemet med syntaxen. (s.81) Därmed gör jag en slutsats att språkets syntax är 
underordnad förmågan att programmera eller som Bennedsen och Caspersen beskriver: 
"Elever kan ha glömt syntaxen, men kunskaper om koncept och färdigheter är lättare att åter-
uppliva"(s.100).
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Del 2: Lärandeteorier och ämnesteorier 
I detta kapitel beskriver jag först om behavioristisk inlärningsteori och dess samband 
med vattenfallsmetoden vid program- och systemutveckling, därefter om iterativ och 
inkrementell systemutveckling och programmeringsprocess samt sociokulturellt lärande. 
Sedan redogör jag om mer instruerande metoder för programmeringslärande och visu-
alisering av programmering och avslutar kapitlet med att beskriva om förståelsenivåer vid 
programmeringslärande.

Behavioristisk inlärningsteori och vattenfallsmetod vid programmering
Bennedsen och Caspersen (2004) anser att man inte ska använda stegvis och sekventiellt 
lärande i programmeringsundervisning, utan istället ett iterativt och inkrementellt11 till-
vägagångssätt, som är en vanlig systemutvecklingsmetod.(s.3) Caspersen (2007) framhäver 
att vid en sekventiell systemutveckling är det en nödvändig försättning för strikt topp-
styrt stegvis utveckling att programmeraren måste ha en hel plan och klar bild över ut-
gången redan från början. Det färdiga programmet kan komma som en vision, genom 
magi eller på annat sätt, men det måste finnas där. Han påpekar att en föreställning om 
att program kan utvecklas på detta sätt är fundamentalt fel. Denna fantasi drev förr syst-
emutvecklingen enligt den sk. vattenfallsmetoden och som vi idag vet inte fungerar för 
små program och inte heller för stora system.(s.80) Sekventiellt lärande är analogt med 
vattenfallsmetoden och kan tänkas motsvara den behavioristiska inlärningsteorin, som 
enligt Dysthe (2003) ger följande konsekvenser för undervisning: Lärandet sker genom 
att små kunskapsbitar ackumuleras, inlärning organiseras sekventiellt och hierarkiskt, 
överföringen är begränsad och därför måste varje mål undervisas explicit. Läraren måste 
ordna täta prov för att garantera full behärskning innan hon går vidare och motivationen 
är något yttre och grundar sig på positiv förstärkning av många steg.(s.35) Bennedsen och 
Caspersen (2004) anser att den linjära lärostilen lämnar elever i tron om "en gyllene rätt 
väg" från problem till lösning, vilket är långtifrån sanningen. När elever sedan försöker 
realisera den skickliga och enkla lösningen som läraren visar, men kan inte, klandrar de 
sig själva och känner sig okunniga. Detta leder till tappat självförtroende och i värsta fall 
förlorad motivation för att lära sig.(s.6) Gärdenfors (2010) tar upp det motsatta, nämligen 
betydelsen av inre motivation och menar att när vi lyckas, känner vi glädje över vår 
kompetens i en form av stolthet "kan själv" och vill gärna visa det vi klarar av (s.86) som 
att finna en egen lösning till en programmeringsuppgift. Enligt Gärdenfors är dessa 
känslor motiverande och leder den lärande vidare både att lära sig och att anstränga sig 
att ta itu med nya utmaningar.(s.86)

11 Iteration är upprepning och inkrementell är stegvis enligt SAOL. I en iterativ inkrementell utveckling lägges det i 
varje iteration en ny inkrementell  funktionalitet  till  föregående iteration enligt  Rumbaugh et al.  (1999).  Ma.o. 
byggs program upp lager på lager med en förfiningsprocess. 
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Sociokulturellt lärande samt inkrementell och iterativ programmeringsprocess
Bennedsen och Caspersen (2004) anser att program ska utvecklas inkrementellt, så att 
säga lager på lager. De anser att iterativ och inkrementell förfiningsprocess är en använd 
och gångbar metod vid systemutveckling, men även ett mycket effektivt sätt att hjälpa 
nybörjare att se mönster och ändå hantera ett nytt innehåll i taget. Det är viktigt att visa 
programmeringsprocessen, och inte bara den färdiga lösningen, så att elever får insikter i 
hur programmeraren praktiskt utvecklar tillämpningen från det initiala problemet: Hur 
han skriver och kommenterar kod, samt titt som tätt kompilerar i syfte att testa delar av 
programmet. Detta är enligt Gärdenfors (2010) mästare och lärling lärande, eleven lär sig 
genom att göra som läraren gör - lärandet baseras på imitation och ger färdighetskun-
skaper. Bennedsen och Caspersen (2004) menar att läraren då även visar hur han använd-
er programmeringsverktyget och det speciella språket. De poängterar att läraren bevisar 
att vid programmering är många små steg bättre än få större och att varje litet steg ska 
testas och eventuellt rättas. Det framgår också att fel är mycket vanligt, även vana pro-
grammerare gör fel. Syntaxfel, som kompilator12 varnar om är lätta att rätta, men elever 
ska vara uppmärksam på att varningar kan vara missvisande och en "felfri" kod kan 
innehålla logiska fel som måste rättas. Det är därför viktigt att elever får en insikt om att 
små delar av programmet är lättare att hantera än ett helt program.(s.6) 

Caspersen (2007) påpekar att oberoende av vilken strategi än väljs så är processen att 
väja rätt problemlösning och skriva rätt kod alltid kantat med försök och misstag - inte 
en strikt progressiv och linjär process. Programmering karaktäriseras av ett undersökande 
sätt nämligen att upptäcka och uppfinna, undersöka problem, göra hypoteser och prova 
dessa genom att skriva kod, testa och prova igen med konsekvensen att koden kanske 
måste ändras, kanske raderas och skrivas om.(s.10) Oberoende av tillvägagångssättet kör 
elever fast i programmering. I en sådan situation kan läraren be elever att hjälpa varandra 
och tillämpa Bennedsen och Caspersens (2004) råd: "Tillvarata elevers olika bakgrund så  
att de blir experter åt varandra i ett gemensamt lärande". Lärandet blir sociokulturell enligt 
Vygotskijs teori, där varje eleven har en möjlighet att nå sin närmaste proximala utveckl-
ingszon. Vygotskij (1978) definierar den närmaste utvecklingszonen som avståndet mellan 
det som en elev klarar av på egen hand och den potentiella förmågan vad samma elev 
kan klara av med hjälp av en lärare eller i samarbete med en mer kunnig kamrat (s.33). 

Kinnunen och Simon (2012) beskriver om ett fall där elever utvecklade inkremen-
tellt: De skrev en koddel, tittade om det fungerade, la sedan till ytterliga kod och testade 
om den fungerade och så vidare. Eftersom det är naturligt att inte skriva ett helt program 
innan det körs, uppmuntrades elever att arbeta inkrementellt och även iterativt enligt 
den gällande praxisen för systemutveckling med konsekvensen att elever fick uppleva 
framgång varje gång de fick en del av programmet att fungera. Uppgiften var konstru-
erad så att i första steg visades ett färdigt kodat exempel, som elever läste och fick där-
efter fylla i kod på en liknande uppgift. Från nästa visningsexempel togs bort en del av 
koden och elever fick därefter koda en likartad uppgift. Detta förfarande upprepades 

12 Syntax och kompilator förklaras på sidan 7.
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sedan ett antal gånger tills elever hade byggd upp sin uppgift till ett färdigt program. På 
detta sätt bröts problemet ned i en uppsättning av design- och implementeringsdelar, där 
varenda byggsten bestod av flera steg. Även om den första fasen inte gav en känsla av 
framgång, när elever kämpade med att förstå koden, så gav det efterföljande byggandet 
desto mer tillfredsställelse i form av att lyckas klara av uppgiften. Enligt författarna är 
denna pedagogik analogt med Vygotskijs teori om den närmaste proximala utvecklings-
zonen som kan kombineras med kamratlärande i form av parprogrammering. En annan 
fördel är att elever upptäcker att det är okej med strul och att det kan till och med ha en 
positiv inverkan när elever ska lösa ett problem. (s.24) 

Mer instruerande metoder för programmeringslärande
Guzdial13 (2010) framhåller att programmering oftast lärs ut genom att låta elever 
programmera, det förväntas att elever ska lära sig att programmera genom att konstruera 
program på basis av grundläggande kunskaper i ett programmeringsspråk och dessutom 
göra det på samma sätt som expertprogrammerare gör. Han visar att elever inte lär sig 
problemlösning genom att lösa problem och att samma sak gäller även programmering, 
elever lär sig inte att programmera genom att enbart programmera. Det är därför en 
dålig idé att sätta nybörjare i en situation där de själva får upptäcka hur man programm-
erar. Han utesluter dock inte programmeringsträningen som sådan, bara i början, därför 
att elever lär sig bättre genom att lösa verkliga problem och skriva verkliga program; som 
i sig är motiverande för elever. Han menar att minimalinstruktionens teori fungerar inte 
och påstår att upptäckslärande, konstruktivism och problembaserad lärande inte är lika 
effektiva som de mer instruerande metoderna. Han får dock motargument av Robertson 
(2010) som föreslår att läraren använder en blandat kompott av undervisningsmetoder i 
stället för en baserat på ren teori. Orsaken är att vid programmering behövs kunskaper i 
hur man upptäcker olika lösningsalternativ.(s.1)

Visualisering av programmering
Som kommit fram i tidigare avsnitt handlar programmering om flera abstraktionsnivåer: 
Elever ska kunna se mönster och förstå problem, kunna föreställa delar av lösningen som 
sammanfogas till en helhet och verkställa den tilltänkta lösningen via ett programmer-
ingsspråk till ett fungerade program. Enligt Gärdenfors (2010) är en av lärarens viktigaste 
funktioner att lyfta fram grundläggande mönstren inom ett kunskapsområde. Läraren 
ska kontinuerligt följa elevers förståelse, ställa och besvara frågor och styra diskussion-
erna i lämplig riktning.(s.238) Inom systemutveckling används grafer för att åskådliggöra 
programmeringsuppgifter som ett klassdiagram i UML14, vilken visar klasser och deras 
relationer till varandra. Gärdenfors (2010) menar att vi har två arbetsminnen, ett för 
hörseln och ett för synen. Och när språk och bild presenteras för två olika sinnen har 
hjärnan kapacitet nog att ta till sig och skapa samband mellan de båda typerna av 
information.(s.239) Därför kan läraren i en undervisningssituation rita en UML-graf på 

13 Mark Guzdial är professor at the Georgia Institute of Technology. 
14 UML-klassdiagram förklaras på sidan 8.
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tavlan, skriva motsvarande kod på projektorn och samtidigt förklara hur han tänker 
förverkliga klassdiagrammet i programkoden. 

Förståelsenivåer vid programmeringslärande
Eckerdal och Berglund (2005) beskriver fem olika förståelsenivåer om vad det innebär att 
lära sig programmering. Tre av dessa har anknytning till datorn och programmerings-
språket medan två efterföljande är inriktade mot tillämpningar och programmerar-
praktiken:

1. Första nivån innebär att elever lär sig förstå programmeringsspråket och kan 
använda språket för att skriva programkod med andra ord lär elever sig syntaxen 
i språket.

2. Som ovan med tillägget att den lärande erfar att han har lärt sig ett speciellt sätt 
att tänka, som innebär att den lärande förstår hur programmeringsspråket är 
uppbyggt. 

3. Som ovan med tillägget att den lärande erfar att han har fått förståelse om hur 
program används i vardagen.

4. Som ovan med tillägget att den lärande erfar att han har lärt sig ett tankesätt som 
möjliggör problemlösning och metodtänkande

5. Som ovan med tillägget att den lärande erfar att han har lärt sig färdigheter som 
kan användas utanför programmeringskursen (s.137)

Jag håller med Eckerdal och Berglund att elever ska, för att få nytta av programmer-
ingskursen, ha nått förståelsenivå fyra. Elever ska ha insett att programmering är ett sätt 
att tänka som möjliggör problemlösning och skaffat sig ett systematisk tankesätt för att 
lösa uppgifter och realisera dessa via att skriva en fungerande programkod. 
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METOD
Min studie av hur gymnasieelever lär sig att programmera och praktiskt kan tillämpa 
sina kunskaper har sin utgångspunkt i fenomenografin. Fenomenografin är, enligt 
Kroksmark (2007), en avbildande, beskrivande ansats för en viss form av kvalitativ analys, 
som främst har utnyttjats inom pedagogiken (s.6). Den fenomenografiska ansatsen har 
använts för att studera programmeringslärande. Exempelvis har Caspersen (2007) använt 
ansatsen för att synliggöra elevers lärande av programmeringskunskaper, Eckerdal och 
Berglund (2005) för att studera elevers uppfattningar av programmeringstanken och 
Eckerdal (2009b) för elevers lärande av koncepten inom objektorienterad programmering. 
Kroksmark (2007) beskriver att fenomenografin är en forskningsmetodisk ansats som är 
relaterad till hur människor uppfattar15 saker och ting i en viss situation, där det upp-
fattade innehållet är det centrala. Men inte i en traditionell psykologistisk mening där 
skillnad görs mellan uppfattandet (tänkandet som process) och innehållet i det tänkta, 
utan i intentionell mening där uppfattandet och innehållet utgör en enhet.(s.5) Med 
andra ord  hur något framstår för människor och inte hur något egentligen är. Dimenäs 
(2007) beskriver att fenomenografin är en ansats, vars forskningsobjekt är att synliggöra 
variationer i människors sätt att förstå olika fenomen. Möjlighet för människan att förstå 
eller erfara ett fenomen bygger på förmågan att urskilja någonting och relatera det till ett 
meningsfullt sammanhang.(s.171) Fenomenografin handlar alltså om att empiriskt stud-
era hur en grupp människor erfar, uppfattar, begriper, förställer eller förstår något feno-
men eller någon del av ett fenomen i omvärlden, vilket, enligt Larsson (1986), skiljer sig 
från fenomenologin som studerar människors upplevelser av ett fenomen (s.11). Dimenäs 
beskriver att insamlad data, för att ta reda på hur personerna uppfattar det bestämda 
fenomenet, kan utgöras av flera sätt exempelvis av intervjuer, observationer, skrivna svar 
(s.160) eller problemlösning. Kroksmark (2007) poängterar att fenomenografin i undervis-
ning alltid tar sin utgångspunkt i det speciella undervisningsinnehållets behandling och 
genom att studera hur elever uppfattar ett visst undervisningsinnehåll, genereras kunskap 
som är relevant för såväl fackdidaktiken som allmändidaktiken.(s.14) Även Marton och 
Booth (2000) menar att fenomenografin är en forskningsansats med ett starkt pedagog-
iskt intresse. De anser att fenomenografin erbjuder ett sätt att beskriva lärandets avsedda 
och faktiska utfall, eftersom dess ändamål är att skildra färdighet. Färdighet i betydelsen 
av att uppfatta skilda fenomen på vissa sätt, en färdighet som återspeglar föränderliga 
relationer mellan person och värld, och som utvecklas som ett resultat av erfarande. 
Färdighet uppkommer alltså med lärande. (s.176)  

15  Enligt Marton &  Booth (2000) har fenomenografiska studier använt olika termer t.ex."sätt att erfara", "sätt att 
förstå", "sätt att begripa","begreppsbildning" och "uppfattningar" synonymt, som alla bör tolkas i förhållande till 
erfarande och inte i en psykologisk, kognitivistisk bemärkelse. (s.149)
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Metodvalet - en fenomenografisk ansats
Jag valde fenomenografiska ansatsen för att analysera hur elever uppfattar programmer-
ingen på grund av att i den fenomenografiska ansatsen undersöks variationer av elevers 
sätt att förstå programmeringen, nämligen deras olika sätt att lösa programmeringsupp-
gifter och lära sig ett objektorienterad programmeringsspråk. Med andra ord hur förstår 
eleverna innehållet i undervisningen och lär de sig förmågan att tillämpa det inlärda. 
Vidare är jag intresserad av att lära mig om elevers sätt att ta till sig programmerings-
språket. Eller som Marton och Booth (2000) betraktar fenomenografiska forskningen 
som ett erfarande av lärande:  "När vi diskuterar ett fenomenografiskt forskningsarbete,  
måste vi komma ihåg att vi har att göra med en lärande (forskare)  som lär sig om ett visst  
fenomen (hur andra erfar fenomenet ifråga) i en situation (forskningssituation)". (s.168) 
Fenomenografin har, enligt Kroksmark (2007), både en vad- och hur-aspekt, där vad-
aspekten handlar om undervisningens innehåll och hur-aspekten löser ut de processer 
som leder fram till en vad-aspekt.(s.10) I min studie är koncepten i ett objektorienterat 
programmering undervisningens innehåll: På vilket sätt lär sig elever att programmera 
dvs. kan de ta till sig koncepten i ett programmeringsspråk som C-sharp? Hur-aspekten i 
sin tur är frågan: Hur uppfattar elever programmeringen med andra ord kan de ta till 
programmeringsspråket för att lösa problem?  

Urval - lektioner i C-sharp
Studien omfattar tjugo tillfällen lektioner ca 80 min var för andraårselever vid gymn-
asiets teknikprogram som läste det objektorienterade programmeringsspråket, C-sharp, 
enligt kursplanen Programmering C på ett gymnasium i Norrland. I den ena gruppen 
var det tretton pojkar och i den andra sju pojkar och en flicka. Jag motiverar urvalet ut-
ifrån mitt val av att studera hur gymnasielever lär sig objektorientering och även utifrån 
antagandet att det fanns en variation bland elevernas uppfattningar av programmering 
och programmeringsspråk. Detta eftersom elever hade olika förutsättningar att ta till sig 
programmeringsspråket och tillämpa det. Ett par elever hade programmerat tidigare, 
varutav en läste samtidigt programmeringsspråket C++. Eleverna hade genomgått den 
inledande kursen, Programmering A, och lärt sig grunderna i programmering. Därmed 
hade de flesta lärt sig att programmera med ett sekventiellt programmeringsspråk och 
ovana att programmera med ett objektorienterat språk. Det var därför intressant att ana-
lysera och tolka dessa elevers olika uppfattningar av hur gymnasieelever lär sig objektori-
enterad programmering i ett fenomenografiskt utfallsrum16 (beskrivningskategorier). 

Genomförande 
Som underlag för min undersökning använder jag elevers inlämnade uppgifter och mina 
anteckningar, som jag skrev under och efter lektionerna. Vid genomgångar noterade jag 
händelser och elevreaktioner med fokus på elevers svar och deras sätt att ställa frågor om 
undervisningens innehåll och även elevernas beskrivningar av sin egen förståelse av ett 

16 Utfallsrummet är den sammansättning beskrivningskategorier som omfattar distinkta grupperingar av aspekter av 
ett fenomen samt relationerna dem emellan. (Marton o Booth, 2000, s.163)
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specifikt koncept inom OOP. Vid arbetspassen studerade jag elevers tillämpning av C-
sharp genom att titta på deras skärm under uppgiftslösning och noterade hur eleverna 
använde programmeringsspråket när de löste sina uppgifter, iakttog elev-elev och elev-
lärare samtal samt resonerade med elever om deras sätt att lösa programmeringsupp-
gifter. Jag noterade elevers uttryck för sin engagemang och motivation vid programmer-
ingen under arbetspassen. Därefter läste jag källkoden i elevernas inlämningsuppgifter, 
tolkade och sammanställde dessa enligt bilaga 3. Jag återkommer med mer utförligare 
beskrivning av lektioner i inledningen av resultatet för att det ska vara lättare att följa 
sammanhanget i redogörelsen. 

Marton och Booth (2000) beskriver att en vanlig sätt att samla in data inom feno-
menografin är att den intervjuade först utför en uppgift (löser ett problem) redogör för 
den och beskriver sedan hur han har tagit itu med uppgiften. I det andra ledet arbetar 
man tillsammans med den intervjuade för att väcka dennes medvetande om hur han 
gick tillväga med uppgiften. Förfarandet kallas för andra ordningens perspektiv i feno-
menografin. Författarna poängterar vidare att intervjun bör ha formen av en dialog och 
inte ha för många färdiga frågor, därför att dessa kan minska möjligheten att följa upp 
informantens svar och resonemang.(s.169) Även Larsson (1986) menar att i ett fritt resone-
mang visar sig de underliggande uppfattningarna (s.27).  Vid uppgiftslösningar frågades 
elever därmed inledningsvis: "Hur har du tänkt dig att lösa programmeringsuppgiften?" 
Eleven fick då först beskriva sitt eget tillvägagångssätt för att lösa uppgiften och först 
därefter resonerade läraren och eleven om lösningsförslaget. 

Bearbetning
Enligt Marton och Booth (2000) syftar fenomenografin till att avslöja kvalitativt skilda 
sätt att uppfatta olika fenomen. (s.176) Vidare att det är variationen, som ringas in av 
kvalitativt skilda kategorier med olika sätt att erfara fenomenet i fråga, oavsett om vari-
ationer är mellan individer eller inom individer.  Med andra ord en beskrivning av ett 
sätt att erfara fenomenet kan tillämpas på en grupp, men den kan också tillämpas på 
någon aspekt av individen (s.162) I min studie innebär detta, att en elevs uppfattning av 
programmering kan förekomma i olika beskrivningskategorier medan han lär sig. Vid 
min analys fokuserade jag på elevers sätt att ställa frågor och ge svar vid lektioner och 
deras sätt att lösa programmeringsuppgifter. Därmed undersökte jag frågan, hur upp-
fattar elever programmeringen och kan de ta till sig programmeringsspråket för att lösa 
problem, relaterad till andra forskningsfrågan: På vilket sätt lär sig elever att programm-
era? Jag analyserade elevers utsagor och handlingar enligt den fenomenografiska ansatsen 
utifrån insamlad data vid lektioner och arbetspassen. I analysen valde jag att exemplifiera 
elevers skilda sätt att uppfatta programmeringen utifrån beskrivningar av typexemplen. 
Enligt Kroksmark (2007) är beskrivningskategorierna innehållsrelaterade och ordnade i 
förhållande till varandra genom deras innehållsliga karaktär med avseende på likheter 
och skillnader. Han menar att dessa kategorier uppstår direkt ur data, ur det förtextade 
talet av individernas olika sätt att ge innebörd åt innehållet både på utsage- och hand-
lingsnivå, som tolkas och fångas i kvalitativt skilda beskrivningskategorier.
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Vidare beskriver han att forskaren har rätt till tolkning, upptäckt och benämning av hur 
kategoriernas innehåll analyseras, beskrivs och ordnas.(s.13) Dimenäs (2007) i sin tur 
betonar att i en fenomenografisk studie är det beskrivningskategorier som utgör result-
atet. Det är alltså inte frekvensen som kommer i första hand. Vidare framhåller han att 
det är personernas uppfattningar som kategoriseras, inte personerna själva. (s.163) Jag 
valde därmed att beskriva typexemplen om elevers uppfattningar av programmeringen i 
det insamlade materialet. Därefter analyserade och tolkade jag det insamlade materialet 
utifrån elevers olika sätt att förstå programmeringen till följande beskrivningskategorier: 

• Eleven har inte lärt sig att förstå hur man programmerar. 
• Eleven är van vid att programmera sekventiellt men inte bekant med det objekt-

orienterade tankesättet.
• Eleven har förmågan att ta till sig undervisningens innehåll och reflektera över 

koncepten inom objektorienterad programmering.
• Eleven upptäcker att objektorienterad programmering kräver ett annat tankesätt 

än den sekventiella programmeringen.
• Eleven har programmeringskunskaper. 

Etiska krav
Enligt Vetenskapsrådet (2002) konkretiseras det grundläggande individskyddskravet i fyra 
huvudkrav på forskningen nämligen: Informationskravet, forskaren skall informera de av 
forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet, del-
tagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Konfidenti-
alitetskravet, uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 
möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obe-
höriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet, uppgifter insamlade om enskilda pers-
oner får endast användas för forskningsändamål. Jag informerade läraren och elever om 
min studies syfte. Jag frågade läraren och eleverna om tillåtelse att använda inlämnade 
programmeringsuppgifter, iakttagelser och resonemanget vid lektioner för min studie. 
Svaret var enhetligt ja. Vid detta tillfälle lovade jag att avkoda namnen och använder vid 
förekommande fall påhittade bokstavskombinationer. Anteckningar och källkoder för 
uppgifter finns lagrade lokalt på min dator och nyttjas enbart av mig för denna studie. 
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RESULTAT
Nedan beskriver jag först om lektioner i C-sharp, därefter redogör jag om elevers sätt att 
lösa programmeringsuppgifter och sedan om hur elever har tillämpat det inlärda genom 
att sammanställa elevers inlämnade uppgifter om klass och arv. Jag avslutar resultatet 
med att analysera och tolka hur elever uppfattar programmeringen via beskrivningskate-
gorier enligt den fenomenografiska ansatsen. 

Lektioner i C-sharp
Lektioner i C-sharp behandlade två teman: Under de första lektionerna behandlades in-
ledning till objektorientering och vid det efterföljande momentet arv och polymorfism. 
Sammanställning av innehållet vid lektioner finns i bilaga 2 och förklaringar till centrala 
begrepp inom objektorienterad programmering finns i bilaga 1. Varje lektion var delad 
på en kort genomgång och ett längre arbetspass. Vid lektioner om inledning till objekt-
orientering undervisades ett nytt innehåll med separata visningsexempel per lektion, fem 
lektioner per grupp. Medan området för arv och polymorfism undervisades genom att 
läraren kodade ett programexempel inkrementellt, lager på lager, på en dator kopplad till 
en projektor. Samtidigt byggde läraren upp ett motsvarande UML-klassdiagram17 på 
tavlan för att åskådliggöra koncepten inom objektorienterad programmering (se säll-
skapsdjur i bilaga 2, fig. 2 o. 3). Temat undervisades vid fem lektioner per grupp och 
avslutades med en repetitionsuppgift enligt UML-grafen i bilaga 2, fig. 5. 

Elever hängde på låset före och stannade kvar efter lektionen, om lokalen var ledig. 
Elever hade varsin dator med tillgång till programmeringsverktyget18, som innehöll 
källkodseditorn och syntaxtips för C-sharp, verktyg för kompilering och "debugger" för 
felsökning via stegning. Det fanns även en lektionshemsida med programmeringsupp-
gifter, dit elever lämnade in sina källkodslösningar, som de arbetade under arbetspassen. 
Programmeringsuppgifter betraktades som ett tillfälle att lära sig via träning och inte ett 
prov. Under vissa genomgångar fick några elever överta en del av undervisningen genom 
att förklara sin förförståelse av ett nytt innehåll, beskriva sin uppfattning av ett objekt-
orienterat koncept eller repetera konceptets användning från tidigare lektioner. Vidare 
hände det, att läraren råkade skriva fel i koden när han utvecklade ett visningsexempel. 
Vid dessa tillfällen hjälpte elever spontant med att rätta till i koden så att programmet 
kunde köras och testas. 

Elevers sätt att lösa programmeringsuppgifter 
Under arbetspassen arbetade de flesta eleverna med att lösa uppgifter och frågade läraren, 
sökte tips från Internet eller hjälpte varandra när de körde fast. Alla ville dock inte ha 
hjälp eller som en elev som nekade först, men ångrade sig och bad om assistans vid nästa 
lektion. De förekom att eleven tittade på en uppgift, gav sedan upp och började prata 
med sina kamrater.  Elever kom även med förslag om hur arbetspasset skulle ordnas, 

17 Visualisering av program i Unified Modelling Language se sidan 8.
18 Programmeringsverktyg, källkod och syntax förklaras på sidan 7.
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bland annat föreslog en elev att läraren kunde visa samtidigt åt tre elever med ett likn-
ande problem. Just då hade läraren en gemensam genomgång. Det hände vid flera till-
fällen att arbetspasset avbröts med en gemensam genomgång om elever hade kört fast på 
ett likartat sätt. 

Elever löste uppgifterna olika, förutsatt att uppgifterna inte var styrande som i fallet 
med "fyll i kod här". En elev löste tidpunktuppgiften med många if-satser, medan E1, 
E2 och E3 tävlade om att åstadkomma en enradslösning i sin kod, E4 i sin tur la all sin 
kod i konstruktorn och en elev kodade 2 = a (variabel). Elever kommenterade uppgift-
erna, exempelvis frågade E5: "Vad har bråktal med arvet att göra?" och E6 ifrågasatte 
punktuppgiften: "Varför ta bort arv och skriva kod på gammalt vis, när vi ska lära oss arv?" 
För att läraren skulle kunna hjälpa till fick eleven först förklara hur han hade tänkt ut 
sin lösning. För E7 var det svårt, eftersom han hade blandat ihop allt i sin kod. E8 i sin 
tur hade fått flera knappar med samma namn i sin kod, motsvarande i E9:s fall när en 
metod saknade ";" eller E3 som hade felaktig using. Syntaxfel är naturliga och tillhör 
programmeringens karaktär - dessa lär elever oftast att hantera. Kompilatorn reagerar på 
syntaxfel och de är lätta att åtgärda, men fel som slipper genom kontrollen (logiska fel) 
är svårare att upptäcka och kräver förståelse av sin egen kodlösning. Vid ett logiskt fel, 
blev E10 förvånad när läraren föreslog, att han kan testa delar av programmet innan hela 
programmet är kodat. I hinkuppgiften var det en fråga om att lösa en klurighet och 
därefter koda lösningen till ett körbart program. När E10 och E11 ville ha hjälp, ritade 
läraren på papper vad som kan tänkas hända när hinkarna fylls med vatten. Eftersom 
eleverna ändå inte åstadkom någon kod, frågade läraren hur skulle de koda för att fylla 
en hink med fyra liters hink vatten. E11 kodade genom att ange siffran fyra (variabel = 
4;). Läraren kommenterade: "Okej, men hur gör du det generellt?" E11 använde då en 
variabel, därmed kodade han ett värdeoberoende program, som kan köras vid flera likn-
ande situationer inte bara med fyra liter. E2 och E1 i sin tur löste hinkuppgiften till-
sammans på egen hand, men ville ändå jämföra med lärarens lösning i efterhand. Obe-
roende av på vilket sätt elever kom fram till en lösning och till ett fungerande program 
gav de uttryck av tillfredsställelse och lättnad samt motivation att ta itu med nästa upp-
gift. 

Vissa uppgifter blev olösta en lång tid, som E1:s quicksort-uppgift. Han fick hjälp 
av läraren utan resultat, men två veckor senare annonserade E1 stolt att han hade löst 
uppgiften på egen hand och beskrev därefter hur. Visningsexemplet ljudkälla användes 
som en frivillig uppgift, lösningar behöver nämligen inte lämnas in. Elever skulle an-
vända UML-klassdiagrammet (bilaga 2 fig. 4) på tavlan och lägga till arv antingen från 
fordon- eller djurklassen som anger ljud, de skulle alltså implementera en interface-
metod. I den ena gruppen var det bara fåtal som gjorde uppgiften, däremot i den andra 
gruppen var det i stort sett alla som arbetade med uppgiften; elever hämtade ljudfiler 
från Internet och E2 la in E9 som ljudgivande djur osv. 
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Att tillämpa det inlärda - sammanställning av inlämnade uppgifter om klass och arv 
Innan jag sammanställer elevers uppgiftslösningar tar jag upp några egenheter i deras 
kod. I C-sharp rekommenderas det att klasser läggas i en fil och huvudprogrammet med 
main-metoden i en annan fil. En elev lämnade in ett fungerande program med både 
kontoklassen och main-metoden i en och samma fil, bara klassfil skulle lämnas in. Men 
elever som blandar ihop koncepten får problem: En elev lämnade in bara huvudpro-
grammet utan klassfil, vilket gav ingen information om hur han hade definierat sina 
klasser. En elev hade en lösning, där han definierade kontoklassen på klassfilen, men 
tillhörande metoder i huvudprogrammet. Denna variant går inte att köra ihop med lär-
arens huvudprogram och han menade att eleven skulle vid prov bli underkänt. En annan 
variant var, när en elev använde kodmallar från Internet och ändrade bara lite i koden. 
Programmet fungerade i och för sig, men var på engelska och motsvarade inte den an-
givna kontouppgiften. Fast läraren förklarade, visade både på tavlan och enskilt, samt 
även genom att visa hur man skapar en klassfil i programmeringsverktyget, dök "klassfil-
problemet" upp i den efterföljande kreditkontouppgiften. En elev hade en klassfil och 
huvudprogramfil, men ville ändå sätta arvet i huvudprogrammet och kreditkonto skulle 
då ärva från formklassen i huvudprogrammet. När läraren påstod att det inte gick, gav 
sig eleven först inte, men när han väl hade gett sig och flyttat metoden till klassfilen 
gjorde han metoden till "virtual" i konto och "override" i kreditkontoklassen. 

Om jag bortser från ovan skrivna egenheter i kodlösningar vid inlämningsuppgifter 
och sammanställer fem olika inlämnade uppgifter på basis av att eleven visar att "han har 
använt konceptet" oberoende av i vilken uppgift konceptet har använts (bilaga 3), får jag 
följande resultat: Av 21 elever har en inte lämnat in någon lösning och två lämnade in 
otolkningsbara lösningar, vilket ger 18 elever som lämnade in sina lösningar. Alla 18 har 
använt klass, 13 (72%) har kunnat förklara skillnaden mellan klass och struct, 15 (83%) 
har använt arv och protected-variabel, hälften har använt abstrakta klasser och poly-
morfism, bara tre har lämnat in interface-uppgiften, men flertal gjorde den frivilliga 
ljudkällauppgiften. Tre har använt "this" i sina program, men man måste komma ihåg 
att det fanns helt korrekta lösningar utan "this". Jag iakttog vid den avslutande lektionen 
för momentet att flera arbetade med repetitionsuppgiften för arv, interface och poly-
morfism. Men det var bara två som lämnade in uppgiften. Den ena var otolkningsbar 
och den andra en exemplarisk lösning med kommentarer i kod.
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Fenomenografisk analys av hur elever uppfattar programmeringen
Nedan redogör jag beskrivningskategorier utifrån fenomenet hur eleverna har uppfattat 
den objektorienterade programmeringen, som medför att samma elev kan förekomma i 
olika beskrivningskategorier medan han lär sig C-sharp. Vid arbetspassen frågades elever 
inledningsvis: "Hur har du tänkt dig att lösa uppgiften?" Eleven fick då först förklara sitt 
eget tillvägagångssätt för uppgiftslösning och därefter resonerade läraren och eleven till-
sammans om lösningsförslaget. Vid genomgångar visade elevers sätt att fråga och ge svar 
hur de uppfattade programmeringen och programmeringsspråket C-sharp. Alltså på 
vilket sätt lär sig elever att programmera.

1 . Eleven har inte lärt sig att förstå hur man programmerar 
Eleven visar att han inte behärskar tankesättet som behövs för att skriva programkod 
eller att har brister vid användningen av grundläggande syntaxen i ett programmerings-
språk.

• När en elev skrev 2=a (borde vara a=2;) i sin kod tyder det på en missuppfattning 
utifrån matematik, eleven har inte lärt sig det grundläggande tankesättet för 
programmering. Man tilldelar värden i alla programmeringsspråk i motsats till 
matematik där = är likamed. 

• När en elev lämnade in bara koden för det redan färdiga huvudprogrammet utan 
egen skriven kod på klassfil, innebar det att han inte visade någon egen kod och 
uppgiften var därmed olöst. En annan variant var, när eleven hämtade koden för 
en färdig kontomall från Internet och ändrade bara lite i koden. Programmet 
fungerade i och för sig, men var inte lösning på uppgiften. Det var tillåtet att 
hämta tips från Internet, men då måste eleven visa att han kan tillämpa tipset för 
den speciella uppgiften.

• När eleven förväntade sig lotsning19 från läraren utan att själv kunna förklara sina 
tankegångar vid uppgiftslösning tyder det på svårigheter att ta till sig tanken om 
hur man programmerar. 

2. Eleven är van vid att programmera sekventiellt men inte bekant med det objekt-
orienterade tankesättet 
Eleven använder imperativa instruktioner sekventiellt istället för att använda koncepten i 
ett objektorienterat språk.

• När elever löste uppgifter med hjälp av flertal if-satser, skrev all kod i huvudpro-
grammet utan klassfil eller la all sin kod i konstruktorn, tyder det på att eleven är 
van att använda det sekventiella tankesättet. Dessutom om all kod lägges i kon-
struktorn fungerar inte programmet, eftersom konstruktorn körs bara en gång 
vid skapandet av ett objekt och är oåtkomligt övrigt i programmet. 

19 Lotsning är begrepp från matematiken, när läraren talar exakt om hur eleven ska skriva i sin uppgift utan kvar på 
elevens egen tanke för lösning.  Källa: Löwing och Kilborn (2002) Baskunskaper i  matematik för skola, hem och 
samhälle. s.234
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• När eleven definierade kontoklassen på klassfilen, men tillhörande metoder i 
huvudprogrammet, betyder det att han inte har förståt koncepten i OOP. 

• När eleven lät kreditkonto ärva från formklassen i huvudprogrammet visar det 
på brister i att ta till sig det objektorienterade tankesättet. 

3. Eleven har förmågan att ta till sig undervisningens innehåll och reflektera över 
koncepten inom objektorienterad programmering
Eleven visar genom sitt sätt att fråga eller svara på lärarens frågor att han kan ta till sig 
och reflektera över undervisningens innehåll. 

• Elevers frågor som "Varför ska man ha get och set-metoder, när man använder  
lokala variabler?" när läraren kodade på projektorn och "Vad är en instans?" när 
läraren visade ett programexempel som räknade klickar för klass- och instansvari-
abler indikerar att elever reflekterar över det inlärda och ger läraren ett tillfälle att 
förklara centrala koncept inom objektorienterat programmering som inkapsling 
samt klass, objekt och instans.  

• Elevens fråga vid polymorfismgenomgången: "Måste man alltid skriva override i  
Gör()-metoden?" är en fråga som gav läraren tillfälle att förklara skillnaden mellan 
statisk och dynamisk bindning i ett objektorienterad språk. 

• Att flertal elever tillämpade korrekt virtual-override konceptet vid kreditkonto-
uppgiften visar att elever kan ta till sig undervisningsinnehållet och tillämpa det. 

• Att eleverna förklarade sin förståelse av lokala och publika variabler vid genom-
gången av synlighet och det att en elev beskrev arv och användningen av abs-
trakta klasser vid en repetition av förgående lektion visade deras förståelse av 
koncepten inom objektorienterad programmering. 

4. Eleven upptäcker att OOP kräver ett annat tankesätt än sekventiell programmering
Eleven visar genom att kommentera uppgifter att han har upptäckt att OOP kräver ett 
annat tankesätt än den "gamla" sekventiella programmeringen.

• "Varför ta bort arv och skriva kod på gammalt vis, när vi ska lära oss arv?" vid 
punktuppgiften eller "Vad har bråktal med arvet att göra?" vid bråktaluppgift.

5. Eleven har programmeringskunskaper
Eleven visar genom sitt sätt att fråga och svara samt skriva kod att han har ett tankesätt 
som behövs för att tillämpa programmeringsspråket vid uppgiftslösningar.

• Elevens fråga om hur man deklarerar destruktor i C-sharp och en annan elevs 
fråga om innebörden av klass och instans redan vid inledande struct-genomgång 
samt frågan om det finns andra typer av synlighet än lokala och publika tyder på 
att elever reflekterar över programmeringsspråket. 

• Att eleven förklarar sin förförståelse av ett nytt innehåll och även det att eleven 
beskriver skillnader mellan lokala och publika variabler ger en indikation om 
programmeringstanken och förmågan att använda konceptet vid programm-
ering.  
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• Att eleven lämnar in ett fungerande, tankemässigt  och kodmässigt korrekt pro-
gram med både kontoklassen och main-metoden på samma fil innebär att han 
har förstått hur man programmerar även om det är rekommenderat  i C-sharp 
att skilja mellan klass- och huvudprogramfil. 

Däremot uppfattade elever att lärarens fråga vid interface-genomgången, "När ska  
man använda arv, när interface? ", var för svårt koncept att ta till sig. Arv används för att 
återanvända kod, interface för att implementera ett gemensamt beteende (metod) på 
olika sätt.
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DISKUSSION 
I detta avsnitt analyserar och diskuterar jag resultatet utifrån frågeställningar: På vilket 
sätt lär sig elever att programmera, nämligen kan de ta till sig koncepten i ett objektorie-
nterat språk som C-sharp och hur uppfattar elever programmeringen, nämligen kan de 
ta till sig programmeringsspråket för att lösa problem. Jag jämför elevernas skilda sätt att 
förstå objektorienteringen med forskningen inom programmeringslärande. Därefter tar 
jag upp faktorer, som påverkar att elever bibehåller sin motivation för lärande. Sedan 
diskuterar jag studiens syfte ifall gymnasieelever har lärt sig tankesättet för programmer-
ingen så att de praktiskt kan tillämpa sina kunskaper av de inlärda koncepten i C-sharp. 
Därefter diskuterar jag den fenomenografiska ansatsen som metod och avslutar diskuss-
ionen med slutsatser om elevers sätt att uppfatta den objektorienterade programmer-
ingen utifrån fenomenografiska beskrivningskategorierna i min studie.  

Resultatdiskussion 
I inledningen problematiserade jag gymnasielevers programmeringslärande via Gries 
(2008) fråga: "Ska elever lära sig enbart kunskaper i programmeringsspråket eller ska de lära  
sig förmågan att programmera?" Även Alaoutinen (2012) framhäver att problemet i att lära 
programmering inte är att lära sig syntaxen och semantiken i ett specifikt programmer-
ingsspråk, utan i stället att lära sig tillämpa språket för att skapa en fungerande helhet, 
att "sätta ihop bitarna". Hon anser att programmering är en svår kombination för ny-
börjare, eftersom programmeringen är en praktisk färdighet som kräver begreppsförstå-
else.(s.175) Caspersen (2007) i sin tur konstaterar att fel i elevers program snarare kan 
relateras till brister i problemlösningsstrategier än i språkets syntax.(s.38) Men hur upp-
fattar elever programmeringen? Resultatet i min studie visar en variation i elevers pro-
grammeringskunskaper från att eleven har brister i att skriva den grundläggande syn-
taxen i något programmeringsspråk till att eleven har ett tankesätt som behövs för att 
tillämpa ett objektorienterat programmeringsspråk vid uppgiftslösningar. De flesta av 
eleverna hade svårt att släppa taget om det sekventiella sättet att programmera och ta till 
sig objektorienteringen, men lärde sig koncepten i OOP och upptäckte att objektorient-
ering kräver ett annat tankesätt för att lösa programmeringsuppgifter. 

På vilket sätt lär sig elever att programmera? - Kan de ta till sig programmerings-
språket? 
Gärdenfors (2010) beskriver att läraren måste vara medveten om svårigheterna med att ge 
upp invanda föreställningar och anser att en effektiv pedagogisk teknik för att komma åt 
de modeller elever har konstruerat är att läraren lyssnar på hur eleverna ställer frågor, 
eftersom dessa frågor avslöjar deras föreställningsvärldar. (s.172) Gärdenfors jämför den 
traditionella synen på kunskap där "elever vet" genom att kunna svara på lärarens frågor 
med perspektivet där eleven kan fråga på rätt sätt och menar att typen av frågor som en 
elev ställer avgör hur väl han behärskar ett område.(s.174). I min studie visar elevernas 
frågor som: Varför ska man ha get- och set-metoder, när man använder private-variabler?" 
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och "Måste man alltid skriva override i Gör()-metoden?", att eleven reflekterar över under-
visningens innehåll och hans vilja att kunna tillämpa de inlärda. Däremot när en elev 
kodar "2 = a;", tyder det på en missuppfattning utifrån matematik. Det borde nämligen 
vara "a = 2;", eftersom man tilldelar värden i alla programmeringsspråk. En elevs fråga 
"Vilket gränssnitt?" vid interface-genomgång och uppfattningen om likhetstecknet är till 
synes banala och till och med fel, men de sätter innehållet i ett sammanhang. I matem-
atik har likhetstecknet en annan betydelse än i programmeringsspråk och gränssnitt har 
flera olika användningsområden än interface i C-sharp20, exempelvis användargränssnitt 
för ett program. En elevs fråga om destruktor grundade sig på hans kunskaper om C++ 
medan han inte undrade på posttypen struct, som en annan elev vid samma tillfälle när 
han frågade om innebörden av klass och instans. Båda visar förkunskaper i ett pro-
grammeringsspråk fast från olika utgångspunkter. Jag för min del undrade varför sådan 
betoning på struct, som inte ens existerar exempelvis i Java, ett strikt objektorienterat 
språk, när objektorientering behandlas. Läraren skulle ha kunnat nämna posttypen, gått 
därefter vidare och betonat grundpelarna i objektorientering: klass, objekt och instans. 
Elevers invanda föreställningar kom fram även vid uppgiftslösningar, när flera elever 
envisades att skriva all sin kod i huvudprogrammet och ville inte ha en klassfildel, alltså 
tillämpade det tidigare inlärda sättet att tänka om programmering. Jag jämför detta med 
Java där måste klass- och huvudprogramfil skiljas åt medan i C-sharp är det rekom-
menderat, dock inte ett tvång, att skilja mellan de olika delarna i koden. Eftersom elevers 
program fungerade något så när, befästes det sekventiella tankesättet trots lärarens upp-
repade försök att förklara koncepten i objektorienterad programmering. Samma problem 
dök upp även senare, när en elev definierade kontoklassen på klassfilen men tillhörande 
metoder i huvudprogrammet eller ville sätta arvet i huvudprogrammet och kreditkonto 
skulle ärva från formklassen, vilka är fel både på syntax- och tankemässigt. Dessa feno-
men motsvarar vad Sanders et al. (2008) kom fram i sin studie, nämligen att det är svårt 
för nybörjare att lära sig koncept i objektorientering och tillämpa dessa med programm-
eringsspråket. Elever koncentrerar sig på detaljer i språket och missar helheten trots att 
läraren betonar objektorienteringen. Exempelvis förstår de sig inte på skillnaden mellan 
klass, objekt och instans. Vissa elever tänker klassen som en datalagring såsom array och 
ännu fler elever ser klassen enbart ur sitt beteende och gör inte kopplingen till att klassen 
innehåller både variabler och metoder. Sanders et al. föreslår därför att läraren ska betona 
skillnaden mellan klass och instans eller objekt så ofta som möjligt. (s.336) 

Hur uppfattar elever programmeringen? - Kan de ta till sig programmeringsspråket 
för att lösa problem? 
Bennedsen o. Caspersen (2004) föreslår ett lärandesätt, som bygger på systemutveckling: 
"Generellt är iterativ och inkrementell systemutveckling en bra systemutvecklingsmetod, men  
den är även ett mycket effektivt sätt att hjälpa nybör jare att se mönster och ändå hantera en  
ny sak i taget". (s.6) Jag håller med, eftersom metoden hjälper elever att utveckla ett 

20 Förklaringar till begrepp i OOP finns i bilaga 1. C-sharp, C++ och Java är namn på programmeringsspråk. 
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tankesätt för programmeringsprocessen. Elever får insyn i hur programmerare testar sin 
källkod upprepade gånger och däremellan rättar fel och tankevurpor. Jag glömmer inte 
en elevs förvåning när han fick lära sig att det går att testa bara delar av programmet 
innan hela programmet är kodat. 

Elevkommentarer vid uppgiftslösning ger uttryckt för förståelse av undervisnings-
innehållet och förmågan använda det de lärt sig. Flertal elever använde det inlärda, när 
de kodade "virtual-override" på eget initiativ i kreditkontouppgiften efter genomgången 
av polymorfism. Temat för arv och polymorfism undervisades med ett exempel som 
byggdes upp inkrementellt, lager på lager, och åskådliggjordes med UML-klassdiagram 
och kodskrivning som visades på projektorn. Sättet motsvarar den praktiska systemut-
vecklingen och är inriktat på utvecklingsprocessen. Elever lär sig hantera ett nytt koncept 
i taget, som läggs till i programkod. Även elevers uppgifter, från konto till kreditkonto, 
byggde på ett likartat tillvägagångssätt. Jag anser att problemlösning är det primära och 
språkets syntax är ett medel för att åstadkomma det önskade resultatet, ett fungerande 
program. Iterativa och inkrementella tillvägagångssättet sätter de lärda koncepten i ett 
sammanhang. Jag jämför detta med det linjära sättet som läraren använde vid den inled-
ande delen av undervisningen. I den förblir språkets syntax abstrakt utan sammanhang. 
Ett par elever kunde utnyttja sina tidigare kunskaper, men för de flesta byggdes inte de 
nya kunskaperna på de tidigare inlärda utan nya koncept hängde mer eller mindre i 
luften. Det finns då risk att missuppfattningar befästs när en helhetsbild uteblir, som för 
en elev när han skrev all sin kod i konstruktorn och använde därmed ett tankesätt för 
sekventiell programmering. Därför föredrar jag den iterativa och inkrementella metoden 
med fokus på lärandeprocess. Ett annat sätt, som underlättar lärandet är att visualisera 
abstrakta begrepp: Exempelvis genom att åskådliggöra ett nytt koncept med UML-klass-
diagram, med "bild"och förklaring, en för synen och en för hörsel. Gärdenfors (2010) 
menar att när språk och bild presenteras för två olika sinnen har hjärnan kapacitet nog 
att ta till sig och skapa samband mellan de båda typerna av information (s.239).

Enligt min pappas filosofi: "Man lär sig bäst medan man lär andra". Exempelvis kan 
undervisningen varieras genom att låta elever förklara sin förförståelse av ett nytt inne-
håll eller förklara sin uppfattning av ett objektorienterat koncept vid en repetition av en 
föregående lektion. I min studie förklarade ett par elever var sin förståelse av lokala och 
publika variablers synlighet och visade därmed att de hade tagit till sig konceptet. En 
elev i sin tur beskrev skillnader mellan lokala och publika variabler, som gav en indik-
ation om att han har en förmåga att använda konceptet vid programmering. Elever 
deltog i undervisningen även när de rättade lärarens kodningsfel medan han kodade på 
projektor. Vid dessa tillfällen handlar undervisning om, i Gärdenfors (2010) mening, 
mästare och lärling lärande där eleven lär sig genom att göra som läraren gör, lärandet 
baseras på imitation och ger färdighetskunskaper.(s.103) Enligt Bennedsen och Caspersen 
(2004) är det viktigt att visa programmeringsprocessen och inte bara en färdig lösning. 
Elever får på så sätt insikter om hur expertprogrammerare praktiskt utvecklar tillämp-
ningen från det initiala problemet: Hur programmerare kodar och kommenterar kod 
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samt kompilerar ofta i syfte att testa delar av programmet.(s.6) Eftersom elever löser sina 
uppgifter på olika sätt, anser jag att det viktigt att de först får förklara sina tankegångar 
om uppgiftslösningen. Dels för att läraren ska kunna hjälpa utifrån elevers egen kod, dels 
för att eleven själv förstår sin kodlösning. Det hände nämligen ofta att när en elev klar-
gjorde sitt eget tillvägagångssätt kom han själv på en lösning till problemet eller en rätt-
else av koden. Även Kinnunen och Simon (2012) har kommit fram till detta i sin studie: 
"Enbart det att eleven förklarade sin tankegång och kodlösning för lärararen kunde hjälpa  
honom att komma på en lösning för uppgiften och även att förstå bättre de delar av uppgiften  
som hade varit oklara från bör jan." (s.22) En fördel är även att man undviker det, som 
inom matematik kallas för lotsning: Läraren leder eleven till den enda "rätta" lösningen 
genom sina välmenande frågor. En annan färdighet som elever skaffar sig vid uppgifts-
lösningar, och som även är användbar inom andra områden, är problemlösningsför-
mågan och logiskt tänkande. Segolsson (2006) kallar detta för förmågan att se kausala 
samband, förmågan att urskilja och rätta till orsaker till uppkomna fel i programkod, 
eftersom programmeraren nästan aldrig kan koda ett program rätt på en gång utan är 
tvungen att reparera och omskriva kod. Det finns nämligen inget absolut rätt svar utan 
enbart flera olika alternativt sätt att lösa ett problem. Segolsson menar därmed att elever 
via programmering lärde sig "tänka om tänkande och lära om inlärning" och att de 
genom denna färdighet ändrade sin kunskapssyn från att har varit antingen "kan" eller 
"har fel"- syn som flera elever har under hela sin utbildning och som bromsar många 
elever i sin inlärning. (s.43) 

Hur bibehåller elever sin motivation för lärande?
Ett finskt ordspråk säger: "Det man lär sig utan glädje, det glömmer man sorglöst" Att 
elever var motiverade antyder det att de hängde på låset vid lektionsstart. Men hur bibe-
håller de sin motivation? Gärdenfors (2010) anser att förstå är att se ett mönster och att 
den stora fördelen med att se ett mönster är att man kan tillämpa det på nya problem-
ställningar. (s.142) Elever lär sig alltså förmågan till transfer (överföring), som innebär att 
kunna lösa problem utanför det området som har behandlats vid utbildningen. Han 
menar att när elever lär sig förmågan till transfer, har de skaffat sig en repertoar av sam-
band som de kan tillämpa, har bättre förståelse av problemet och även en bättre möj-
lighet för att lösa nya problem.(s.168) Vidare gynnar elevernas motivation deras förståelse, 
och omvänt. Gärdenfors menar att när vi lyckas, känner vi glädje och stolthet över vår 
kompetens att vi "kan själv", vi får inre motivation och vill gärna visa andra det vi klarar 
av. Dessa känslor är dessutom motiverande och leder den lärande vidare både att lära sig 
och att anstränga sig att ta itu med nya utmaningar (s.86) Jag anser att programmering 
och problemlösning i sig ger direkt återkoppling, antingen fungerar programmet eller 
inte - antingen har eleven löst uppgiften eller gett upp, alternativ sökt hjälp. Exempelvis 
arbetade en elev med quicksort-uppgiften på egen hand under tre veckor och berättade 
sedan stolt att han hade löst problemet. Vidare lyste det i elevers ögon, när klurigheten i 
hinkuppgiften var löst och kodat till ett fungerande program. Det fanns en märkbar 
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entusiasm i elevers agerande, när de tog tag i den frivilliga ljudkällauppgiften. Även 
repetitionsuppgiften upplevdes meningsfull, eftersom flera tog tag i den. Frivillighet är 
dock inte den enda förklaringen till elevers motivation att lära sig. Uppgifter ska även 
vara meningsfulla och motsvara undervisningens innehåll: "Vad har bråktal med arvet att  
göra?" elevkommentar vid bråktaluppgift eller "Varför ta bort arv och skriva kod på  
gammalt vis, när vi ska lära oss arv?" vid punktuppgift. Jag anser därför att om eleverna är 
intresserade och motiverade skapar de en positiv lärandeattityd och ett sociokulturellt 
lärande: De hjälper varandra, löser uppgifter tillsammans och frågar läraren när de kör 
fast vid uppgiftslösningar. 

Hur tillämpar elever sina inlärda koncept i objektorientering?
Ur sammanställning av de inlämnade uppgifterna inom arv och polymorfism drar jag 
slutsatsen att de flesta hade lärt sig att förstå eller åtminstone kunnat använda de inlärda 
centrala begreppen inom objektorientering i sina uppgifter nämligen klass, arv och vari-
ablers synlighet. Medan bara hälften hade gjort uppgiften om polymorfism21 som anses 
vara ett kraftfullt verktyg inom objektorienterad programmering. Det går dock inte att 
bedöma, hur elever kan använda sina erövrade språkkunskaper i ett projekt med flera 
programmerade, som utvecklar system för verkliga användare. Krav som egentligen inte 
ens kan ställas efter genomgången av en programmeringskurs. Jag anser dock att en av de 
tjugoen eleverna som ingick i studien visar att han skulle kunna klara av att programm-
era praktiskt utanför den genomgångna kursen. Däremot ger elever som tar genvägar via 
inhämtat kodmallar från Internet, hur rätt den än är, intryck av att inte vilja tänka ut sin 
egen lösning. Enligt min mening visar de inte intresse för att lära sig problemlösning, 
som är en förutsättning för att kunna programmera. Marton och Booth (2000) visar att 
fast elever som utnyttjar kodmallar kan producera korrekta och fungerande program, 
utvecklar de inte förståelse för att tillämpa ett programmeringskoncept. De anser att för-
ståelsen är avgörande för att eleven ska kunna tillämpa konceptet i en lämplig framtida 
utveckling.(s.101) Vidare behöver elever, som hade råkat av misstag lämna in fel fil eller 
inte lämnat in något alls, per definition lära sig mer. Jag anser dock att alla har förutsätt-
ningar att lära sig programmera förutsatt att personen har en inlevelseförmåga, kan sätta 
sig i användarens situation, och föreställningsförmåga, kan förutse en eller en del av det 
tilltänkta lösningsalternativet. Därutöver behövs det en hel del kreativitet för att hitta på 
en gångbar lösning för ett nytt problem, med andra ord förmågan till transfer. Problem-
lösningsförmåga och processtänkande för att kunna använda ett programmeringsspråk 
för att skapa en fungerande helhet, att "sätta ihop bitarna". De flesta av oss kan lära sig 
ett främmande språk. Programmeringsspråk har en mycket strikt syntax och borde i den 
meningen vara lättare att lära sig än ett nytt språk med otaliga variationer. Skillnaden är 
att mänskligt språk kan förstås även utan korrekt grammatik, medan datorn saknar för-
mågan att gissa sig fram till programmerarens avsikter. Programmeraren måste följa det 
speciella språkets syntax och skriva kod enligt de angivna reglerna. Caspersen (2007) kom 

21 på grekiska mångformig
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fram i sin studie att det finns ingen "silver bullet"eller talang för att lära sig programm-
ering, utan alla kan lära sig inledande programmering förutsatt att den lärande är motiv-
erad att lära sig och att programmering läras ut med modellbaserad metod för objekt-
orientering och starkt betoning för programmeringsprocessen.(s.66) När elever är intress-
erade och motiverade så lär de sig och det finns alltid spår av det man lärt sig i ens praxis 
såsom Ellen Key uttryckte det: ”Bildning är vad vi har kvar när vi glömt det vi lärt oss”. 

Metoddiskussion 
Eftersom en fenomenografisk studie, enligt Marton o. Booth (2000), alltid härleder sina 
beskrivningar från ett tämligen litet antal personer, som en speciell gruppens uppfatt-
ningar, kan kategorisystemet aldrig göra anspråk på att vara ett definitivt system.(s.163) 
Så även om empiriska utsagor inte är möjliga att generalisera, kan själva variationen 
mycket väl vara det.(s.167) Detta innebär att variationen av elevers olika uppfattningar av 
programmering med C-sharp inte är direkt generaliserbar för all programmeringsunder-
visning, men att identifiera elevers skilda sätt att förstå den objektorienterade programm-
eringen och variationen i beskrivningskategorier kan vara ett givande resultat av under-
sökningen av lärandet i objektorienterad programmering på teknikprogrammet. Studien 
ger därmed mig, som lärarstuderande, och även programmeringslärare information om 
hur elever förstår, lär sig och tillämpar objektorienterad programmering. 

Vi ska dock ha i minnet att studien avser tjugotal lektioner vid en begränsat tids-
rymd och visar typexempel av ett tjugotal elevers uppfattningar. Dessutom ska elevers 
förståelse av programmering knytas an till deras förkunskaper: Eleverna hade lärt sig 
grunderna i programmering och ett par elever hade programmerat tidigare. Utifrån 
elevers förkunskaper kan man förvänta sig variation i elevers sätt att förstå objektorient-
ering, men spännvidden och elevers skilda sätt att ta till sig koncepten i ett objektorient-
erat språk är inte förutsägbar och studien ger därmed ny information om elevers lärande. 
Studien präglas även av min systemutvecklarerfarenhet och att jag ser problemlösningen 
viktigt jämfört med att enbart lära sig syntaxen i ett programmeringsspråk. 

Enligt Dimenäs (2007) handlar reliabilitet om trovärdighet, som innebär att om 
någon annan analyserar utifrån samma insamlad data så kommer han fram till samma 
beskrivningskategorier i två tredjedelar av fallen.(s.164) För att göra resultatet transparent 
beskriver jag därför typexemplen av elevkommentarer och deras sätt att lösa uppgifter; 
beskrivningskategorierna är dock min tolkning av elevers förståelse av programmering. 
Vidare anser Dimenäs att kommunicerbarheten bör betraktas som ett viktigt mått på 
validitet.(s.164) Med andra ord ska programmeringslärare kunna förstå på vilka skilda sätt 
elever förstår programmeringen med C-sharp i min undersökning, vilket jag anser att de 
gör och kan även ha nytta av. 

Marton och Booth (2000) menar att fenomenografin erbjuder ett sätt att beskriva 
lärandets avsedda och faktiska utfall.(s.176) Detta innebär att resultatet i min studie visar 
elevers olika sätt att ta till sig programmeringen och inte bara det som bedöms vara"rätt" 
eller "fel". Studien visar alltså variationer och alternativa sätt att lära sig och lösa problem 
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och inte bara kunskapssynen där lärandet skulle bygga på antagandet att eleven antingen 
"kan" eller "har fel". Detta innebär att studien är relevant även utanför programmerings-
lärande och tillämpbar på flera skolämnen exempelvis vid språkinlärning och problem-
lösning där faktainlärning används praktiskt.

Slutsats och framtida områden att undersöka
Nordström (2010) har i sin undersökning kommit fram till att programmeringsundervis-
ningen fokuserar mer på språkets syntax och problemlösning via imperativa algoritmer 
än på förståelse av grundläggande koncept i objektorientering och att programutveckling 
knappt lärs ut alls. (s.43) Detta motsvarar elevers egna uppfattningar enligt Eckerdals 
(2009b) studie vid inledande kurser: Att lära sig programmera är att förstå ett visst pro-
grammeringsspråk och använda det för att skriva kod.(s.13) Eleverna beskrev alltså den 
praktiska användningen av programmeringsspråket som förmågan att läsa, följa och 
felsöka kod och inte programmeringen som problemlösningen. Så även i min undersök-
ning uppfattade eleverna lärandet av programmeringen som språkinlärning och de kon-
centrerade sig på att lära sig syntaxen i C-sharp snarare än att lösa problem med ett ob-
jektorienterat tankesätt. Dessutom var det bara fåtal uppgifter där elever hade möjlighet 
träna på problemlösning, övrigt var undervisningens fokus på språkinlärning. I variat-
ionen av elevers uppfattningar av programmering fanns det dock ett par elever som vis-
ade att de kan programmera i bemärkelsen av att praktiskt lösa problem och kan tänkas 
uppnå Eckerdal och Berglunds (2005) beskrivningskategori: Den lärande anser sig har lärt 
sig färdigheter som kan användas utanför programmeringskursen.(s.137) Vidare visar min 
studie att en del av elever behärskade inte ens det logiska tankesättet som krävs för att 
tillämpa syntaxen i något programmeringsspråk. Flertal elever hade svårt att ta till sig 
koncepten inom objektorienterad programmering och de uppfattade den objektorient-
erade programmeringen som om det vore att tillämpa ett sekventiellt programmerings-
språk. Under kursen upptäckte dock eleverna att objektorienteringen kräver ett annat 
tankesätt än den sekventiella programmeringen och lärde sig syntaxen i programmerings-
språket och kunde tillämpa de grundläggande koncepten inom objektorientering: klass, 
arv och variablers synlighet. Hälften använde abstrakta klasser och polymorfism i sina 
uppgifter, men bara fåtal använde interface. Däremot var skillnaden i tillämpningen av 
arv och interface för svårt koncept att ta till sig. 

Jag efterlyser därmed mer lösningsinriktat lärande som liknar den praktiska pro-
grammeringen, nämligen det iterativa och inkrementella tillvägagångssättet. Lärarledda 
genomgångar, där läraren instruerar programmeringsprocessen och abstrakta koncept 
inom objektorienterat programmering via visualisering såsom kodskrivande på projektor 
och motsvarande UML-klassdiagram om problemlösningen, eftersom "man lär sig inte  
att programmera genom att enbart programmera" som Guzdial (2010) påpekar. Elever ska 
inte behöva konstruera kunskap om språkets syntax - det kan läraren lära ut, men den 
praktiska programmeringsstanken kan elever upptäcka via träning med verklighetstrogna 
uppgifter genom att programmera i samlärande med kamrater och med hjälp av läraren. 
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Trots att programmering har förkommit i flera decennier, påstår Gries (2008) att vi 
inte vet tillräckligt om programmering och hur man bäst undervisar i den och efterlyser 
därmed forskning om ämnet. En intressant fråga för vidare studier är därför att under-
söka hur undervisning kan utformas för att möta elevernas olika sätt att uppfatta pro-
grammeringen med ett objektorienterat språk. En annan intressant fråga är att under-
söka kamratlärande vid problemlösning av programmeringsuppgifter och även för att ta 
till sig nya koncept inom programmeringen.
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BILAGOR
Bilaga 1 : Begreppsförklaringar 
Array är behållare (avgränsad del av primärminnet) som innehåller ett visst antal värden av 

samma sort (datatyp) se variabel nedan.
Arv är ett centralt koncept i objektorienterat programmering. Man ärver (återanvänder) 

kod, metoder och variabler, från en basklass till subklasser
Interface kodas på likartad sätt som arv i C-sharp, men handlar om att implementera 

interface-klassens metod i subklasser. Dvs. olika klasser delar ett gemensamt beteende på 
ett varierat sätt. 

Klass är ett centralt koncept i objektorienterat programmering. Klass är en definition (en 
"ritning" eller en"mall") av objekt och när man skapar ett objekt kallas det att man 
instantierar det. 

Konstruktor är en speciell metod, som alltid (bara) körs när ett objekt skapas, initieras. 
Används för att initiera värden till klassen tillhörande variabler och parametrar som 
används t.ex. från egenskaper med get och set metoder.

Objekt är en instans av klassen, innehåller variabler och metoder. Värdet av variabler 
definierar objektets tillstånd och metoderna definierar objektets beteende. En klass 
beskrivs i programkoden medan objekt skapas och existerar under exekveringen 
(körningen) av programmet.

Polymorfism (på grekiska mångformig) betyder att objekt kan användas på flera sätt. 
Objekt av olika klasser kan alltså svara på metoder av samma namn. Det handlar om 
super- eller basklass och subklasser samt statisk bindning (bestäms i koden) och 
dynamisk bindning (bestäms vid exekvering - virtual och override). 

Struct är en datatyp med ett antal variabler av olika typ sammansatta till en enhet och kan 
kallas för en post. Finns i C-sharp men inte i Java, som är ett strikt OOP 

Synlighet kan vara lokal (private), synlig överallt (public ) eller räcker till basklassen och 
subklasser (protected) och gäller både variabler och metoder.

Typsäkerhet innebär att alla variabler måste deklareras i koden och om så inte sker, varnar 
kompilatorn om fel. 

Variabler är behållare (avgränsad del av primärminnet) med symboliska namn, som kan 
innehålla ett värde av en viss sort (datatyp).
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Bilaga 2: Genomgångar vid lektioner i C-sharp
Lektioner om inledande objektorientering - Objektorienterat programmering I
Innehåll: Struct-posttyp, variablers och metoders synlighet, värde- och referenstyper och klass- och 
instansvariabler och metoder samt "this". Uppgifter : Tidpunkt, Figurer, Konto (struct), Kontotest2 
(struct till klass) och extrauppgift Hink (koda en klurighet - fylla hinkar med vatten) 

Struct visas med att koda ett exempel om kortlek 
Synlighet private och public variabler och metoder 
visas med programkod om Digitalklocka. 
Get- och set -metoder behandlas. 
Värdetyper och refer enstyper visas med kodexempel 
om Kortlek se fig 1. Vad händer från struct till klass? 
Använda och skapa klass behandlas fig 1. Skärmbild av Kortlek programmet
Klass och instans variabler och metoder samt "this"
Visas att skriva kod om Main()-metod i huvudprogram, samt kodexempel om Person-klassen på 
klassfil. Visas klickräknare om instans- och klassvariabler. "This" visas genom att skriva kod, refer-
erar till egna objekt. 

Lektioner om arv och polymorfism - Objektorienterat programmering II
Innehåll: Arv, protected jmf. private variabler, abstrakta klasser, arvshierarki, polymorfism med 
statiskt och dynamisk bindning (virtual och override metoder). Visas genom att koda sällskapsdjur-
exemplet, som byggs upp under ett antal lektioner samtidigt med en UML-graf på tavlan. Interface 
visas med ljudkälla-exempel. Uppgifter : Punkt, Bråktal, Kreditkonto om arv vidareutveckling av 
Konto uppgift ovan och repetitionsuppgift Fordon. 

fig 2 Skärmbild om Sällskapsdjur fig 3 UML-graf  om Sällskapsdjur  

Grafer för interface-exemplet Ljudkälla och repetitionsuppgiften Fordon

fig 4 UML-graf  för Ljudkälla fig 5 UML-graf  för repetitionsuppgift Fordon
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Bilaga 3: Sammanställning av inlämnade lösningar i C-sharp
Inlämnade uppgifter inom avsnittet för objektorienterat programmering våren 2012 under 
lektioner om objektorientering i C-sharp. Uppgifter enligt följande: 

Inledande objektorientering - Objektorienterat programmering I
• Kontouppgift - koda struct 
• Kontotest2 -  ändra i koden från struct till klass i kontouppgift samt jämföra och 

förklara vad som händer i programmet (värdetyper och referenstyper)
Arv och polymorfism - Objektorienterat programmering II
• Kreditkontouppgift - koda arv från Konto-klassen i kontouppgift ovan
• Punktuppgift - ändra arv till kod utan arv 
• Figur2uppgift - abstrakt klass och polymorfism
• Bråktaluppgift - del ett bråktal och del två innehåller interface 
• Fordon är repetitionsuppgift med klass, arv, variabelsynlighet och interface 
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Konto struct Kreditkonto arv klass this

elev 1 1 ok return false/true 1 ok 1 ok 1 1 1
elev 2 1 ok 1 ok 1 1 1

elev 3 1 1 ok 1 1 1 1 1 1 1

elev 4 1 taUt, sättIn saknas 1 1 1 1 1
elev 5 1 ok 1 ok 1 1 1 1 1
elev 6 1 ok messagebox 1 ok 1 ok messagebox 1 1 1 1
elev 7 1 klass, ändrasaldo 1  1
elev 8 1 1  1 1
elev 9 1 ok 1 ok! 1 ok virtual 1 ok 1 ok del 2 1 1 1 1 1 1
elev 10 1 ok 1 ok 1 ok this 1 ok 1 ok del 1 1 1 1 1 1 1
elev 11 1 ok 1 ok 1 1 1 1
elev 12 1 ok 1 ok 1 ok virtual 1 1 1 1 1
elev 13 1 ok 1 ok 1 ok 1 ok del 2 1 1 1 1 1
elev 14 1 ok 1 ok 1 ok del 1 1 1
elev 15 1 ok 1 ok virtual 1 1 1 1
elev 16 1 ok 1 ok 1 ok 1 ok del 1 1 1 1 1
elev 17 1 ok 1 ok 1 1 1
elev 18 1
elev 19 1 ok 1 ok inte generell 1 1

elev 20 1 1 ok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

elev 21 1 1 fel 1

19 12 14 5 5 2 15 13 18 15 9 3 3 2 1
21 antal elever Läge 2012-04-05 antal inlämnade uppg. 18 13/18 18/18 15/18 9/18 3/18 3/18 2/21 1/21

72% 100% 83% 50% 17% 17% 10% 5%
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 arv, override
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interface
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repetition

punkt 
arv bort
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class

arv pro-
tected

abstract
virtual

inter-
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ej 
inläm.
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uppg. lösning

ok virtual kredit 
knto ärvs i Main

 virtual Mtran

struct sakn. Main

ok this 
Konto konto;

 this, arv saldo 
exeption i klass
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