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Allt fler röster höjs för att elever i grund-
skolan ska lära sig programmering.  
Argumenten handlar om demokrati, 
kreativitet och arbetsmarknad. I väntan 
på en nationell satsning tar eldsjälar runt 
om i landet egna initiativ i sina klassrum. »

Programmering 
på schemat

Christina Löfving 
tillsammans 
med sina elever 
i årskurs ett och 
två på Spekeröd-
skolan i Stenung-
sund. 
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F ör Christina Löfving är det 
en självklarhet att jobba 
med programmering i 
klassrummet. Tillsam-
mans med kollegorna på 

Spekerödskolan utanför Stenungsund 
gör hon det från årskurs ett. 

– Läroplanen är tydlig, säger hon. Vi 
har ett teknikämne där eleverna ska 
lära sig att använda och förstå teknik. 
Kanske tänker man block och talja, 
men teknik kan ju vara så mycket mer.

Som Bee-bot, den lilla roboten som 
Christina Löfvings elever i första och 
andra klass använder på matematik-
lektionerna.

– Med Bee-bot får barnen lära sig att 
följa och att ge instruktioner, samti-
digt som de använder matematiska 
begrepp. Den hjälper eleverna att 
utforska tekniken och fungerar som 
en första introduktion till programme-
ring, säger Christina Löfving. 

Med sitt arbete är Christina Löfving 
och hennes kollegor en del i en rörelse 
som växer: Lärare som på eget initiativ 
för in programmering i klassrummen.

Björn Regnell är professor i pro-
gramvarusystem vid Lunds tekniska 
högskola. I flera år har han argumen-
terat för att programmering måste få 
en plats i grundskolan, redan från låga 
åldrar. Och nu, under de senaste två, 
tre åren märker han en omsvängning i 
attityden till hans budskap:

– Det är inte längre blanka ansikten 
och ifrågasättande. Skolledare och 
lärare visar ett mycket större intresse 
för det här och många av de lärare jag 

träffar har insett att programmering 
inte bara är en ny specifik färdighet 
utan att den också knyter an till da-
gens läroplan, säger Björn Regnell.

En annan skillnad är att de som 
argumenterar för att grundskolan 
ska lära ut programmering har blivit 
många fler. Röster hörs från närings-
liv, politiker och inte minst lärarkåren. 
Grov går det att hitta tre huvudargu-
ment:

• Det första, som främst hörs från 
företrädare för näringslivet och till viss 
del även från politiker, handlar om 
svensk arbetsmarknad. När it-innehål-
let i allt fler produkter och tjänster blir 
större ökar behovet av anställda med 
it-kompetens för att Sverige ska kunna 
hävda sig internationellt. Enligt en 
prognos från EU-kommissionen kom-
mer det saknas en miljon programme-
rare i Europa 2020. 

– Ericssons mobilsystem styrs helt 
av datorer. Volvos bilar är fulla av 
datorer. Industriproduktion styrs med 
hjälp av datorer. Framöver kommer 
alla att beröras av mjukvara som 
måste utvecklas, säger Catrin Gran-
bom, Head of Software Technology på 
Ericsson och fortsätter:

– Bland nyutbildade programme-
rare behövs en bättre helhetsbild av 
problemen de ställs inför. Det handlar 
inte bara om att kunna ett program-
språk. Man måste också förstå och ha 
kunskap om det man skall använda 
mjukvaran till; vilket problem man 
försöker lösa med sitt program och 

vilken metodik man använder för att 
lösa problemet, säger hon.

Li Ljungberg Nilsson jobbar med 
kompetensförsörjningsfrågor på 
branschorganisationen Teknikföreta-
gen. 

– Väldigt många av våra 3 700 med-
lemsföretag, även de små, blir mer och 
mer digitaliserade. Och det går väldigt 
fort, för att vara konkurrenskraftig i 
dag måste du ofta kunna mjukvara.

– Vi ser att många skolor redan job-
bar med programmering. Jag träffar 
många lärare som driver det inom 
teknikämnet eller ämnesövergri-
pande. Men det skiljer sig mycket från 
skola till skola, beroende på om det 
finns en eldsjäl eller inte. Om vi ska nå 
alla måste vi ha en plan för genomför-
andet så att vi inte bara når de skolor 
som har ett riggat system för det.

• Det andra argumentet för program-
mering i skolan, som hörs från politiskt 
håll men framför allt lyfts fram av 
lärare och andra som står skolan nära, 
handlar om demokrati: algoritmer och 
programkod tar plats på allt fler ställen i 
samhället. Också de som inte kommer 
att jobba som programmerare behöver 
därför förstå hur tekniken fungerar, 
både i rollen som medborgare och som 
anställda. Hur ska till exempel ansvaret 
för förarlösa bilar fördelas mellan ägare 
och tillverkare?

– Det gäller inte minst de som 
sitter på beslutsfattande positioner i 
samhället. Vilka av våra politiker kan 
de här frågorna och funderar över 

»Bland nyutbildade programmerare  
behövs en bättre helhetsbild av problemen 
de ställs inför. Det handlar inte bara om att 
kunna ett programspråk.«

Björn  
Regnell.

Catrin 
Granborn.

Li Ljungberg 
Nilsson.
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»

dem, undrar professor Björn Regnell 
retoriskt och fortsätter:

– Kunskap att själv kunna ta makten 
över datorn är en lika viktig del av 
allmänbildningen som hur media fung-
erar, hur riksdagen fungerar, hur elek-
tricitet fungerar. Man behöver ha en 
aning om hur världen fungerar, bland 
annat för att kunna ta ställning till den 
teknik som finns runt omkring oss.

• Det tredje argumentet handlar om 
personlig utveckling, att bland annat 
ge människor möjlighet kunna använ-
da den nya tekniken för att skapa egna 
uttryck. Inte bara genom att redigera 
bild och ljud i befintliga program, utan 
på djupet kunna utnyttja teknikens 
alla möjligheter. 

– Man kan prata om både utbildning 
och bildning. Utbildning är vad elev-
erna behöver för att vara gångbara på 
en arbetsmarknad. Bildning handlar 
om hur jag förverkligar mitt eget liv, 
säger Carl Heath, forskare på Interac-
tive Institute, som tidigare jobbat med 
skolutvecklingsfrågor i Göteborgsre-
gionen.

Med för stort fokus på kompetens-
försörjning riskerar skolan att missa 
bildningsperspektivet, tror han.

Karin Nygårds är svensklärare på 
Sjöstadsskolan i Stockholm. 2013 bör-
jade hon programmera tillsammans 
med sina elever på mellanstadiet. 
Sedan dess är hon en flitigt anlitad 
föreläsare om programmeringens 
möjligheter och har mött många 
personer med tankar kring program-
mering i skolan.

– De politiker och personer från 
näringslivet som jag möter funderar 
nästan bara på näringslivsaspekten. 
Men jag tycker att demokratidelen är 
det absolut tyngsta argumentet.

Hennes övergripande ambition när 
hon lär sina elever programmering 
är att motverka det hon kallar för 
“digitalt ytflyt”. Inom språkundervis-
ning används begreppet “ytflyt” för 
att beskriva hur personer med svenska 
som andraspråk talar till synes felfri 
svenska, men där det efter ett tag blir 
uppenbart att de inte har full förstå-

else för ord och begrepp de använder.
– Jag upplever att det är på samma 

sätt med många ungas teknikanvän-
dande. De är duktiga på att använda 
plattor och telefoner men vet inte hur 
saker och ting fungerar, de kan inte 
riskbedöma eller förstå de digitala 
sammanhang de deltar i, säger Karin 
Nygårds och fortsätter:

– Det är därför jag tycker att 
demokratiargumentet är så tungt. 
Det handlar om att förstå hur saker 
och ting fungerar, att bli en starkare 
konsument, att inse att tekniken är 
utvecklad av andra människor.

Demokratiaspekten går att bryta 
ner i flera delar. Carl Heath tar i sin 
argumentation utgångspunkt i det han 
kallar för “digital samhällskunskap”:

– Hela samhällsapparaten har digi-
taliserats. Och om jag då inte förstår 
hur samhället fungerar i ett digtalt 
perspektiv har jag svårt att vara en 
fungerande medborgare i en demo-
kratisk stat, säger han och fortsätter:

– För att kunna förstå det digitala 
samhället krävs en förståelse för den 
underliggande tekniken. Den banala 

Tindra och Noa lär sig grunderna i programmering i årskurs ett-två på Spekerödskolan i Stenungsund. 
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utvägen är programmering, men det 
vi egentligen pratar om är datalogiskt 
tänkande, en förståelse för system och 
effekter av digitaliseringen. 

Flera som IVA Aktuellt intervjuat 
lyfter också fram jämlikhet som ett 
viktigt argument för att lära ut pro-
grammering i skolan:

– Det finns massor av ideella krafter 
som lär barn och ungdomar program-
mering på kvällstid och det är jättebra. 
Men de barn som dyker upp där har 
föräldrar som förstått att det här är 
viktigt. Skolan har ett ansvar att se till 
att alla får med sig kunskapen, säger 
Christina Löfving på Spekerödskolan. 

Hon har dessutom upplevt att 
programmering kan fungera som ett 
redskap för att fånga elever som är 
dåligt motiverade för skolan.

– Med programmering kan vi nå 
dem som har ett intresse för spel och 
teknik, att få dem att förstå att skolan 
har något att erbjuda dem och sen 
komma åt matematik, språk och andra 
ämnen via tekniken, säger Christina 
Löfving.

Både hon och Karin Nygårds har 
gjort en annan observation: Precis 
som med all annan kunskap behöver 
eleverna hjälp att inse vad det är de 
har lärt sig.

– Förståelsen om kopplingen mellan 
den fysiska världen och den digitala 
kommer inte automatiskt bara för att 
man jobbar med programmering. Som 
pedagog går det alltid att bli lite tydli-
gare, konstaterar Karin Nygårds. 

Samtidigt som hon är frustrerad 
över att programmering ännu inte ta-
git sig in i svensk skola på bred front är 
hon samtidigt rädd för ett för snabbt 
införande om det väl sker. Anledning-
en är bland annat att det fortfarande 
finns få studier som visar vilka effekter 
programmeringslektioner har.

– Det finns en del att ta på, bland an-
nat en studie gjord i USA som visar att 
elever som är duktiga på datalogiskt 
tänkande också har bättre studieresul-
tat. Men jag vill se ännu mer om vilka 
vinster programmering kan ge och 
vilka problem som eventuellt kan upp-
stå. Jag är rädd för att det blir reformer 
som inte är så genomtänkta som de 
borde vara, säger Karin Nygårds. 

Så vilken status har program-
mering i den svenska grundskolan? 
Ännu inte lika hög som i exempelvis 
Storbritannien och Finland, där det är 
obligatoriskt för alla elever att lära sig 
programmering redan från unga år.

Peter Karlberg är undervisningsråd 
på Skolverket, och jobbar framför allt 
med it-frågor:

– Vi har ett regeringsuppdrag att 
främja it-användning i skolan. Men 
fokus har under lång tid legat på hur 
man använder tekniken som ett peda-
gogiskt verktyg snarare än att lära sig 
om tekniken, säger han.

När gäller programmering på 
schemat konstaterar Peter Karlberg 
och hans kollegor att det i dagens 
läroplan finns utrymme för det arbete 
som Christina Löfving, Karin Nygårds 

och många av deras kollegor runt om 
i landet redan dragit igång på skolor. 
Men än så länge krävs det lokala initia-
tiv, antingen av enskilda lärare eller av 
skolledare.

– För en nationell satsning som den 
i England och Finland krävs politiska 
beslut, säger Peter Karlberg. Diskus-
sionerna har på sistone börjat närma 
sig den politiska nivån, men än finns 
inte en uttalad beställning från dem.

IVA Aktuellt har försökt få ett svar 
på frågan om programmering i skolan 
från Utbildningsdepartementet. Utan 
att lyckas. Carl Heath är bekymrad 
över det uteblivna svaret:

– Är det något som oroar mig så är 
det avsaknaden i kompetens kring 
de här frågorna på Regeringskans-
liet. Det finns alldeles för få tjänste-
män där och på övriga myndigheter 
som förstår de här frågorna och kan 
leda arbetet, säger han och fortsät-
ter:

– Det pratas ofta om ”lyft” i skolans 
värld. Som om lärare ligger ner och 
det behövs någon som tar dem i 
kragen. Men om det är några som 
behöver ett lyft när det gäller de här 
frågorna så är det mydighetschefer, 
politiker och andra ledande personer. 
De måste ta del i hur det digitala sam-
hället faktiskt fungerar och de måste 
ha den kunskapen själva. Det räcker 
inte att låta en dyr konsultfirma skriva 
ihop en snygg vision, det behövs per-
soner med budget för att jobba med 
digitalisering på allvar. n

»Vi har ett regeringsuppdrag att främja  
it-användning i skolan. Men fokus har  
under lång tid legat på hur man använder 
tekniken som ett pedagogiskt verktyg,  
snarare än att lära sig om tekniken.«

Karin  
Nygårds.

Peter  
Karlberg.

Carl  
Heath.



I Finland ligger man i startgro-
parna för att börja program-
mera redan i grundskolan. I 
den nya läroplan som spikades i 
vintras, som gäller från och med 

hösten 2016, har programmering fått 
en plats. Men inte som ett eget ämne, 
utan som del i befintliga ämnen:

– Programmering finns med som ett 
av lärandemålen för matematik för 
hela grundskolan, men också i slöjd 
från årskurs tre. Likaså omnämns 
programmering som en del av digital 
kompetens, som i sin tur berör alla 
ämnen. I slöjden har man tidigare haft 
mjuka och hårda material. Men det 
pratas mycket om att även it kan vara 
ett material. Man kan jobba med enkla 
mikrokontroller och 3d-skrivare för 
att skapa något helt personligt, säger 
Linda Mannila.

Hon forskar inom datavetenskapens 
didaktik och utbildningsteknologi 
vid Åbo Akademi och är engagerad i 
frågan om programmering i skolan.

– I Finland har vi ett begrepp som 
heter ”teknikfostran”. Det handlar 
mycket om att tekniken spelar en allt 
större roll i allas vardag. Programme-
ringsutbildningen i skolan blir en del 
av den fostran.

 Hur ser resonemangen ut bakom 
beslutet?

– Arbetskraftsfrågan är givetvis en 
viktig del. Men det viktigaste är att 
förstå samhället som vi lever i. Vi har 
tidigare lärt oss fysik, biologi, kemi 
och en massa viktiga saker om hur 
vår fysiska värld fungerar. Nu har vi 
en digital värld som vi också behöver 
förstå på liknande sätt.

– Målsättningen är inte att alla ska bli 
programmerare. Att lära ut datalogiskt 
tänkande, det vill säga allmängiltiga 
färdigheter såsom att dela upp och lösa 

problem, arbeta strukturerat, tänka 
logiskt och hitta mönster är det viktiga. 
Det finns också en förhoppning om att 
en tidig introduktion till tekniken ska 
kunna motverka den sneda könsfördel-
ningen inom teknikbranschen.

Hur kommer det att genomföras?
– Läroplanen i Finland är på natio-

nell nivå, sen skapar man lokala läro-
planer. Den nationella planen säger 
inget om vilka programmeringsspråk 
eller utvecklingsmiljöer som ska an-
vändas. Det enda den säger är att man 
i årskurs 1 och 2 inte måste använda 
datorer, utan kan “leka” programme-
ring med penna och papper och sina 
kompisar. Från årskurs tre ska en gra-
fisk utvecklingsmiljö användas, från 
årskurs sju sägs ingenting om vare sig 
grafiskt eller textbaserat språk. 

Vilka språk ska användas?
– Det är inte heller bestämt – och 

inte heller så viktigt. Vilka program-
meringsspråk som gäller om 15-20 
år när de här eleverna kommer ut på 
arbetsmarknaden går inte att veta. Det 
de ska få med sig är grundprinciperna 
i programmering.

Hur förbereder man lärarna?
– Undervisningsministeriet och 

utbildningsstyrelsen finansierar projekt 
för fortbildning av lärare. Vi har 30-
40 000 aktiva lärare. Förhoppningen är 
att många av dem ska gå kurser, och se-
dan sprida kunskapen till sina kollegor.

– Det kommer också att krävas 
mycket stöd till skolorna i utformning-
en av de lokala läroplanerna. Viktigt är 
att det finns bra material, till exempel. 
Och lektionsförslag, så att program-
mering kan integreras i undervisning-
en under hela läsåret och inte bara 
hängs på några timmar på slutet. n

I Finland blir det 
verklighet nästa läsår

BÖCKER UNDER HÖSTEN
Karin Nygårds har skrivit boken Koden till 
digital kompetens som kommer i november. I 
den sätter hon programmering i ett samman-
hang och går igenom grunderna för vad som är 
viktigt att ha med sig när man ska jobba med 
programmering i skolan. 
Handfasta råd om hur undervisningen kan 
läggas upp med programmeringsverktyget 
Scratch kommer i en lärarhandledning som 
Christina Löfving skrivit och som under 
hösten ges ut gratis av IIS.

TVÅ VERKTYG  
FÖR UNDERVISNING 
Det finns många olika verktyg att använda 
för att lära barn programmera. En del är fysiska, 
som robotarna Christina Löfving använder i 
klassrummet, men de flesta handlar om ren 
mjukvara. Två av de mest använda är Scratch 
och Kojo. Scratch är ett webbaserat och 
grafiskt verktyg som utvecklas på anrika MIT 
medan Kojo är textbaserat. Båda är gratis och 
finns översatta till svenska.

FRISTÅENDE PROGRAMME-
RINGSINITIATIV 
Parallellt med diskussionerna om program-
mering i skolan har många andra intiativ som 
syftar till att lära barn och ungdomar program-
mering dykt upp. Här är några exempel:
Barnhack, kurser i Scratch som arrangeras av 
IIS i Stockholm.
Coderdojo, en del av en global rörelse. Finns 
på åtminstone 15 platser runt om i Sverige.
Kodcentrum, en ideell förening med verksam-
het på åtta orter. 

Linda Mannilla forskar inom datavetenskapens didaktik och utbildningsteknologi.




