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Kan undervisning med hjälp av programmering utveckla den matematiska 

problemlösningsförmågan? Olika studier besvarar den frågan med ja. För ett mer noggrant svar 

på den här frågan har olika studier analyserats för att kartlägga sambandet mellan 

programmering och problemlösning.  

 

Genom en litteraturstudie, där information systematiskt har samlats in från olika 

forskningsprojekt och sedan jämförts, har det lyfts fram vilka olika förmågor, med speciellt 

fokus på problemlösningsförmågan, som kan utvecklas genom undervisning i programmering 

samt hur denna undervisning bör se ut. Förmågorna har sedan jämförts med de olika faser som 

vi genomgår när vi löser problem. Vidare diskuteras om förmågorna, som elever kan utveckla 

genom undervisning med hjälp av programmering, även kan överföras till problem i andra 

kontexter.  

 

Slutsatsen från studien är att problemlösningsförmågan verkar kunna utvecklas genom 

undervisning med hjälp av programmering, framförallt om den kompletteras med 

problemlösningsinstruktioner. 
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1. Inledning 

Året 2012 ingick problemlösning för första gången i Programme for International Student 

Assessment (PISA)1-studierna. Fokus låg på både de generella kognitiva processer, vilka 

utgör problemlösningens grund, och viljan att arbeta med uppgifter av en 

problemlösningskaraktär (Skolverket, 2014, s.6). Resultaten i PISA-studien från 2012 

visar att förmågan att lösa problem är lägre hos svenska elever än hos The Organisation of 

Economic Co-operation and Development (OECD)-genomsnittet och även lågt ur ett 

nordiskt perspektiv, det vill säga Finland, Norge och Estland (Skolverket, 2014, s.36).  

 

Under 2017 har skolan fått ett förtydligat uppdrag och skall nu också stärka elevernas 

digitala kompetens. Förändringar i läroplanens texter gjordes och blir speciellt tydliga i 

ämnet  matematik (Skolverket, 2017b, u.s.).  Förändringarna innebär att programmering 

numera ingår som ett innehåll i matematikämnet och eleverna ska kunna undersöka 

problemställningar med hjälp av programmering (Skolverket, 2017a, s.8).  

 

Eftersom programmering i undervisning är ett nytt innehåll är det intressant för lärare som 

kommer arbeta med det, samt för mig som blivande lärare, att veta vilka förmågor som kan 

utvecklas genom undervisning med hjälp av programmering. Det är av stor betydelse att 

en medvetenhet finns kring vad problemlösningsförmågan innebär och hur de förmågor 

som kan utvecklas genom undervisning med hjälp av programmering kan leda till en 

utveckling av problemlösningsförmågan. Dessutom är det väsentligt att lärarna vet hur 

undervisning med hjälp av programmering kan struktureras för att eleverna kan utveckla 

förmågor som går att koppla till problemlösning.  

  

Syftet med studien är att tydliggöra vad forskningen säger om ett samband mellan 

undervisning med hjälp av programmering och utvecklingen av problemlösningsförmågan. 

I det ingår även hur undervisningen med hjälp av programmering kan se ut för att generera 

en sådan utveckling och om förmågan kan överföras till problem utanför 

programmeringskontexten.  

                                                
1 PISA är en kunskapsutvärdering där skolbarns prestationer runt om i världen testas och 
jämförs.  
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2.*Syfte*och*frågeställningar*

Syftet med det här arbetet är att med hjälp av en systematisk litteraturstudie kartlägga 

forskningens bild av sambandet mellan den matematiska problemlösningsförmågan och 

programmering. Det syftet vill jag uppfylla genom att besvara följande frågor: 

-! På vilket sätt kan problemlösningsförmågan utvecklas genom undervisning med 

hjälp av programmering? 

-! På vilket sätt kan undervisningen utformas för att eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla problemlösningsförmågan med hjälp av programmering?  
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3.*Bakgrund*
Här beskrivs hur begreppet problemlösningsförmåga kan uppfattas och dess roll i 

styrdokumenten. 

 

3.1*Problemlösning*
Ett problem är en uppgift som kräver tankearbete (problem, u.å.). George Pólya var stor 

inom matematisk problemlösning och har beskrivit fyra olika faser för hur nästan alla 

problem kan lösas. Enligt honom (1957, s.6) är alla faser viktiga för att kunna generera en 

lösning till ett problem utan att göra avgörande misstag under processens gång. En översikt 

över de fyra faserna samt vad som ingår i dem följer i Figur 1. 

  
Figur 1. Pólyas fyra faser av problemlösning, samt de färdigheter som ingår i faserna.   

 

Den första fasen (se Figur 1) handlar om att förstå problemet. Med det menas att 

problemlösaren förstår frågeställningen och kan urskilja vilken information som är känd 

respektive okänd och vad villkoren för problemet är (Pólya, 1957, s.6,7). Pólya (1957, s.7) 

föreslår att problemlösaren ritar en tydlig skiss eller figur av problemet samt den 

kända/okända informationen och villkoren. Om det är möjligt kan problemlösaren även 

dela upp problemet i mindre bitar och skriva ned dem (Pólya, 1957, s.xvi). 

 

Den andra fasen (se Figur 1) gäller utarbetandet av en plan. Pólya (1957, s.8) lyfter fram 

att problemlösaren har en plan om hen vet vilka beräkningar eller konstruktioner som 
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behöver göras för att få reda på det okända. För att komma fram till en plan behöver 

problemlösaren hitta ett samband mellan det kända och det okända (Pólya, 1957, s.vxi). 

Pólya (1957, s.9) anser att det är lämpligt att börja med frågorna ”känner jag till ett likartat 

problem? Finns det ett likartat problem med liknande eller samma okända information?”. 

Vidare beskriver Pólya (1957, s.9,10) två alternativ. Är svaret på de här frågorna ja kan 

problemlösaren testa samma metod på det nya problemet. Är svaret nej borde 

problemlösaren fundera över om hen kan omorganisera problemet. Om problemet inte går 

att lösa direkt kan problemlösaren även testa att lösa andra relaterade problem. Viktiga 

frågor som problemlösaren borde ställa sig är ”har all information använts? Har hänsyn 

tagits till alla viktiga begrepp som problemet innehåller?” (ibid, s.10).  

 

Utförandet av planen är den tredje fasen (se Figur 1). En viktig aspekt under utförandet av 

planen är att varje steg kontrolleras (Pólya, 1957, s.13). Enligt Pólya (1957, s.13) måste 

problemlösaren vara övertygad om korrektheten av varje steg. Det finns en skillnad mellan 

att ”se” och att ”pröva”, och problemlösaren borde kunna besvara frågorna ”kan du se att 

varje steg är korrekt utfört? Kan du bevisa det?” (ibid, s.13).  

 

Den fjärde och sista fasen handlar om att titta tillbaka (se Figur 1). Nu bör problemlösaren 

titta tillbaka på den färdiga lösningen samt granska och diskutera den (Pólya, 1957, s. 6). 

Problemlösaren bör ställa sig själv frågorna ”kan resultatet kontrolleras? Kan resultatet 

härledas på ett annat sätt? Kan metoden eller resultatet användas vid lösningen av andra 

problem?” (Pólya, 1957, s.xvii). Pólya (1957, s.14,15) anser att problemlösaren skulle 

kunna befästa sina kunskaper samt utveckla sin problemlösningsförmåga genom att titta 

tillbaka på sin lösning och ompröva sitt resultat och sin metod.  

 

3.2*Problemlösningsförmågan*enligt*Skolverket*
De mål som elever ska uppnå genom undervisning i ämnet matematik kallas för förmågor 

(Skolverket, u.å., s.1). Förmågorna är övergripande, vilket betyder att de inte är kopplade 

till något specifikt innehåll, men kan utvecklas genom bearbetning av ett specifikt innehåll. 

En sådan förmåga som eleverna ska utveckla är problemlösningsförmågan (Skolverket, 

2017a, s.6).  

 

Det finns tydliga likheter mellan Pólyas fyra faser av problemlösning och Skolverkets 

definition av problemlösningsförmågan. Enligt Skolverket (u.å., s.2) innebär 
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problemlösningsförmågan att kunna tolka och analysera problem. I det ingår en medveten 

användning av problemlösningsstrategier som till exempel att förenkla problem. 

Skolverket (2017a, s.7) belyser även att problemlösningsförmågan innefattar att kunna 

värdera och reflektera över resultatets rimlighet. Vidare lyfter Skolverket (u.å., s.2) fram 

att eleverna kan utveckla sin problemlösningsförmåga om de ges förutsättningar för 

metakognitiva reflektioner, det vill säga att eleverna får tillfällen för att söka alternativa 

lösningar, tänka högt samt diskutera och värdera strategier, metoder, lösningar och resultat. 

Dessutom, förutom att vara en förmåga, behandlas problemlösning som ett matematiskt 

innehåll.  

 

3.3*Styrdokument*om*programmering*och*problemlösning**
Programmering och problemlösning är båda delar av det centrala innehållet i ämnet 

matematik. Programmeringens innehåll för årskurserna 1-3 innebär att eleverna ska arbeta 

med att konstruera, beskriva och följa entydiga stegvisa instruktioner som grund för 

programmering (Skolverket, 2017b, s.57). Skolverket (2017a, s. 17) lyfter fram att 

avsikten med innehållet är att eleverna ges möjlighet att ta ett första steg i utvecklingen av 

en förståelse för hur programmering kan användas.  

 

Vidare handlar programmeringens innehåll för årskurserna 4-6 om att eleverna ska 

fortsätta arbeta med entydiga stegvisa instruktioner (en uppsättning stegvisa instruktioner 

kallas algoritmer) samt deras användning vid programmering och dessutom programmera 

i visuella programmeringsmiljöer (Skolverket, 2017b, s.59). Skolverket (2017a, s.17) 

beskriver att sådana programmeringsmiljöer ofta kallas för blockbaserad programmering. 

Programmeringens innehåll för årskurserna 7-9 innefattar att eleverna fortsätter arbetet 

kring algoritmer, det vill säga hur de skapas och används vid programmering, samt att de 

programmerar i olika programmeringsmiljöer (Skolverket, 2017b, s.60). Genom det 

innehållet ska eleverna, enligt Skolverket (2017a, s.17), ges möjlighet att bredda och 

fördjupa sina programmeringskunskaper. Vidare kan programmering i olika 

programmeringsmiljöer betyda att eleverna i årskurserna 7-9 även kan arbeta med 

textbaserad programmering (ibid, s.17).   

 

Problemlösningens innehåll för årskurserna 1-3 innefattar att eleverna ska arbeta med 

matematiska problemlösningsstrategier i enkla situationer (Skolverket, 2017b, s.58). De 

enkla situationerna beskrivs som elevnära och bekanta sammanhang (Skolverket, 2017a, 
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s.26). I årskurserna 4-6 vidgas de här problemlösningsstrategierna från enkla till vardagliga 

situationer. Det här innebär att eleverna kan ställas inför situationer som är mer komplexa, 

det vill säga längre bort från deras föreställningsvärld (Skolverket, 2017a, s.26).  

 

I problemlösningens innehåll för årskurserna 7-9 utökas problemlösningsstrategierna i 

vardagliga situationer med strategier inom olika ämnesområden. Dessutom ska eleverna 

nu värdera sina valda strategier och metoder (Skolverket, 2017b, s.61). Färdigheten i det 

sistnämna beskriver Skolverket (2017a, s.26) som en viktig aspekt av problemlösning. 

 

3.4*Programmering*–*en*översikt.**
Ordet programmering betyder att ge en dator kommandon för att den ska utföra något 

(Nygårds, 2015, s.43). En dator kan inte ta egna beslut utan gör bara som den blir tillsagd. 

För att kunna ge kommandon till en dator finns det olika programmeringsspråk (Thoresson, 

2016, s.11). Var och en av språken har sin syntax, det vill säga de följer en adekvat 

grammatik för att datorn ska kunna utföra de olika kommandona (Nygårds, 2015, s.43). 

Figur 2 nedan visar en översikt över olika former av programmering samt exempel på olika 

programmeringsspråk. 

 

 
Figur 2. Olika former av programmering samt exempel på tillhörande programmeringsspråk. 

 

Textprogrammering (se Figur 2) har tillhörande textbaserat programmeringsspråk, vilket 

enligt Manilla (2016, s.72) innebär att kommandon skrivs i form av skriven text. I ett 

textbaserat programmeringsspråk har en del ord och symboler en förbestämd betydelse. 

Några exempel på textbaserade programmeringsspråk är Java, Python, LOGO och C++ 

(ibid, 2016, s.72). 

Programmering

Text

Ex. LOGO

Grafisk

Ex. Scratch

Block

Fysisk
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Grafisk programmering (se Figur 2) har ett blockbaserat programmeringsspråk som 

Manilla (2016, s.71) beskriver som pusselbitar som sätts ihop för att skapa ett program. 

Språkets kommandon har ofta olika färger och former, och för att undvika problem med 

syntaxen passar bara de block som går att kombinera ihop som pusselbitar. Scratch är ett 

exempel på ett blockbaserat programmeringsspråk (ibid, s.71). Textbaserad och grafisk 

programmering kan oftast utföra samma sak, dock kan de se helt olika ut. Figur 3 visar 

exempel från de två typerna där resultatet av kommandona är detsamma. 

 

   
Figur 3. Till vänster, ett exempel på ett blockbaserat programmeringsspråk (Scratch) och till höger ett 

exempel på ett textbaserat programmeringsspråk (Python). Båda uttrycker att en katt ska gå i en kvadrat 

genom att gå framåt och vrida sig 90 grader fyra gånger och samtidigt måla den (mitten). Katten är en figur 

som är förinställd i Scratch och behöver därför inte nämnas i de grafiska kommandona.  

 

Det finns ytterligare en form av programmering som jag i den här studien valt att kalla 

fysisk programmering och ett exempel är Bee-Bot (se Figur 4). Nygårds (2015, s.90) 

beskriver en Bee-Bot som en liten robot i form av ett bi som har knappar på ryggen. Genom 

att trycka på knapparna i en bestämd ordning flyttar sig biet från en punkt till en annan. 

Fysisk programmering används av många skolor och förskolor idag. Man kan se det som 

ett förstadium till mer abstrakt textbaserad eller grafisk programmering.  

 
Figur 4. En Bee-bot, en liten robot som kan programmeras med knapptryckningar.  
*
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3.5*Två*exempel:*LOGO*och*Scratch 

Två programmeringsspråk som ofta förekommer i den här studien är det textbaserade 

språket LOGO och det blockbaserade språket Scratch. Manilla (2016, s.92) beskriver att 

LOGO har utvecklats redan 1967 och ska ha introducerats som ett verktyg för lärande. 

Vidare beskriver hon LOGO som det första programmeringsspråket som har blivit 

utvecklat för barn och som ett tidigt försök till att få alla att programmera (ibid, s.92). 

Idag finns LOGO i olika varianter och många populära programmeringsmiljöer och -

applikationer är baserade på detta språk (Manilla, 2016, s.94). Lego Mindstorms Ev3 är ett 

exempel på en sådan programmeringsmiljö. På Legos hemsida (Lego, u.å. a) beskrivs Lego 

Mindstorms Ev3 som ett konstruktionssätt, vilket består av Lego byggstenar, motorer och 

sensorer som kan byggas ihop och programmeras. För att kunna programmera 

konstruktionen används ett blockbaserat språk, som är baserat på LOGO, där de olika 

kommandona enkelt kan sättas ihop (Lego, u.å. b).  

 

Ett annat exempel på programmeringsspråk och programmeringsmiljö är Scratch. Manilla 

(2016, s.97) redogör att Scratch är baserad på LOGO och utvecklades av Massachusetts 

Institute of Technology. Vidare beskriver hon att Scratch är en programmeringsmiljö som 

blev specifikt designad för barn (ibid, s.97). Enligt beskrivningen på hemsidan är Scratch 

ett programmeringsspråk där barn kan programmera berättelser, spel och animationer 

(MIT Media Lab, u.å.). 
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4.*Metod*
Det här kapitlet handlar om hur materialet till studien har samlats in. Här ingår hur studiens 

vetenskapliga texter har sökts fram och genom vilka urvalskriterier de har sållats. 

Dessutom beskrivs hur texternas innehåll har granskats.  

 

4.1*Informationssökning*
Syftet med informationssökningen är att hitta relevant och vetenskapligt granskad litteratur 

som visar hur problemlösningsförmågan och programmering förhåller sig till varandra. 

Sökningen gjordes på två olika sätt. Först sökte jag efter vetenskapliga texter i databaserna 

ERIC, SwePub och MathEduc. Sedan, efter en första granskning av texterna, gjordes olika 

författar- och kedjesökningar.  

 

De svenska sökorden som användes under den första delen av sökningen var elev, 

programmering, problemlösning, matematik och problemlösningsförmåga. De engelska 

sökorden var problem-solving skills, problem-solving, programming, computational 

thinking och child. Vid behov användes trunkering samt orden OCH/AND. Nedan följer 

en lista över hur sökorden kombinerades.  

 

-! ”problem-solving skills” AND programming* 

-! ”problem-solving” AND computational thinking* 

-! child* AND programming* 

-! problemlösningsförmåga* 

-! problemlösning* 

-! elev* OCH programmering* 

-! matematik* OCH programmering* 

 

Sökningarna gjordes systematiskt, se figur 5, genom att de vetenskapliga texterna valdes 

ut steg för steg utifrån titel, abstrakt och innehåll. För varje steg blev innehållet och därmed 

relevansen av texten tydligare och en exkludering av icke relevanta texter gjordes. Texter 

som blev exkluderade ansågs ha ett annat perspektiv på ämnet än vad som var relevant för 

den här studien, behandla elever med någon form av funktionsnedsättning, beskriva 

programmering utan någon koppling till problemlösning eller, tvärtom, beskriva 
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problemlösning utan någon koppling till programmering. En illustration över var i 

processen med de vetenskapliga texterna urvalet gjordes visas i figur 5.  

Urvalskriterierna för de texter som togs med i studien var att de skulle behandla: 

 

I) programmering + IIa) problemlösning  + III) Skolsammanhang 

IIb) problemlösningsförmågan  

 

För att en text skulle inkluderas i studien behövde inte samtliga urvalskriterier (I, IIa, IIb, 

III) uppfyllas. Dock räckte det inte för en text att enbart behandla programmering, 

problemlösning eller problemlösningsförmågan. Texterna som inkluderades skulle 

antingen handla om programmering och problemlösning  (I + IIa) eller om programmering 

och problemlösningsförmågan (I + IIb). Vidare skulle texterna vara i ett skolsammanhang 

(III) då även den här studien ska skrivas i ett likadant sammanhang. 

 

 
Figur 5. Översikt över processen för den systematiska informationssökningen. 
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Det visade sig att all relevant litteratur från sökningarna i MathEduc och SwePub kunde 

hittas i ERIC. Det här, tillsammans med att ERIC verkade ha flest adekvata texter, gjorde 

att sökningen till slut begränsades till den databasen. När texternas titel och abstrakt hade 

granskats och nästa steg var att leta fram fulltext för ytterligare en granskningsomgång, 

använde jag mig av GoogleScholar eftersom det visade sig vara den enklaste lösningen.  

 

GoogleScholar användes även för att göra författar- och kedjesökningar. Under 

granskningen av texterna noterades olika författare som var återkommande (Clements & 

Gulle, Pea, Pea & Kurland) och som verkade ha skrivit vetenskapliga texter som var 

intressanta för den här studien. Eftersom en ren författarsökning gav oöversiktligt många 

träffar i GoogleScholar söktes de specifika texterna fram, det vill säga att sökningen 

gjordes med både namnet på författaren/författarna och titeln av deras arbeten. Träffarna 

genomgick sedan samma granskning som texterna i den första sökningen och är inräknat i 

det slutgiltiga antalet träffar som visas i Figur 5.  

 

I Tabell 1 visas en sammanställning över de vetenskapliga texterna som 

informationssökningen resulterade i. Genom den systematiska sökprocessen och författar- 

och kedjesökningar kunde totalt elva arbeten inkluderas i analysen.  
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Tabell 1. Sammanställning över de vetenskapliga texterna som informationssökningen gav som resultat och 
som har analyserats.  

Författare År Titel Publikationstyp 

Au & Leung 1991 Problem solving, Instructional 
methods and LOGO Programming 

Tidskriftsartikel  

Calder 2010 Using Scratch: An Integrated 
Problem-solving Approach to 
Mathematical Thinking 

Tidskriftsartikel 

Clements & Gullo 1984 Effects of Computer Programming 
on Young Children’s Cognition 

Tidskriftsartikel 

Dalton & Goodrum 1991 The Effects of Computer 
Programming on Problem-solving 
Skills and Attitudes 

Tidskriftsartikel  

Fessakis, Gouli & 
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4.2*Materialanalys**
Under materialanalysfasen lästes de vetenskapliga texterna som informationssökningen 

resulterade i. Texterna sammanfattades först var för sig i en tabell (se bilaga 1), dels för att 

underlätta analysen av innehållet, dels för att lättare kunna överblicka de olika texterna. I 

tabellen sammanfattades även resultatet av texterna, det vill säga vad de olika studierna 

hade kommit fram till.  

 

För att få en bredare och mer tydlig sammanfattning av texterna gjordes en tankekarta för 

varje text. Alla texter lästes en gång till, det vill säga ytterligare en gång efter 

urvalsprocessen. Samtidigt antecknades syftet med studien, metoden, viktig information 

ur bakgrunden som skulle kunna vara relevant för den här studien, resultat,  samt 

diskussion och slutsats om vad studiens resultat betyder. Alla aspekterna färgkodades för 

att lättare kunna jämföra de olika tankekartorna. För att se ett exempel på en tankekarta se 

bilaga 2. Samtidigt med skapandet av tankekartorna fördes anteckningar kring 

återkommande motiv i de olika texterna. Med det här menas vilka aspekter som har tagits 

upp i flera olika studier, som till exempel hur undervisningen med hjälp av programmering 

(enligt de här studierna) kan se ut för att eleverna ska utveckla problemlösningsförmågan. 

Dessutom förde jag anteckningar kring ”hur problemlösningsförmågan utvecklas genom 

programmering enligt texterna?” Syftet med anteckningarna var att få en översikt över 

alla texters argument om hur problemlösningsförmågan verkar utvecklas (eller i några 

enskilda fall inte utvecklas) genom arbetet med programmering.  

 

 

 

 

 

*
*
*
*
*
*
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5.*Resultat*
I det följande kapitlet presenteras resultatet av materialanalysen. De olika vetenskapliga 

texterna har jämförts och likheter och skillnader dem emellan kommer att belysas i texten.  

 

5.1* Studier* som* pekar* på* att* problemlösningsförmågan* kan* utvecklas*
genom*programmering*
Flera av studierna pekar mot att problemlösningsförmågan kan utvecklas genom 

undervisning i programmering (Au & Leung, 1991, s.465; Calder, 2010, s.14; Clements & 

Gullo, 1984, s.1057; Dalton & Goodrum, 1991, s.501; Fessakis et al., 2013, s.15; Korkmaz, 

2016, s.84; Palumbo & Palumbo, 1993, s.320). Artiklarna visar att det finns olika resurser 

och tillvägagångssätt som leder till en utveckling av diverse förmågor. Resurserna och 

tillvägagångssätten, samt vilka förmågor som utvecklas genom dem förtydligas i följande 

stycken. Om de utvecklade förmågorna verkligen bidrar till en utveckling av själva 

problemlösningsförmågan kommer att tas upp i diskussionen.  

 

5.1.1*Programmering*i*LOGO*och*Scratch**
I de studier där eleverna lärde sig programmera i LOGO och Scratch utvecklade de olika 

förmågor som kan kopplas till en utveckling av problemlösningsförmågan. Au och Leung 

(1991, s. 465) lyfter fram att eleverna under arbetet i LOGO utvecklade förmågan att dela 

in problem i mindre bitar. Deras studie visade dessutom att undervisningen i LOGO har 

positiva effekter på elevernas kognitiva förmågor som till exempel problemlösning (ibid, 

s.463).  Även Clements och Gullo (1984, s.1056) beskriver en utveckling av elevernas 

metakognitiva förmåga och anser att programmering i LOGO har en positiv påverkan på 

färdigheten att kunna styra sitt eget tänkande. 

 

En annan förmåga som elever kan utveckla genom undervisning med hjälp av LOGO är 

att komma på egna och kreativa lösningar till problem (Clements & Gullo 1984, s.1056). 

Enligt Calder (2010, s.9) underlättar även undervisning i Scratch utvecklingen av den 

förmågan. Vidare lyfter han fram att Scratch främjar elevers förmåga att föra logiska 

resonemang (Calder, 2010, s.9) samt att kunna föra kritiska reflektioner (ibid, s.14). 

 

Fessakis et al. (2013, s.15) beskriver dessutom att eleverna följde två olika metoder för att 

lösa problem i LOGO. Vissa elever gissade och prövade sig fram och utförde bara ett steg 
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i taget för att sedan gå vidare eller tillbaka, medan andra elever försökte utarbeta en plan 

för att kunna ta flera steg åt gången (ibid, s.12). Den senare metoden kan även ses som en 

aspekt av planeringsförmåga. 

 

Slutligen kräver LOGOS natur att en planering av en problemlösningsstrategi är 

genomtänkt, att det sker en ständig reflektion över tänkandet och att det utförs en tydlig 

analys av hittade fel i felsökningen (Clements & Gullo, 1984, s.1056). Det kan leda till att 

eleverna tar sig mer tid för att noggrant planera en lösning för ett problem, vilket i sin tur 

kan resultera i att eleverna gör mindre fel under problemlösningsprocessen (ibid, s.1056).  

 

5.1.2.*Programmering*av*robotar*
Studierna av Korkmaz (2016) samt Palumbo och Palumbo (1993) handlar om 

programmering med hjälp av Lego Mindstorms Ev3 respektive Lego TC LOGO, 

Mindstorms föregångare. Slutsatsen från deras studier överensstämmer med studien av Au 

och Leung (1991), att eleverna kan utveckla förmågan att dela in ett problem i mindre bitar 

genom undervisning i Lego TC LOGO. Dessutom kan eleverna sedan identifiera de 

relevanta och specifika egenskaperna hos bitarna (Palumbo & Palumbo, 1993, s.320). 

Vidare visar resultaten att elever som arbetar i en Lego TC LOGO miljö ökar sin förmåga 

att koppla rumsuppfattning till stora helheter (Palumbo & Palumbo, 1993, s.320). Enligt 

Palumbo och Palumbo (1993, s.320) kan det bero på att Lego TC LOGO är en 

tredimensionell arbetsplats medan programmering som sker på en datorskärm är 

tvådimensionell.  

 

Aktiviteter som är baserade på Lego Mindstorms Ev3 bidrar enligt Korkmaz (2016, s.84) 

mer positivt till utvecklingen av problemlösningsförmågan än aktiviteter som är baserade 

på Scratch. På samma sätt som Clements och Gullos (1984, s.1056) slutsatser om att 

undervisningen i LOGO kan utveckla förmågan att komma på egna lösningar, anser 

Korkmaz (2016, s.84) att aktiviteter som är baserade på Lego Mindstorms Ev3 kan leda 

till förmågan att lösa problem genom att utveckla egna idéer och metoder. 
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5.2.**Studier*som*pekar*på*att*problemlösningsförmågan*inte*kan*utvecklas*
genom*programmering*
Flera studier drar (tvärtom mot föregående avsnitt) slutsatsen att undervisningen i 

programmering inte nödvändigtvis resulterar i en utveckling av problemlösningsförmågan 

eller ens delar av den (Kalelioglu & Gülbahar, 2014, s.42, 43; Krasnor & Mitterer, 1984, 

s. 320; Pea, 1983, s.3,6; Pea & Kurland, 1984, s.44, 45). Studien av Pea (1983) kunde inte 

påvisa något samband mellan programmering och problemlösningsförmågan. Pea menar 

att det skulle kunna bero på att eleverna hellre skrev om kommandon från början, än att 

reflektera över detaljerna, göra en felsökning eller planera en ny lösning (ibid, s.7). I en 

liknande studie (Pea & Kurland, 1984) kunde man inte heller se en positiv korrelation 

mellan planeringsförmågan och undervisning med hjälp av LOGO (ibid, s. 44). Motivet 

är, menar man, att eleverna inte använde några av de kognitiva förmågor som påstås 

utvecklas genom undervisning i LOGO (Pea & Kurland, 1984, s.45).  

 

Ingen av de båda studierna visade någon utveckling av problemlösningsförmågan genom 

att arbeta med programmering. Kalelioglu och Gülbahar (2014, s. 43) lyfter fram att elever 

behöver få stöd i olika aktiviteter som kräver högre kognitivt tänkande2 för att kunna 

utveckla problemlösningsförmågan. Vidare belyser Krasnor och Mitterer (1984, s. 141) att 

lärare tydligt bör förmedla hur de förmågor som kan utvecklas genom aktiviteter i LOGO 

kan användas på problem utanför LOGO och uppmuntra elever till att försöka lösa många 

problem av olika karaktär. Pea beskriver själv att undervisning med hjälp av 

programmering behöver kompletteras med kloka exempel, specifika 

problemlösningsinstruktioner och stöd för hur elever kan tänka3 (Pea, 1983, s.8; Pea & 

Kurland, 1984, s. 46).  

 

5.3.*Undervisningen**
Eleverna visade bättre resultat i utvecklingen av problemlösningsförmågan när de fick 

undervisning med hjälp av både LOGO-programmering och specifika instruktioner för 

olika problemlösningsstrategier, än när de enbart fick undervisning med hjälp av 

programmering respektive enbart med hjälp av problemlösning (Dalton & Goodrum, 1991, 

s. 497). Au och Leung (1991, s. 457) benämner sådan undervisning som processorienterad 

                                                
2 I originaltexten (Kalelioglu & Gülbahar, 2014) beskrivs detta som ”high-order thinking”. 
Jag har översatt det med ”högre kognitivt tänkande”.  
3 I originaltexten (Pea, 1983) beskrivs detta som ”thinking skill”. 
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och förtydligar att huvudfokus ligger på förmågor som planering, analys, kontroll och 

utvärdering samt även programmeringsspråkets innehåll och syntax. Clements och Gullo 

(1984, s. 1054) använder sig inte av begreppet processorienterat, men beskriver en 

undervisning med fokus på samma förmågor. Att komplettera undervisningen i 

programmering med tydliga problemlösningsstrategier, beskriver Kalelioglu och Gülbahar 

(2014, s.43), Pea (1983, s.8) samt Pea och Kurland (1984, s. 46), som ett lämpligt 

tillvägagångssätt för att kunna utveckla problemlösningsförmågan hos elever.   

 

Au och Leung (1991, s.457-458) beskriver lärarens roll i en processorienterad 

undervisning i tre viktiga delar. Det första handlar om att eleven får lämpliga uppgifter 

som successivt ökar i svårighetsgrad och leder till utforskande av egna idéer samt träning 

av tankeprocessen och reflektion över sitt eget tänkande (ibid, s.457). Det andra elementet 

rör lärarens bemötande av elevens frågor. Enligt Au och Leung (1991, s.458) bör läraren 

inte direkt besvara frågorna utan ställa frågor tillbaka som påminner eleven om att först 

reflektera över problemet och sedan använda de problemlösningsstrategier de har lärt sig. 

Som ett tredje element lyfts fram att det kan vara bra att eleverna erbjuds en social 

interaktiv och reflekterande miljö (Au & Leung, 1991, s.458).   

 

En undervisningsaspekt som man kan tycka borde vara självklar, men som ändå får 

uppmärksamhet i studierna, är att elever lär sig genom att vara aktiva i undervisningen. 

Den processorienterade undervisningen som Au och Leung (1991) beskriver bör leda till 

att eleverna aktivt arbetar med programmering och problemlösningsstrategier. Krasnor och 

Mitterer (1984, s.140) belyser att elever som upplever LOGO i en undersökande och 

experimenterande miljö kan ha bättre framgång i att lösa problem. Även Palumbo och 

Palumbo (1993, s. 310) lyfter fram att barn lär sig bäst genom att göra egna upptäckter. 

 

5.4*Överföring*av*problemlösningsförmågan*
Enligt de flesta studier är det inte helt självklart att problemlösningsförmågan som kan 

utvecklas genom undervisning med hjälp av programmering, även kan överföras till andra 

situationer. En överföring av problemlösningsstrategier mellan olikartade problem anses 

vara svår (Pea, 1983, s. 7; Pea & Kurland, 1984, s.8). Enligt Dalton och Goodrum (1991, 

s.499) är en spontan överföring av problemlösningsförmågan till problem utanför 

programmeringsmiljön osannolik. Dock uppmärksammas att en överföring kan ske om 
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problemen i fråga är likartade (Dalton & Goodrum, 1991, s.499; Krasnor & Mitterer, 1984, 

s.134).  

 

Au och Leung (1991, s.463) argumenterar för en överföring av problemlösningsförmågan 

till problem i andra sammanhang än programmering. Deras argument är att LOGO har en 

positiv påverkan på elevers kognitiva färdigheter som till exempel problemlösning. Enligt 

dem borde det betyda att problemlösningsförmågan som utvecklas genom programmering 

i LOGO även kan tillämpas på problem i andra sammanhang (ibid, s.463).  
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6.*Diskussion*
I följande kapitel problematiseras studiens metod och studiens resultat.  

 

6.1*Metoddiskussion**
Sökorden som har använts under litteratursökningen påverkar naturligtvis dess resultat. Jag 

sökte både på svenska och engelska, men de texterna som sållats fram under 

urvalsprocessen var enbart på engelska. Det här kan bero på att de undersökningar som var 

mest relevanta för min studie utfördes utanför Sveriges gränser. Kanske finns det inte så 

många svenska studier, kanske publiceras svenska studier inte på samma sätt. Sökorden 

kunde även skilja sig åt när de översattes från svenska till engelska och ordet elev översattes 

till child. Den här översättningen kan ha en ytterligare påverkan på 

informationssökningens resultat då begreppets bredd kan resultera i fler träffar.  

 

Naturligtvis hade sökningen kunnat innehålla flera och mer ämnesspecifika begrepp. 

Dessutom hade jag kunnat läsa och granska fler titlar, abstrakt och fulltext för att hitta fler 

relevanta texter. Det är alltid möjligt att utöka tiden som används till att hitta litteratur. 

Men det verkar som att begreppen jag har använt var centrala inom området och att de 

texter som jag har fått fram gav en bra översikt över ämnet.  

 

De texter som har sökts fram är överlag av äldre karaktär, de flesta är skrivna under 80- 

och 90-talet. Att texterna är äldre påverkar studiens giltighet, dock har olika 

kedjesökningar visat att texterna ofta anges som referenser, vilket kan betyda att de 

fortfarande är aktuella. Under sökningsprocessen har jag fått uppfattningen att det idag inte 

forskas lika mycket inom det område som är aktuellt för den här studien.  

 

En aspekt som kan påverka min studies resultat är det engelska språket. Min tolkning av 

olika begrepp samt översättningen till svenska kan ha inflytande på textens egentliga 

innebörd. I det ingår även begrepp som inte har en officiell översättning till svenskan som 

till exempel high-order thinking. Liknande används ordet problem-solving skills på 

engelska, vilket är i plural, medan det i den här studien översätts till 

problemlösningsförmåga, vilket är i singular. Anledningen till det här skulle, enligt mig, 

kunna vara att det är olika delförmågor som leder till en övergripande 

problemlösningsförmåga.  
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I en del av texterna beskrivs fördelarna med LOGO av de som själva har utvecklat språket. 

Självklart gör det att trovärdigheten i de studierna delvis minskar. Vidare undrar jag om 

det kan finnas en vinkling i att alla studier uttrycker sig positivt kring en utveckling av 

problemlösningsförmågan genom LOGO och Scratch. Även de studier som inte kunde visa 

en utveckling av förmågan argumenterar för användningen av LOGO eller Scratch. En 

anledning till det här skulle kunna vara att de som har gjort studierna hade en positiv 

inställning till LOGO respektive Scratch och inte ville motbevisa hypotesen om en 

utveckling av förmågan.  

 

Att alla texter handlar om just LOGO eller Scratch kan anses som en svaghet då det 

begränsar resultatets innehåll. Möjliga skäl till en överrepresentation av LOGO och Scratch 

kan vara att det har forskats mest inom de områdena eller att de är mest lämpliga för 

skolsammanhang. Båda är ju utvecklade och anpassade för barn. Dock kan det också bero 

på att jag helt enkelt bara lyckats få fram texter som handlar om LOGO och Scratch.  

 

Omfattningen av studiernas längd och deltagare skulle även kunna påverka giltigheten hos 

studierna och därmed min studies resultat. Antalet deltagare av studierna kunde variera 

mellan 10 till 272 och längden på studierna varade mellan några få lektioner och upp till 

ett år. De båda studier som pågick under ett års tid visade ingen utveckling av 

problemlösningsförmågan, och en möjlig anledning till resultaten beskrivs vara att tiden 

för studien var för kort. Däremot visade de studier som var kortare en utveckling av 

problemlösningsförmågan, vilket kan upplevas som märkvärdig och en anledning skulle 

kunna vara tillvägagångssättet under själva studien.   

 

Deltagarna i en av studierna var studenter och därmed äldre än deltagarna i de andra 

studierna. Det här skulle kunna minska studiens trovärdighet, eftersom studenterna har 

med sig fler förkunskaper och anses ha bättre förutsättningar för till exempel abstrakt 

tänkande. Däremot hade studenterna ingen tidigare erfarenhet av programmering och 

studien syfte var att jämföra studenternas problemlösningsförmåga innan och efter 

undervisning med hjälp av programmering. Därför ansågs studien vara relevant för den här 

studien.  
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Slutligen kan även min roll som frågeställare och tolkare påverka resultatet. Den 

undervisning jag själv fick inom programmering i ett skolsammanhang har troligtvis 

påverkat mitt sätt att se på området samt att tolka texterna. Det här kan ha lett till att jag 

undermedvetet försökte få fram positiva resultat kring en utveckling av 

problemlösningsförmågan med hjälp av programmering.  

 

6.2*Resultatdiskussion*
Följande del utgör en diskussion av resultatet och används samtidigt för att besvara 

studiens frågeställningar. 

 

6.2.1* På* vilket* sätt* kan* problemlösningsförmågan* utvecklas* genom*
undervisning*med*hjälp*av*programmering?*
Resultatet har visat att vissa studier anser att problemlösningsförmågan kan utvecklas 

genom undervisning med hjälp av programmering (Au & Leung, 1991, s.465; Calder, 

2010, s.14; Clements & Gullo, 1984, s.1057; Dalton & Goodrum, 1991, s.501; Fessakis et 

al., 2013, s.15; Korkmaz, 2016, s.84; Palumbo & Palumbo, 1993, s.320), dock beskriver 

ingen av de studierna själva problemlösningsförmågan i resultatet. Det som däremot 

beskrivs är andra förmågor som eleverna har utvecklat under studiernas gång. En anledning 

till det skulle kunna vara att undervisningen med hjälp av programmering inte leder till en 

direkt utveckling av problemlösningsförmågan utan att den utvecklas indirekt.  

 

Genom att jämföra de förmågor som eleverna enligt de flesta studiers resultat (Au & 

Leung, 1991, s.463, 465; Calder, 2010, s.9; Clements & Gullo, 1984, s.1056; Fessakis et 

al., 2013, s.15; Korkmaz, 2016; Palumbo & Palumbo, 1993) verkar utveckla med Pólyas 

(1957) fyra faser av problemlösning, är det möjligt att fastställa att förmågorna täcker alla 

fyra faser. Med det menas att eleverna har utvecklat förmågor som möjliggör för dem att 

utföra alla fyra faser när de löser problem. Det här skulle kunna stödja antagandet om att 

eleverna utvecklar problemlösningsförmågan på ett indirekt sätt – genom att utveckla 

”delförmågor” som i sin helhet bildar problemlösningsförmågan. Dock framgår inte det 

explicit ur studiernas resultat.  

 

Resultatet från Au och Leungs (1991) studie skulle däremot kunna användas som ett 

argument för att påstå att problemlösningsförmågan utvecklas direkt genom undervisning 

med hjälp av programmering. Eftersom problemlösning är en del av den kognitiva 
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förmågan, och den verkar utvecklas genom undervisning med hjälp av programmering, 

skulle det därför kunna antas att problemlösningsförmågan utvecklas direkt. Dock är det 

här bara resultatet från en studie och det behövs mer stöd för att kunna dra en slutsats om 

problemlösningsförmågan kan utvecklas direkt genom undervisning med hjälp av 

programmering.  

 

Oberoende om utvecklingen av problemlösningsförmågan kan ske på ett direkt eller 

indirekt sätt verkar, enligt de flesta studiernas resultat, problemlösningsförmågan kunna 

utvecklas genom undervisning med hjälp av programmering. Som en central anledning till 

en möjlig utveckling nämns själva undervisningen (Au & Leung, 1991, s.457; Clements & 

Gullo, 1984, s.1054; Dalton & Goodrum, 1991, s.497). Även de studier som i sina resultat 

inte har kunnat visa på en utveckling av problemlösningsförmågan har lyft fram att en 

ändring i undervisningen skulle kunna medföra annorlunda resultat (Kalelioglu & 

Gülbahar, 2014, s.43; Pea, 1983, s.8; Pea & Kurland, 1984, s.46). Det kan leda till 

slutsatsen att ett sätt som leder till en utveckling av problemlösningsförmågan genom 

undervisning med hjälp av programmering är att själva undervisningen är utförd på ett sätt 

som gynnar elevers utveckling av förmågan.  

 

En aspekt som inte nämns i studierna är att det också skulle kunna finnas andra anledningar 

till varför eleverna utvecklar de förmågor som resultatet beskriver. En sådan skulle kunna 

vara de förkunskaperna som eleverna hade när de började programmera. En annan är 

lärarnas kompetens och en tredje är elevernas tidigare erfarenheter inom problemlösning. 

De faktorerna skulle kunna ha en större påverkan på utvecklingen av de förmågor som 

eleverna har utvecklat och därmed studiernas resultat, än programmeringen i sig. Dock 

behöver det inte nödvändigtvis betyda att programmeringen inte har någon påverkan på en 

möjlig utveckling av problemlösningsförmågan.  

 

6.2.2*På*vilket* sätt* kan*undervisningen*utformas* för* att* eleverna*ska*ges*
möjlighet* att* utveckla* problemlösningsförmågan* med* hjälp* av*
programmering?**
Studiens resultat visar att undervisning med hjälp av programmering bör kompletteras med 

specifik undervisning om problemlösning för att elever ska utveckla 

problemlösningsförmågan (Au & Leung, 1991, s.457; Dalton & Goodrum, 1991, s.497; 

Kalelioglu & Gülbahar, 2014, s.43; Pea, 1983, s.8; Pea & Kurland, 1984, s.46). En aspekt 



 

23 
 

 

som kanske kan anses som stöd för det skulle kunna vara att elever utvecklar de olika 

förmågor som resultatet beskriver genom sådan undervisning. Dock framgår inte ur 

studierna varför undervisning med hjälp av enbart programmering eller problemlösning 

inte leder till en lika stor utveckling av problemlösningsförmågan. En anledning till att 

elevers förmåga utvecklas i större omfattning när undervisningen kompletteras skulle 

kunna vara att kombinationen av programmering och problemlösning i undervisningen 

leder till en mer övergripande och tydligare förståelse av problemet och dess lösning. Med 

användning av LOGO och Scratch skulle problemen kunna blir mer konkreta för eleverna 

och därmed bli lättare för dem att leva sig in i problemen samtidigt som specifik 

undervisning om problemlösning  skulle kunna ge dem ett vidare perspektiv av hur de ska 

lösa olika problem.  

 

Lärarens roll som beskrivs Au & Leungs resultat (1991, s.457-458) verkar inte vara särskilt 

anpassad till undervisning med hjälp av programmering. Att läraren ska ge eleven lämpliga 

uppgifter som leder till eget tänkande, ställa adekvata frågor och generera en interaktiv 

miljö kan kännas som en självklarhet inom de flesta ämnen. Att undervisning utformas på 

det sättet även inom andra ämnen behöver däremot inte betyda att det står i vägen för en 

möjlig utveckling av problemlösningsförmågan.  

 

6.2.3*Överföring*av*problemlösningsförmågan*
Att problemlösningsförmågan kan överföras till vilka problem som helst är enligt 

studiernas resultat inte helt självklart (Pea, 1983, s.7; Pea & Kurland, 1984, s.8). Åsikterna 

pendlar mellan att förmågan inte kan överföras alls (Dalton & Goodrum, 1991, s.499) och 

att den kan överföras till problem både i och utanför programmeringskontexten (Au & 

Leung, 1991, s.463). Det kanske är möjligt att hitta svaret i själva ordet. Eftersom förmåga 

betyder att kunna utföra något (förmåga, u.å.) bör begreppet problemlösningsförmåga 

betyda att kunna utföra problemlösning, eller med andra ord kunna lösa problem. 

Begreppet bör därför innefatta problem i alla kontexter. Däremot kan det vara så att vissa 

problemlösningsstrategier, som eleverna lär sig i samband med programmering, inte kan 

användas om problemen behandlar ett område som är för långt ifrån 

programmeringskontexten. 

 

 

*
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6.3*Avslutande*reflektioner*
Undervisningen som har lyfts fram under studiens resultat bygger mycket på en miljö där 

eleverna får arbeta med digitala verktyg. Genom att arbeta med digitala verktyg bör 

eleverna utveckla färdigheten att kunna använda dem. Färdigheten är viktig i dagens 

samhälle och ingår i skolans uppdrag (Skolverket, 2017b, s.9). 

 

För att kunna använda digitala verktyg i undervisningen krävs det att skolorna har resurser 

att införskaffa sådana. Om det inte är fallet för alla skolor skulle undervisningen runtom i 

landet inte längre kunna anses vara likvärdig, vilket den enligt Skolverket (2017b, s.8) ska 

vara. Här är det dock viktigt att påpeka att fastän undervisning i programmering ofta 

innebär användande av digitala verktyg kan undervisningen även struktureras på andra sätt, 

utan digitala verktyg. Programmering utgår från att ge instruktioner för att något ska kunna 

utföras, vilket även kan vara andra saker än datorer eller robotar. Undervisningen skulle 

till exempel kunna handla om att eleverna får skriva ett recept för att baka en tårta, eller en 

vägbeskrivning genom klassrummet. Aktiviteter av detta slag visar vikten av tydliga 

instruktioner, noggrann planering och genomförande samt felsökning när något är otydligt 

eller fel.  

 

Erfarenheter från tidigare Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) visar att många lärare 

saknar kompetens inom digitala verktyg och de ovanstående aktiviteterna skulle även 

kunna underlätta undervisningen för lärarna. En annan aspekt som har visat sig under 

tidigare VFU är att eleverna blir motiverade av att få använda digitala verktyg, däremot 

var motivationen nästan större när de fick samarbeta i roliga gruppaktiviteter. Med det 

menas inte att digitala verktyg inte är en central del för undervisningen i programmering, 

utan att möjligheten att undgå dem finns, i alla fall tills läraren har utvecklat sin kompetens 

inom digitala verktyg.  

 

Om undervisningen i programmering utförs som beskriven i studiernas resultat, det vill 

säga kompletterad med problemlösning, bör den senare även lyftas fram i undervisningen. 

Under mina tidigare VFU har eleverna arbetat med problemlösning, dock har de nästan 

aldrig varit medvetna om det. Undervisningen i matematik utgår till stor del på att lösa 

olika matematiska problem med hjälp av passande lösningsstrategier. Att strategierna är 

delar av problemlösning är något som eleverna behöver bli medvetna om för att kunna 

överföra dem till andra områden. Genom att koppla ihop undervisning med hjälp av 
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programmering med undervisning om problemlösning, blir själva problemlösningen tydlig 

för eleverna, vilket bör underlätta utvecklingen av problemlösningsförmågan.  

 

För att kunna få en egen uppfattning av den här studiens resultat skulle empirisk data kunna 

samlas in där elevernas problemlösningsförmåga innan undervisning med hjälp av 

programmering, kompletterad med problemlösning, jämföras med förmågan efter sådan 

undervisning. Det skulle vara spännande att se om resultaten är lika positiva som de 

beskrivs i studiernas resultat. Eleverna skulle kunna lösa ett före- och ett eftertest med 

diverse problemlösningsuppgifter. 

 

En vidare forskningsidé är att intervjua lärare som undervisar i programmering. När 

examensarbetet ska skrivas har det gått ungefär ett år sedan programmering blev en del av 

undervisningens innehåll och lärarna har troligtvis fått en del erfarenheter inom området. 

Intervjuerna skulle kunna handla om hur en lektionsplanering inom programmering ser ut 

och/eller hur elevernas kunskaper bedöms. Det skulle också vara intressant att undersöka 

hur lärare från länder som har infört programmering i läroplanen tidigare än Sverige (t.ex. 

Finland) undervisar med hjälp av programmering.   

 

En tredje forskningsidé är att undersöka hur resurserna och miljön påverkar elevers lärande 

vid programmering. I det ingår även vilken roll läraren har samt hur mycket påverkan den 

har på elevens inlärning. Empirisk data skulle kunna samlas in genom observationer, men 

även genom intervjuer med lärare.  

 

Sammantaget visar min studie att undervisning med hjälp av programmering, kopplad till 

problemlösning verkar kunna vara motiverande för elever och ett sätt där de genom eget 

utforskande och aktivt deltagande kan utveckla problemlösningsförmågan.  

 

 

!

!
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1. Översikt över analyserad litteratur 
 
Författare 
Titel 
Tidskrift 
Publikationsår 
 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 
Land 
 
 

Resultat 

Au, Wing K. och Leung, John, P. 

 

Problem solving, instructional 
methods and Logo programming.  

 

J. Educational Computing 
Research. 

 

1991 

En jämförelse av effekterna av att lära 
sig LOGO-programmering med olika 
undervisningsformer. 

60 elever mellan 8-12 år från olika skolor i 
Hongkong som inte hade någon tidigare 
undervisning i programmering. De blev 
indelade i grupper, varav 2 grupper fick 
undervisning i programmering och den 
tredje var en kontrollgrupp. Alla elever 
gjorde ett test före undervisningstillfällena 
och ett test efteråt, studien var kvantitativ. 

Båda grupper som fick undervisning i LOGO 
var bättre än kontrollgruppen på att kunna 
dela in problem i mindre bitar samt planera 
en lösning för de delproblem. Studien har 
också visat att eleverna har utvecklat sin 
kognitiva förmågan, där problemlösning är 
en del av.  

Calder, N. 

 

Using Scratch: An Integrated 
Problem-Solving Approach to 
Mathematical Thinking 

 

En undersökning av hur matematiskt 
tänkande framträdes när barn arbetar 
med Scratch. 

26 elever i årskurs 6 i Nya Zealand som 
under två veckor utvecklar egna spel i 
Scratch till eleverna i årskurs 1.  

Det är en kvalitativ undersökning där det 
eleverna blev observerade och intervjuade.  

Scratch är lätt att använda, motiverande och 
uppmuntrar till kommunikation. Eleverna 
undersöker och prövar sig fram för att göra 
spelet. De använder sig av ”gissa och pröva” 
strategin och erfarenheterna används för att 
förbättra sin programmering i efterhand. 
Eleverna har under de två veckorna utvecklat 
sitt sätt att tänka och reflektera över all 
feedback dem fick. Eleverna har utvecklat en 
metakognitiv förmågan samt förmågan att 
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Australian Primary Mathematics 
Classroom 

 

2010 

föra logiska resonemang och lösa problem på 
ett kreativt sätt 

Clements, D.H., & Gullo, D.F. 

 

Effects of Computer Programming 
on Young Children’s Cognition 

 

Journal of Educational 
Psychology 

 

1984 

 

Kedjesökning från Au & Leung. 

 

Studien undersöker vilka effekter 
undervisningen I programmering har. 
Fokus ligger på barns kognitiva och 
metakognitiva förmågor samt 
förmågan att ge instruktioner. 

18 6-åringar i USA som studeras under 12 
veckor.  

 

Både kvalitativ (observationer) och 
kvantitativ (före- och eftertest) 

Eleverna lärde sig att dela upp problem i 
mindre bitar för att sedan steg för steg hitta en 
lösning för de små-problem som kunde 
byggas ihop till en lösning för det stora 
problemet.  

 

Eleverna utvecklade den metakognitiva 
förmågan då de fick reflektera över sitt eget 
tänkande när lösningen inte funkade. 

 

Det visar sig att programmering kan öka vissa 
aspekter av problemlösningsförmågan. 

Dalton, David, W. och Goodrum, 
David, A. 

 

The effects of computer 
programming on problem-solving 
skills and attitudes.  

 

J. Educational Computing 
Research.  

 

Studien undersökte effekterna som 
datorprogrammering (i olika 
programmeringsspråk) och specifika 
problemlösningsinstruktioner har på 
problemlösningsförmågan. Dessutom 
undersöktes elevernas attityd till 
datorprogrammering. Eleverna fick 
undervisning i två olika 
programmeringsspråk. 

272 grundskoleelever från USA fick 20 
veckors undervisning i programmering och 
problemlösning. Eleverna delades in i fyra 
grupper. Den första gruppen fick 
undervisning i både programmering och 
problemlösning. Den andra gruppen fick 
bara programmeringsinstruktioner. Den 
tredje gruppen fick bara 
problemlösningsinstruktioner. Och den 
fjärde gruppen var en kontrollgrupp.  Låg- 
och mellanstadieeleverna fick 
programmeringsinstruktioner i LOGO 

Den gruppen som enbart fick undervisning i 
programmering kunde inte utveckla några 
aspekter som kunde bidra till en utveckling av 
problemlösningsförmågan och fick sämre 
resultat än kontrollgruppen. Den gruppen 
som fick undervisning i både programmering 
och problemlösning visade bra resultat i 
eftertestet som handlade om elevernas 
förmåga att lösa problem.  
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1991 medan högstadieeleverna fick instruktioner 
i BASIC.  

 

Kvantitativ:  eleverna gjorde ett före- och 
eftertest.  

Kvalitativ: eleverna fyllde i en 
undersökning. 

Fessakis, G., Gouli, E., Mavroudi, 
E.  

 

Problem Solving by 5-6 years old 
Kindergarten Children in a 
Computer Programming 
Environment: A Case Study 

 

Computers & Education. 

 

2013 

En Fallstudie som handlar om 
problemlösnings av 
förskoleklasselever i en LOGO 
programmeringsmiljö.  

En förskoleklass i Grekland med 10 elever 
som hade några undervisningstillfällen där 
de skulle lösa problem i en LOGO 
programmeringsmiljö. Eleverna skulle lösa 
olika problem där de skulle hitta en väg från 
en punkt till en annan.  Vidare skulle 
eleverna även felsöka olika lösningar till 
problem.  

 

Studien är kvalitativ och eleverna 
observerades under undervisningstillfällen.  

Eleverna har genom undervisningen 
utvecklat två olika strategier för att lösa 
problem. En strategi är att eleverna gissar och 
prövar sig fram för att komma till rätt resultat. 
Den andra strategin är att eleverna har tänkt 
lera steg längre fram och gjort upp en plan för 
att kunna ta flera steg åt gången. Eleverna har 
blivit bättre på vissa matematiska färdigheter 
som bland annat att räkna steg, förstå vinklar 
och jämförelser av tal. Dessutom har eleverna 
utvecklat en orienteringsförmåga.  

Kalelioglu, F. och Gülbahar, Y. 

 

The Effects of Teaching 
Programming via Scratch on 
Problem Solving Skills: A 
Discussion from Learner’s 
Perspective. 
 
Informatics in Education. 

 

Undersökning av effekten som 
programmering med Scratch har på 
problemlösningsförmågan av elever i 
årskurs 5. 

49 lågstadieelever i Turkiet som under en 5 
veckors period fick undervisning i Scratch. 
Undervisningen varade 1 timme per vecka.  

 

Studien var både kvalitativ och kvantitativ. 
Eleverna gjorde ett före- och eftertest 
(kvantitativ). Vidare blev eleverna 
observerade och det hölls ett intervju med 
dem under studien (kvalitativ).  

Undersökningen visade nästan ingen skillnad 
mellan före- och eftertestet av elevernas 
problemlösningsförmåga och inte heller 
elevernas självkänsla gentemot 
problemlösning. Enligt studien behöver 
eleverna få undervisning i både 
programmering och problemlösning för att 
problemlösningsförmågan ska utvecklas.  
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2014 

Korkmaz, Ö. 

 

The Effects of Scratch- and Lego 
Mindstorms Ev3-Based 
Programming Activities on 
Academic Achievement, Problem-
Solving Skills and Logical – 
Mathematical Thinking Skills of 
Students. 

 

Malaysian Online Journal of 
Educational Sciences 

 

2016 

Studiens syfte var att undersöka 
effekten som 
programmeringsaktiviteter i Scratch 
och Lego Mindstorms Ev3 har på 
studenternas problemlösning.  

75 studenter från Turkiet delades in i 3 
grupper. Den första gruppen fick lektioner i 
Scratch och den andra gruppen fick 
lektioner i Lego Mindstorms Ev3. Den 
tredje gruppen var en kontrollgrupp och 
fick lektioner i C++. Studien höll på under 
10 veckor. 

 

Studien var kvantitativ och studenterna 
gjorde ett före- och eftertest.  

Både grupper som fick lektioner i Scratch och 
Lego Mindstorms Ev3 visade en utveckling 
av förmågan att kunna lösa problem. 
Dessutom löste studenterna de problem 
genom användning av egna idéer och 
metoder.  

Gruppen som arbetade med Lego 
Mindstorms Ev3 fick dessutom lite bättre 
resultat än gruppen som arbetade med 
Scratch.  

Krasnor, Linda R. och Mitterer, 
John O.  

Logo and the development of 
general problem-solving skills.  

The Alberta Journal of 
Educational Research. 

ERIC 

Studien utreder i vilken utsträckning 
färdigheter som lärs genom LOGO 
kan överföras till andra 
problemslösningskontexter.  

Reviewartikel.  Studien visar att det inte finns någon bevis för 
att LOGO hjälper eleverna utveckla en 
generell problemlösningsförmåga.  

 

Dock är inställningen till LOGO positiv och 
slutsatsen dras att om undervisningen sker 
under rätt förutsättningar (tekniker som 
främjar medvetenheten om allmän 
problemlösning, rätt grupp av elever och 
införande av LOGOS huvudkomponenter) 
skulle olika aspekter av 
problemlösningsförmågan ändå kunna 
utvecklas.  
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Palumbo, Debra L., och Palumbo, 
David B. 

 

A Comparison of the Effects of 
Lego TC Logo and Problem 
Solving Software on Elementary 
Students’ Problem Solving Skills 

 

Journal of computing in childhood 
education 

 

1993 

Att identifiera och jämföra effekterna 
av två datorbaserade inlärningsmiljöer 
på problemlösningsförmågan av 
elever i årskurs 5.  

30 elever i årskurs 5 i USA som delades in 
i två grupper. Den ena gruppen fick 
undervisning i Lego TC LOGO och den 
andra gruppen fick undervisning i olika 
datorprogram som har fokus på 
problemlösning (tex. Datorspel som 
handlar om att vara detektiv och lösa fall). 
De jobbade två timmar per vecka i sju 
veckor. 

 

Studien var kvantitativ och eleverna gjorde 
en före- och eftertest för att jämföra 
resultaten och se om elevernas 
problemlösningsförmåga utvecklas genom 
undervisningen de fick. 

Båda grupper visade en utveckling av 
förmågan att kunna dela in problem i mindre 
bitar samt kunna identifiera bitarnas 
egenskaper. Lego TC LOGO gruppen visade 
större framgång i utvecklingen av de 
förmågor än den gruppen som fick 
undervisning i datorprogram.  

Pea, R.D. 

 

Logo Programming And Problem 
Solving 

 

Center for Children and 
Technology  Bank Street College 
of Education  

 

1983 

 

Kedjesökning från Au & Leung 

Presentation av forskningsresultat. 
Undersökningar kring olika aspekter 
av LOGO. Den relevanta delen för den 
studien var den sista punkten som 
handlade om att eleverna inte 
utvecklar problemlösningsförmågan 
genom att programmera i LOGO. 

Två klasser i USA med 25 elever var (8-9 
åringar och 11-12 åringar) och en 
kontrollgrupp. Eleverna programmerade i 
LOGO under ett års tid.  

 

Data samlades in genom ett före- och 
eftertest (kvantitativ).  

Eleverna har inte utvecklat 
planeringsförmågan (som anses vara en del 
av problemlösningsförmågan) genom att 
programmera i LOGO.  

 

Dock är inställningen till programmering i 
LOGO positiv och förslag till en förbättring 
av undervisningen (som skulle kunna leda till 
en utveckling av problemlösningsförmågan) 
ges i studien. En sådan är att läraren behöver 
ha tillräckligt med kunskap och att 
undervisningen behöver kompletteras med  
problemlösningsinslag.  
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Pea, R. D., & Kurland, D. M. 

 

Logo Programming And The 
Development Of Planning Skills 

 

Bank Street College of Education 

 

1984 

 

Kedjesökning från Au & Leung 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation av forskningsresultat av 
två olika studier som gjordes på 
samma skola under 2 års tid (1 år var). 

 

Syftet med studie 1 är beskrivet ovan 
(det är samma studie). Syftet med 
studie 2 är att undersöka 
programmerings effekt på 
planeringsförmågan. 

Metoden för studie 1 är beskrivet ovan. 

 

Metoden för studien 2: Två klasser i USA 
som både hade 32 elever. Eleverna var 
mellan 8-9 och 11-12 år gamla.  

Hälften av eleverna delades in i en grupp 
som fick undervisning i LOGO medan den 
andra halvan var en kontrollgrupp. 

 

Elevernas kunskaper mätes i en före- och 
eftertest (kvantitativ). Den första testdelen 
utfördes strax efter att skolåret hade börjat. 
Den andra utfördes några månader senare. 

  

Resultatet för studie 1 är beskrivet ovan. 

 

Resultatet för studie 2 visade ingen större 
skillnad än resultatet för studien 1. Elevernas 
planeringsförmåga utvecklades inte genom 
undervisning i LOGO. Eleverna visade inte 
att de hade blivit bättre på att planera 
effektiva lösningar. 

 

Även i den här studien betonas att LOGO 
själv inte leder till en utveckling av 
planeringsförmågan utan att det krävs 
kompletterande undervisning i 
problemlösning.  

 

Läraren behöver ha kompetensen att kunna 
främja utvecklingen av planeringsförmågan 
genom rimlig användning av exempel, elev 
projekt och direkta instruktioner.  
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