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Elever i Sverige ska från och med höstterminen 2018 lära sig programmering och det är 

nu ett obligatoriskt område i det centrala innehållet i matematikämnet. Programmering är 

ett outforskat område för många verksamma matematiklärare som menar att de inte har 

tillräcklig kompetens och kunskap för att undervisa om det. Denna litteraturstudie syftar 

därför, till att genom didaktisk forskning, beskriva visuell blockbaserad programmering i 

matematikundervisningen då elever i årskurs 4-6 ska erbjudas möjligheten att arbeta med 

visuella programmeringsmiljöer. I resultatdelen presenteras undervisningsmetoder, 

lärarstilar och utmaningar vid användning av blockbaserade programmeringsmiljöer. 

Debugging visar sig vara en utmärkande metod och en process som kan utveckla elevers 

lärande. Blockbaserade program kan medföra att elever fokuserar på annat än 

matematiska koncept, men med en utförlig lärarhandledning skulle eventuellt den 

problematiken kunna minskas. Studien visar hur och varför blockbaserade 

programmeringsmiljöer används för att utveckla programmering.  

Sökord: blockprogrammering, elever, Scratch, matematik, undervisning 
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1. Inledning   
Att ge teknik till lärare, utan utbildning, är som att klistra fast vingar på en fjärilslarv 

(Nygårds, 2015, s. 80). Långt ifrån alla lärare från årskurs ett till gymnasiet, känner sig 

bekväma hur undervisning ska tillämpas vid programmering inom matematikämnet 

(Larsson, 2017). År 2018 blev programmering ett obligatoriskt område i det centrala 

innehållet i styrdokumenten i matematikundervisningen (Regeringskansliet, 2017).   

Lärare ute i verksamheten behöver därmed veta vad och hur en undervisning med 

programmering kan utformas och innehålla.  

 

Tillgång till internet via personliga och mobila enheter har gjort globalt kunskapsnätverk 

allmänt tillgängligt. På grund av den växande åtkomsten ges användare förutsättningar att 

vara konsumenter men även kunskapsutvecklare. Det finns en växande uppfattning 

världen över om att varje individ behöver en viss kunskapsnivå om datalogiskt tänkande 

och programmering för att fungera och förstå den digitaliserade världens uppbyggnad 

(Kotsopoulos, 2017, s. 1). Somliga skulle även vilja påstå att programmering är lika 

viktigt som förmågan att kunna skriva, läsa och räkna (Rolandsson, 2015, s. 1-6; Wing, 

2006, s. 33). Konsekvenserna av en programmeringsundervisning, där brist på kunskap 

och självsäkerhet råder hos lärare, kan medföra att elever upplever ett digitalt utanförskap 

då djupare förståelse för hur man programmerar uteblir. Om skolan erbjuder elever 

möjlighet att lära sig programmering kommer de kunna navigera sig i samhället och 

lättare förstå tekniken. Det blir en demokratisk rättighet att få kunskap om hur teknik 

fungerar för att kritiskt kunna granska och ifrågasätta den (Skolverket, 2017, s. 8-9).  

 

Programmering är ett komplext ämne att undervisa i (Papadakis, Kalogiannakis, 

Orfanakis, Zaranis, 2017, s. 60). I kombination med vår framtida roll som 

matematiklärare, vår begränsade mängd programmeringsundervisning i utbildningen 

samt innehållet i kursplanen för matematik, ser vi behovet av undersökningar om 

blockprogrammering. Syftet med vår studie blir därför att beskriva hur visuell 

blockprogrammering i årskurs F-6 beskrivs i matematikdidaktisk och didaktisk 

forskning.  

 

Materialet i litteraturstudien består av 12 internationella vetenskapliga artiklar och en 

masteruppsats. Informationssökningen har avgränsats till blockbaserad programmering, 

då det används som verktyg i årkurserna F-6. Programmeringsmiljön Scratch presenteras 

även som ett exempel på ett sådant program.  
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2. Syfte och frågeställningar    

Denna studie syftar till att beskriva visuell blockprogrammering i årskurs F-6 i 

matematikdidaktisk och didaktisk forskning. Detta syfte vill vi uppfylla med hjälp av att 

besvara följande frågeställningar:  

 

• Varför används visuella blockbaserade programmeringsmiljöer i undervisningen?  

• Vilka utmaningar finns vad gäller undervisning där blockbaserade 

programmeringsmiljöer används? 

• Vilka undervisningsmetoder, lärarstilar och innehåll används i blockbaserad 

undervisning? 
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3. Bakgrund   

I bakgrunden presenteras begrepp i relation till programmering, följt av en beskrivning av 

debugging. Därefter ett avsnitt om blockprogrammering samt programmeringsmiljön 

Scratch. Avslutningsvis presenteras hur styrdokumenten inkluderat programmering i 

läroplanen i matematik. 

3.1 Programmering och datalogiskt tänkande (computational thinking) 

Att programmera kan beskrivas och uppfattas ur flera olika perspektiv. I ett 

databehandlingssammanhang kan det kortfattat definieras som förmågan att koda, skriva 

koder eller skrivandet av instruktioner (Henriksson, 2017). En dator har förmågan att 

representera vår fysiska verklighet som en virtuell värld och förmågan att följa 

instruktioner för att manipulera den världen (Papadakis et al., 2017, s. 58). Dessa 

instruktioner som datorn eller andra digitala verktyg följer skapas via programmering. 

Programmering kan även i bredare mening handla om samarbete,  

problemformulering, lösningsalternativ, logiskt tänkande, vara kreativt eller en process 

att pröva och ompröva (Åkerfeldt, Kjällander, Selander, 2018 s. 71; Skolverket 2016, s. 

7). 

 

Mot den bakgrunden kan det konstateras att programmering inte enbart innebär att koda 

utan innefattar flera olika förmågor (Mannila, 2017, s. 77). Begreppet programmering 

kan många gånger begränsas med definitionen “att skriva kod”. Inställningen om att det 

kan handla om problemlösning, designa system och förstå människors beteende genom 

grundläggande begrepp i datavetenskap beskrivs istället många gånger som datalogiskt 

tänkande (Åkerfeldt et al., 2018 s. 9; Wing, 2006, s. 33-34).  Datalogiskt tänkande är 

alltså inte något datorerna gör, utan något som vi ägnar oss åt för att förstå datorerna och 

därmed kunna dra så stor nytta av dem som möjligt (Mannila, 2017, s. 78). I litteratur 

som behandlar programmering förekommer datalogiskt tänkande som ett paraplybegrepp 

där en uppsättning koncept och tillvägagångssätt beskrivs och kan tränas genom 

programmering (Mannila, 2017, s. 79). Eftersom begreppet programmering tillkommit i 

styrdokumenten (Skolverket, 2018) kan det vara bra att vara medveten om dess relation 

till datalogiskt tänkande för att kunna ta del av ny kunskap kring området (Åkerfeldt et 

al., 2018, s. 9-12).  
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 3.2 Blockprogrammering  

Vid användandet av programmering i matematikundervisningen kan 

blockprogrammering förekomma. De instruktioner som man vill att datorn ska följa kan 

skapas på olika sätt. I samband med visuell blockbaserad programmering, ges elever 

möjlighet att arbeta grafiskt då utövandet sker med hjälp av block i datorn (Åkerfeldt et 

al., 2018 s. 71). I blockbaserad programmering är instruktionerna representerade av block 

istället för text (Lang-Ree, 2016 s. 15). Figur 1 visar en textbaserad och en blockbaserad 

instruktion som skapar samma mönster men på olika sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid blockprogrammering byggs de grafiska elementen upp av klossar eller pusselbitar 

som passar ihop med varandra. Objekten bildar i sin tur block. Om pusselbitarna logiskt 

inte passar ihop med varandra går de inte att pussla ihop (Åkerfeldt et al., 2018 s. 71).  

 

I alla olika typer av blockprogram finns ett tillhörande programspråk Programmen spelar 

ofta upp de koder som programmerats på en scen, alternativt till en eller flera bakgrunder 

för att visuellt presentera programmeringen. Det kan bland annat handla om spel, 

frågesporter, berättelser, animationer eller simuleringar. De olika varianterna behöver 

därför olika objekt, alternativt figurer som spelar upp inmatad källkod i programmet 

(Mannila, 2017 s.174; Lang-Ree, 2016 s. 16).  

3.2.1 Scratch, ett exempel på ett blockbaserat program  
 
 

Inom blockprogrammering finns ett stort urval av olika blockbaserade program, 

exempelvis finns Pencil code, Code.org och MIT App Inventor (Kodcentrum, u.å.). I 

detta arbete kommer däremot Scratch användas som exempel då det vetenskapliga 

Figur 1. En representation av en textbaserad (till vänster) och en blockbaserad 
instruktion (till höger).  
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materialet behandlar Scratch. Det är ett aktuellt verktyg inom området 

blockprogrammering i matematikundervisningen. Verktyget Scratch kan beskrivas som 

att du står på någons axlar i den mening att elever bygger kunskap på sina tidigare 

erfarenheter. De behöver inte lära sig något nytt utan kan påbörja programmeringen 

direkt (Åkerfeldt et al., 2018, s. 71). I Scratch är instruktionerna baserade på klossar som 

sätts ihop till block, där de givna algoritmerna räknas ut. Ett block i Scratch är det 

program som skapats av klossar. En instruktion kan exempelvis se ut på följande vis 

"sväng x grader" eller "gå x steg” (Lang-Ree, 2016 s.15-16). 

 

Som tidigare nämnts, har varje program ett specifikt programspråk där figurer eller 

objekt gör de handlingar som programmeras in. I Scratch kallas figuren som utför 

handlingen för “sprajt” eller “sprajter” (Mannila, 2017 s.174).  

 

 

 

 
 
 
Figur 2. Exempel på klossar som förenats till ett block i programmet Scratch. Katten är sprajten i Scratch  

3.3 Begrepp inom programmering   
 

I undervisning om blockprogrammering och programmering råder begrepp som elever 

ges möjlighet att bekantas med. Ett första begrepp kallas för kompilator och kan kort 

beskrivas som en tolk där programkod översätts till maskinkod. Kompilatorn finns för att 

datorn ska förstå vad utövaren vill när koder skrivs i programmet. Elever får även 

bekanta sig med satser vilka är instruktioner till datorn. Satserna i de olika 

programspråken gör att datorn exempelvis skriver ut ordet “Hej” på skärmen. Ett tredje 

begrepp inom blockprogrammering är sträng, vilket är det utövaren vill ska skrivas ut på 

skärmen. En sträng känns igen av paranteser, dubbelfnuttar (“”) eller enkelfnuttar (‘’) och 

kan bland annat innehålla tecken eller en längd av av olika objekt (Nygårds, 2015, s. 45). 

 

För att beskriva processen som sker vid programmering används begrepp som program 

och programspråk. I enkel mening skulle det kunna beskrivas att programmeraren skriver 

ett program och använder ett programspråk. Program skulle kunna definieras som en 

samling instruktioner som beskriver vilka handlingar datorn ska utföra. Det kan 

exempelvis handla om att lösa ett problem eller utföra en given uppgift. Vid 



6 
 

programmering i matematikundervisningen används algoritmer som ett verktyg då de 

beskrivs som en entydig steg-för-steg handling. En algoritm som skrivs i ett 

programspråk är ett program (Mannila, 2017 s. 20). Det finns idag över två tusen olika 

varianter av programspråk. Alla programspråk besitter olika funktioner, vilket är en stor 

anledning till mängden av existerande programspråk. Varje programspråk har en strikt 

syntax. När utövaren skrivit korrekt källkod med ”rätt” grammatik har individen utformat 

rätt syntax. Källkoder kan i sin tur inte hanteras av datorn med detsamma utan måste 

översättas till maskinkoder för att datorn ska förstå koden. Denna översättning kallas för 

att datorn “komplimerar” och i detta fall “komplimerar” en källkod (Nygårds, 2015, 

s.48). Algoritmer som även nämnts tidigare är en samling väldefinierade instruktioner för 

att lösa en speciell uppgift. Sortering av tal är ett vanligt exempel på hur algoritmer kan 

behandlas. Ytterligare begrepp som kan förekomma är buggar. När en bugg inträffar har 

något gått fel i programmet (Skolverket, 2018c). 

3.1.2 Debugging (felsökning)   
 
Vid avslutad programmering tolkar elever det resultat de fått fram och kollar över så att 

all utdata stämmer överens med det indata som angivits. Om resultatet inte matchar med 

de uppgifter som angivits måste en debugging göras. Debugging är en handling som går 

ut på att granska och åtgärda de eventuella fel som kan uppstå vid programmering 

(Skolverket, 2018b, s. 4). På svenska benämns debugging som felsökning. Vi har 

däremot valt att vara konsekventa och använda debugging i vår studie. 

3.4 Styrdokument  

Alla barn i Sverige ska från och med höstterminen 2018 lära sig programmering 

(Heimersson, 2018). Regeringen beslutade den 1 juli 2018 att programmering nu skulle 

bli obligatoriskt för samtliga skolor i Sverige (Regeringskansliet, 2017). I nuvarande 

styrdokument har det tillkommit en underrubrik i centralt innehåll inom området algebra: 

Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering samt Programmering i 

visuella programmeringsmiljöer (Skolverket, 2018a, s. 57).  

 

Den digitaliserade världen kan verka magisk många gånger då förståelsen för hur den 

fungerar och är uppbyggd kan vara komplex att bemästra. En bil som kan självparkera, 

ett larm som ska hålla hemmet tryggt eller en smartphone med oändligt många 

funktioner, är alla digitala verktyg som programmerats, vilket innebär att de lyder 
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instruktioner som människor skapat (Thoresson, 2016, s. 6). I skolans värdegrund och 

uppdrag står det att skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur 

digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling (Skolverket, 2018a, s. 7-8). 

Eftersom all digital teknik är programmerad blir programmeringsundervisningen 

avgörande och för att elever ska kunna navigera sig i den digitaliserade världen behöver 

de förstå programmering. Genom grundläggande kunskap inom programmering ges 

elever möjlighet att påverka och följa samhällsutvecklingen (Skolverket, 2017, s. 15).   

 

Programmerade verktyg har ofta syftet att underlätta människans vardag. Det är därför 

viktigt att vara medveten om dess begränsningar för att kunna förbättra produkten. 

Kommentarmaterialet betonar därför vikten av en undervisning där elever får utveckla 

förmågan att reflektera och kritiskt granska sina resultat när de konstruerar algoritmer 

som används vid programmering (ibid, s. 17).    
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4. Metod  

Metoden som använts i den här litteraturstudien är textanalys vilket innebär att det görs 

en djupare analys av en texts betydelse och dess sammanhang diskuteras (Malmö 

Universitet, u.å.). I metodavsnittet beskrivs vilka tillvägagångssätt som används vid 

informationssökningen av vetenskapliga texter. Analysmetoden som används i 

informationssökningen är närläsning då det sker en uppdelning av vilket material som är 

väsentligt i relation till syftet. Det tillkommer en materialanalys där texterna har 

granskats utifrån våra inklusionskriterier/urvalskriterier. I materialanalysen kombineras 

analysmetoderna närläsning och den komperativa metoden som bär syftet att analysera 

skillnader genom att jämföra artiklar (Svensson, 2019).  

4.1 Informationssökning 

Informationssökningen hade i avsikt att hitta relevant vetenskapligt material 

som innehöll matematikdidatisk och didaktiskt  forskning  om blockbaserad 

programmeringsundervisning. Tillvägagångssätten som användes var sökning i databaser 

som i första hand lämpade sig för matematik, pedagogik och didaktik (se tabell 1). 

Resterande material fann vi med hjälp av kedjesökning (se tabell 1). Söktjänsterna som 

valdes ut var ERIC, PRIMO, MathEduc och Google Scholar.  

 

De sökord som användes i databaserna var: Block-based programming 

(blockprogrammering), Programming (programmering), Mathemathic (matematik), 

Education (utbildning), Elementary school students (grundskolan F-6), Scratch, Teaching 

(undervisning). Sökorden modifierades och vissa ord tillkom under sökningens gång. 

Debugging framkom genom kedjesökning och därmed användes som ytterligare sökord. 

Sökorden skrevs i kombination med hjälp av thesaurussökning, fraser (“...”), AND och 

OR samt trunkeringar.     

 

Det kan tilläggas att programmering internationellt erbjudit ett större utbud vid sökning 

av vetenskapliga texter och därmed inkluderades forskning på engelska i 

undersökningen. Den svenska forskningen som granskades använde sig av ett flertal 

återkommande referenser samt källor på engelska. Generellt gav det fler träffar när de 

engelska begreppen användes. Även svenska forskare producerade material på engelska 

när de skrev om programmering. Därför översattes sökorden till engelska då endast en 
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sökning med svenska begrepp gav ett begränsat urval och inkluderade inte tillräckligt 

mycket forskning kring blockprogrammering.     

 

De vita rutorna i figur 3 beskriver det generella tillvägagångssättet för den systematiska 

informationssökningen. De färgade områdena illustrerar ett exempel på en av 

sökningarna och är därför utbytbara. Exemplet som visas genererade fem av de 

vetenskapliga texter som inkluderades. I tabell 1 på sida 10 finns de 13 utvalda artiklar 

som tagits fram genom den systematiska informationssökningen. Där finns en kolumn 

kallad sökning där databas och sökord för respektive text dokumenteras. Den 

informationen kopieras in i de färgare områdena i figur 3 för att genomgå samma urval 

som beskrivs i de vita områdena. Urvalet av de vetenskapliga texterna baseras på 

relevanta titlar, abstrakt och innehåll. De texter som hittades via kedjesökning genomgick 

också urval så som relevanta titlar, abstrakt och innehåll. De texter som inte inkluderades 

visade på ett annat perspektiv som inte korrelerade med arbetets syfte.  

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Översikt över processen för den systematiska informationssökningen, ett exempel på en sökning 
 
 

För att en vetenskaplig text/artikel skulle få inkluderas i vår studie utgick vi ifrån flera 

urvalskriterier. För det första ville vi försäkra oss om att materialet var vetenskapligt och 

därför användes ”peer reviewed” i inställningarna när vi gjorde databassökningar. 

Fortsättningsvis inkluderades endast material som genomförts efter 2000-talet. För att så 

tydligt som möjligt kunna inkludera eller exkludera en text skapade vi nedanstående 

urvalskriterier:   

1. Blockprogrammering, programmering eller datalogiskt tänkande där 

programmering behandlas 

• Sökord efter 
urvalskriterier

Block-based 
programming, 
Mathematics, 

Education, 
teachning, 
elementary 

school, Scratch, 
debugging

• Anger en 
kombination av 
sökord

ERIC

Programming AND 
teach* AND 
"elementary 

school"

467 st
• Urval  
vetenskaplig
a artiklar 
(Peer 
Reviewed), 
årtal (vid 
behov)

166 st

• Vid behov, 
tillägg av 
ytterligare 
sökord

Scratch*

12 st

• Urval: 
relevanta 
titlar, 
relevant 
abstract

8 st

•Urval: 
relevant 
innehåll 

5 st
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2. Undervisningsperspektiv  

3. Programmering i relation till matematik  

4. Grundskolan årskurs F-6 (Elementary school students)  

 

För att de vetenskapliga texterna skulle få inkluderas i vår studie behövde de inte 

uppfylla samtliga urvalskriterier eller sökord. Det enda kravet var att första urvalskriteriet 

fanns med, vilket innebar att texten innefattade antingen programmering, 

blockprogrammering eller datalogiskt tänkande kopplat till programmering. Vidare 

räckte det antingen att texterna inkluderade ett undervisningsperspektiv (kriterium 2) 

eftersom vårt syfte var att undersöka hur forskning beskriver 

blockprogrammeringsundervisning eller något utav de andra kriterierna. Texterna skulle 

även fokuseras på grundskolan, årskurs F-6. Varför vi väljer att inrikta oss på 

grundskolan beror på att programmering blivit obligatoriskt sedan 2018. Ytterligare 

kriterium var Scratch då vi använde det att exemplifiera blockbaserad programmering. 

Via kedjesökningarna hittade vi återkommande författare, forskare och texter som kunde 

inkluderas utifrån urvalskriterierna. Litteratur, så som böcker och artiklar, gav indikation 

på flera källor som efter analys av titel, abstrakt och innehåll kunde inkluderas i 

vår studie. Nedan finns tabellen över materialet från informationssökningen. 
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Tabell 1. Sammanställning över informationssökningen vetenskapliga texter 
 

Författare År Titel Publikatio
nstyp 
 

Sökning 

Calder 
 

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

Tidskrifts-
artikel 
 

ERIC 
Programming AND teach* AND 
"elementary school" AND 
scratch* 

Heikkilä & Mannila 2018 Debugging in Programming as a 
Multimodal Practice in Early Childhood 
Education Settings 
 

Tidskrifts-
artikel 
 

PRIMO 
matematik* AND 
programmering* 
Vetenskapliga artiklar 

Kim, Yuan, Vasconcelos, 
Shin & Hill  

2018 Debugging during block-based 
programming 

Tidskrifts-
artikel 
 

ERIC  
*Block based programming* 
 

Lang-Ree 
2016 “Vi må tenke og ikke bare tegne” Doktors-

avhandling 
PRIMO 
programmering matematik* 

Meerbaum, 
Salant Armoni,& Ben-Ari 

2011 Habits of programming in Scratch  Tidskrifts-
artikel 

kedjesökning via referenslista i 
Lang-ree (2016) – fulltext google 
scholar 
 

Mladenović, Boljat, & 
Žanko  

2018 Comparing loops misconceptions in block-
based and text-based programming 
languages at the K-12 level 

Tidskrift-
artikel 

ERIC 
Programming AND teach* AND 
"elementary school" AND 
scratch* 

Resnick, M., Maloney, J., 
Monroy-Hernández, A., 
Rusk, N., Eastmond, E., 
Brennan, K., Millner, A., 
Rosenbaum, E., Silver, J., 
Silverman, B., Kafai, Y. 

2009 Scratch: Programming for all.  Tidskrift-
artikel 

Kedjesökning i referenslista bok – 
fulltext via primo 

Papadakis, Orfanakis, 
Kalogiannakis, & Zaranis 

 

2017 The Appropriateness of Scratch and App 
Inventor as Educational Environments for 
Teaching Introductory Programming in 
Primary and Secondary Education.  

Tidskrift-
artikel 

ERIC 
“Block-based programming” 
 

Strawhacker, Lee, & Bers,  

 

2017 Teaching tools, teachers’ rules: exploring 
the impact of teaching styles on young 
children’s programming knowledge in 
ScratchJr 

Tidskrift-
artikel 

ERIC 
Programming AND teach* AND 
"elementary school" AND 
scratch* 

Szalayné Tahy, 

 

2016 How To teach programming indirectly – 
using spreadsheet application 

Tidskrift-
artikel 

Kedjesökning 

Su, Yang, Hwang, Huang, 
& Tern  

 

2014 Investigating the role of computer-supported 
annotation in problem-solving-based 
teaching: An empirical study of a Scratch 
programming pedagogy.  

Tidskrift-
artikel 

ERIC 
Programming AND teach* AND 
"elementary school" AND 
scratch* 

Taylor,  
Harlow  
& Forret 

 

2010 Using a computer programming 
environment and an interactive whiteboard 
to investigate some mathematical thinking 

Tidskrift-
artikel 

kedjesökning via referenslista i 
Lang-ree (2016) – fulltext google 
scholar 
 

Valentine  
2018 Tinkering with Logo in an Elementary 

Mathematics Methods Course 

Tidskrift-
artikel 

ERIC 
Programming AND teach* AND 
"elementary school" 
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4.2 Materialanalys  

Materialanalysen inleddes med att de vetenskapliga texterna granskades och ställdes i 

relation till urvalskriterierna. Vidare användes analysmetoden närläsning och de texter 

som fortfarande innehöll relevant fakta placerades och sammanfattades i en tabell (se 

bilaga 1). En del material innehöll bra rubriker eller intressanta abstrakt för vår studie, 

men efter att närläsning gjorts har de texter uteslutits då de som efterfrågats utifrån våra 

kriterier inte behandlats. Sammanställningen av materialet i tabellen gav en överskådlig 

bild av vad som hade samlats in, syfte med studien, vilken metod, väsentlig information 

ur resultat och diskussion som kunde vara användbart. Under den första fasen, 

närläsningen, antecknades generella sekvenser i texterna som ansågs vara viktiga att 

analysera en ytterligare gång i ett senare skede.      

 

Den andra delen av analysen, där den komparativa metoden användes, lästes texterna 

igenom ytterligare en gång, med avseendet att kunna färgkoda efter tematisk indelning. 

Alla texter som inkluderade lärostilar, metoder och programmet Scratch färgkodades. Det 

som färgkodades i Scratch markerades även med bokstäverna “N” och “P”, med syftet att 

markera negativa och positiva samt kritiska aspekter i programmet. Det förenklade vår 

jämförelse texterna emellan, vilket gjorde det lättare att bekräfta resultatet. De teman som 

valdes baserades delvis på vad som var återkommande i flertalet texter, dels för att de 

överensstämde med underliggande syfte och frågeställningar. Allt material bearbetades 

tillsammans.   
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5. Resultat   

5.1 Användningen av visuella blockbaserad  programmeringsmiljöer i 
undervisningen  

Flertalet studier påstår att visuella och grafiska programmeringsmiljöer är lämpliga och 

främjar processen hos yngre elever och nybörjare vid introduktion av programmering 

(Mladenović1, Boljat, Žanko, 2018, s. 1483-1484; Papadakis et al., 2017, s. 59). De 

växande antal tillägg som gjorts i flertalet styrdokument världen över väljer därmed att 

implementera blockbaserade programmeringsmiljöer som en introduktion till datalogiskt 

tänkande (Papadakis et al., 2017, s. 59-60; Szalayné Tahy, 2016, s. 16).    

 

Visuella blockbaserade programmeringsmiljöer är designade för att undvika att elever 

stöter på hinder som kan förekomma i traditionella textbaserade programmeringsmiljöer 

där syntaxfel kan uppstå. Både lärare och elever tillåts att fokusera på algoritmer istället 

när problem med syntaxer elimineras (Mladenović et al., 2018, s. 1484; Papadakis et al., 

2017, s. 60).  

 

Elever i årskurs 6 befinner sig fortfarande generellt på en konkret nivå i sin kognitiva 

utveckling (Mladenović, Boljat, Žanko, 2018, s. 1484). Då programmering anses kräva 

ett abstrakt tänkande kan detta bli ett problem. Genom en undervisning där visuella 

programmeringsmiljöer används ges elever möjlighet att utveckla förståelsen för 

programmeringens koncept, då det får gå från det konkreta till det abstrakta (Ibib, 2018, 

s. 1484).  

5.2 Utmaningar med en undervisning där visuella blockbaserade 
programmeringsmiljöer används 

Enligt forskning framgår det att visuella blockbaserade program, exempelvis Scratch, har 

varit framgångsrikt vid utveckling av egenskaper inom programmering för yngre elever 

(Resnick et al., 2009, s. 60; Calder, 2010, s. 13–14; Strawhacker, Lee & Marina Umaschi 

Bers, 2017, s. 350). En annan studie (Szalayné Tahy, 2016, s.16) beskriver däremot 

motsatsen till att programmering utvecklats vid blockbaserade program. Hon påstår att 

när elever skriver i programmet Scratch till exempel, skapar de olika spel eller roliga 
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historier snarare än att förstå konceptet av själva programmeringen. Ytterligare 

utmaningar som råder kring blockbaserad programmering är att elever, utan att tänka, 

testar att placera vad enligt dem tycks vara lämpliga block för att lösa en uppgift. Om 

elever väljer den metoden mister de möjligheten att utveckla ett algoritmiskt tänkande 

och förstå programmeringens koncept (Meerbaum, Salant Armoni, & Ben-Ari, 2011, 

s.169). Det förekommer även att elever skapar och färdigställer ett program men att de 

inte nödvändigtvis har förstått dess process (Su et al., 2014, s. 649). SATT IHOP TVÅ 

STYCKEN. Strawhacker et al. (2017, s. 368-369) studie lyfter lärares erfarenheter när 

elevers förståelse uteblir då de arbetar i, till exempel, Scratch. Lärarna upplevde att deras 

elever använde färgfunktionen och fokuserade hela lektionen på att bestämma vilken 

karaktär de skulle använda istället för att spendera sin tid på huvuduppgiften, vilket var 

programmering. En utmaning blir därför att ge elever en undervisning som grundar sig på 

att koda och inte en som inkluderar att endast dra och släppa block vid korrekta 

placeringar (Szalayné Tahy, 2016. s.). 

 

Ytterligare utmaning vid användandet av blockbaserad programmering kan vara när 

elever är oroliga att göra fel. Studier (Kim et al. 2018 s, 768-769; Lang-Ree, 2016, s. 44; 

Heikkilä & Manilla, 2018, s. 9) visar att det fel som uppstår vi programmering kan vara 

fördelaktigt om de bearbetas med rätt inställning. Vissa elever ser däremot ett fel som ett 

misslyckande och vågar därmed inte utmana sig när de programmerar (Kim et al. 2018 s, 

768-769). Det medför att elever ser förbi problemen som uppstår, vilket kan leda till att 

de inte utforskar felet som skulle kunna användas som hjälpmedel till att utvecklas 

(Lang-Ree, 2016, s. 44; Heikkilä & Manilla, 2018, s. 9).  

 

När det gäller blockprogrammering där enheter som datorer eller ipads involveras kan det 

uppstå svårigheter. Det förekommer att elever har svårt att fokusera och ta del av andra 

elevers arbeten och råd för att utvecklas inom programmering. Om de själva inte hanterar 

enheten och istället ska granska när någon annan instruerar kan det leda till att kunskap 

uteblir (Taylor, Harlow & Forret, 2010, s. 566).    

 

Slutligen visar forskning att det finns begränsningar med de visuella blockbaserade 

programmeringsmiljöerna (Su, Yang, Hwang, Huang, Tern, 2014, s. 649). Funktionerna 

behöver ett bredare utbud om det ska kunna användas för vidare undervisning och ge 

elever möjlighet till utmaning (Resnick et al., 2009, s. 66). Lämpliga inlärningsmetoder 

eller användbara verktyg har varit svåra att hitta för att höja elevers 
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programmeringsprestationer i Scratch. Det har blivit en stor utmaning i studier kring 

Scratch (Su et al., 2014, s. 647). Denna utmaning lyfter även Resnick et al. (2009, s. 67) 

som menar att den pedagogiska undervisningen måste utformas snarare än den 

teknologiska biten för att elever ska förstå Scratch.      

5.3 Undervisningsmetoder, lärarstilar och innehåll vid visuell 
programmeringsundervisningen  

För att utveckla elevers förståelse av programmering i matematikundervisningen, kan 

lärare introducera hur debugging går till och varför det är viktigt att kunna göra en debug 

vid felaktig programmering. Enligt forskning ger undervisning med debugging en ingång 

till elevers förståelse av programmering (Kim, Yuan, Vasconcelos, Shin, Hill, 2018 s, 

768-769; Heikkilä & Manilla, 2018, s. 9). Detta påstående stärks också i andra studier där 

forskning lyfter vikten av att fokusera på problemet istället för att glömma bort det 

(Lang-Ree, 2016, s. 44; Heikkilä & Manilla, 2018, s. 9). Ordet debug involverar problem 

vilket genom rätt undervisning kan underlätta problemlösning generellt för elever. En 

svårighet vid användandet av debugging i undervisningen är att lärare är rädda att göra 

fel vilket kan resultera i att de väljer lättare program att programmera i. Konsekvensen av 

detta är att varken lärare eller elever kommer utmanas i den utsträckning de hade gjort 

om de valt en mer avancerad programmeringsmiljö (Kim et al. 2018 s, 768-769). Trots 

att elever inte kritiseras för eventuella misstag, råder rädslan av misslyckande hos dem. 

Vissa elever ser möjligheter av att misslyckas genom att använda felen som ett 

hjälpmedel att reda ut det korrekta svaret. Andra elever kan vid första misslyckandet bli 

avskräckta, vilket leder till att de inte vill utforska lika mycket som andra elever (Lang-

Ree, 2016 s. 55).  

 

Hur debugging ska synliggöras för elever väljer läraren. Två sätt att synliggöra begreppet 

är att uttrycka sig indirekt eller direkt i undervisningen. När läraren säger till elever att 

något blivit fel vid programmering, har den direkta strategin använts. (Heikkilä & 

Manilla, 2018, s. 9). Om lärare istället väljer att ifrågasätta elever genom att ställa frågor 

där de själva får komma till insikt om vad som blivit fel har den indirekta strategin 

förekommit. Om läraren gestikulerar, lyfter ett ögonbryn eller korrigerar sitt kroppsspråk 

som indikation på att en debug uppstått, tyder lärarens handlingar på ett indirekt 

förhållningssätt för att leda eleven på rätt spår utan att säga det. Den indirekta strategin 
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används inte bara i samband med programmering och matematik utan generellt i all 

undervisning (Heikkilä & Manilla, 2018, s. 9).  

 

I en annan studie (Lang-Ree, 2016,  s. 40) framkom att samarbete, som metod, kan ha en 

positiv inverkan på och vara till stor hjälp vid elevers utveckling av programmering. Det 

bekräftas även av Valentine (2018) där flera av deltagarna drev sin process framåt genom 

att arbeta gemensamt. Författaren förtydligar dock att konversationerna och den feedback 

som deltagarna i hennes studie gav till varandra, för vidare utveckling, kan lärare inte 

förvänta sig förekomma i framtida elevgrupper. Det beror på att de som deltagit i den här 

studien var vuxna människor som arbetat en längre tid tillsammans. Ytterligare en studie 

poängterar hur samarbete och feedback, från både lärare och klasskamrater, ger nya 

perspektiv för att lösa uppgifter och därmed utveckla sig inom programmering (Calder, 

2010, s. 12).  

 

Samarbete är emellertid inte alltid det bästa sättet att arbeta vid programmering (Taylor, 

Harlow & Forret, 2010, s. 566). En annan studie visar på att elever kan vara 

självcentrerade och när de inte har kontroll över verktyget de använder (dator, interactive 

boards1, suftplatta eller telefon) vid programmering, förekommer det att de istället 

förlorar fokus. Det resulterar i att vissa elever inte kan ta in den kunskap som efterfrågas i 

undervisningen. De kunde heller inte ta lärdom från sina klasskamrater då de inte riktade 

uppmärksamhet till hur klasskamrater hanterade uppgifterna. Det bör finnas en balans i 

arbetet som görs i klassrummet, allting ska inte ske genom samarbete. Alla behöver 

arbeta individuellt i sin takt och med nivåanpassade uppgifter (Lang-Ree, 2016, s. 58).  

 

För en framgångsrik undervisning i programmering betonar Lang-Ree (2016, s. 46-49, 

60) betydelsen av att upptäcka elevers missuppfattningar som uppstår i samband med 

visuella blockbaserade programmeringsmiljöer. Genom att vara medveten om eventuella 

missuppfattningar kan lärare förbereda sig innan undervisningen samt ställa frågor som 

kan hjälpa till att upptäcka dem under processen. Ett effektivt sätt att uppmärksamma 

missuppfattningar kan vara genom interaktiva whiteboards (Taylor, et al., 2010, s. 568).  

Smartboards är ytterligare ett tekniskt verktyg som kan bidra till att synliggöra och 

identifiera missuppfattningar. Fördelen med dessa verktyg är att elevers arbeten enkelt 

kan diskuteras på storbild i helklass. Lärare kan då skapa möjlighet till reflektion hos 
                                                   
1 Interaktiv skrivtavla är ett undervisningsverktyg som består av en stor skärm, vilken är belyst av en 
projektor som är ansluten till en dator. Det är en digital gemensam yta som möjliggör interaktiva övningar, 
digitala lektioner och presentationer. 
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elever och upptäcka, genom frågor, vad som kan tänkas vara missuppfattningar (Lang-

Ree, 2016, s. 60, 48; Taylor, et al., 2010, s. 568).    

 

En annan studie (Su et al., 2014, s. 647) behandlar vilka kunskaper elever behöver för en 

framgångsrik utveckling av kompetens i programmet Scratch. Det anses fördelaktigt att 

elever bemästrar två olika sorters kunskaper om programmering, “konceptuell” och 

“strategisk” kunskap. Med “konceptuell” kunskap menas att det finns en förståelse för 

hur programmet är konstruerat. Det innebär att elever har kunskap till att resonera, 

förutsäga händelser och motivera orsakssammanhang av det som sker i Scratch. 

“Strategisk” kunskap involverar däremot förmågan att använda “konceptuell” kunskap på 

ett så lämpligt och effektivt sätt som möjligt för att lösa nya problem.  

 

Flertalet elever uppfattar programmering som något komplicerat medan andra lär sig 

programmering på egen hand. Därför studeras och övervakas elevgrupper när en ny 

metod ska undersökas och utvärderas i relation till programmering. Studier bekräftar att 

de nya metoderna är mer passande än de gamla, men att resultatet endast är undersökt 

lokalt vilket inte alltid upplevs tillräckligt övertygande. Framgångsrika resultat hos elever 

beror mer på personligheten hos lärare och dess lärarstilar samt samhörigheten i klassen 

än på nya metoder (Szalayné Tahy, 2016, s.15). Andra studier betonar även vikten av 

lärarens roll i arbetet med exempel som det visuella blockbaserade programmet Scratch 

(Lang-ree, 2016 s. 56). Samtidigt som lärare påverkar resultatet hos elever är det ännu 

mycket som är outforskat gällande hur lärare undervisar och använder de visuella 

blockbaserade programmen för bästa resultat (Strawhacker et al., 2017, s. 350; Su et al., 

2014, s. 647).   

 

Mot den bakgrunden gjorde Strawhacker et al. (2017, s. 366, 370-371) en studie där de 

undersökte lärarstilar. Studiens resultat visade att det fanns en stark korrelation mellan 

två lärarstilar och elevers höga resultat. Stilarna var “expert” och “facilitator”, där en 

expert fokuserar på att tydligt visa detaljerad kunskap och utmana elever för utvecklad 

kompetens. De vill kunna vara en förebild som visar på hur en expert i området kan se ut. 

Facilitator däremot karakteriseras med personlig flexibilitet och fokuserar på elevers 

behov samt har viljan att utforska vilka alternativa lösningar det finns för att få elever att 

uppnå sina mål. Använder lärare en “facilitatorstil” brukar de sällan erbjuda det rätta 

svaret utan istället försöker de vägleda elever genom att ge dem frågor för att upptäcka 
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svaret själva. Facilatorer ser sig som konsulter. De tar en stöttande och uppmuntrande 

position. 

6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion   

Då programmering nyligen blivit obligatoriskt i kursplanen för matematik, har ämnet 

även för oss varit ett nytt, okänt och relativt svårt område att undersöka. Vi valde att 

utesluta vetenskapliga texter skrivna innan år 2000, då utveckling av visuella 

programmeringsmiljöer idag pågår. Den tidigaste vetenskapliga artikeln vi använt skrevs 

2009 och den senaste skrevs år 2018. Detta kan anses kritiskt då spannet endast sträcker 

sig mellan nio år samt att både utbud och innehåll minskar avsevärt till undersökningen. 

Stor del av informationssökningen har gjorts i säkra och kvalitetsbaserade databaser där 

alla källor sorterats till peer reviewed. Alla vetenskapliga texter är internationella vilket 

också gjort att alla sökord skrivits på engelska för relevant fakta. När vi började söka 

utgick vi ifrån undervisning i programmering vilket gjorde att vi skrev edu* som i 

education för att specificering mot undervisning. Sökningarna gav inte önskat resultat 

vilket gjorde att education ersattes med ordet teach* som i teaching där fler relevanta 

träffar och användbara texter fanns att hämta. Ett utav sökorden som användes var 

Scratch, vilket vi kan ställa oss kritiska till. Varför vi valde att just begränsa oss till 

Scratch berodde på att det var programmet som användes under vår utbildning, något 

eleverna på vår verksamhetsförlagda utbildning använde samt att det förekom vid 

databassökningarna. Ordet Scratch hjälpte oss att begränsa antalet träffar och innehållet 

stämde överens med våra urvalskriterier. Däremot kan denna begränsnings lett till att viss 

relevant forskning har uteslutits. Databaserna som användes var ERIC och MathEdu. 

Däremot fann vi att de båda databaserna ofta gav samma resultat. Via PRIMO fann vi en 

doktorsavhandling som passade in i våra sökkriterier. Eftersom texterna är skrivna på 

engelska som inte är vårt modersmål, finns utrymme för tolkning, vilket därför kan ha 

påverka vår studie. 

 

Kedjesökning har varit en stor hjälp då vi hittat ytterligare vetenskapliga texter med 

viktig information kring programmering. Kedjesökningen har gett oss ord som 

exempelvis debugging vilket är viktigt för elever att känna till vid programmering. 

Däremot kan kritik riktas till om debugging verkligen har så stor betydelse som det 
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framställs i denna litteraturstudie. Med det menar vi att de artiklar som valts ut efter att vi 

funnit debugging, skriver om vikten av att använda debugging som metod i 

programmering. Påståendet kanske inte förvånar då vi ser att flertalet studier diskuterar 

begreppet. 

 

I många länder har programmering utformats som ett eget ämne i skolan vilket medför att 

forskning kring programmering inte endast inriktas på relationen till matematik (Lang-

Ree, 2016, s. 1). Eftersom syftet med vår studie grundas på programmering i 

matematikundervisning och materialet som analyserats är internationellt, bör det 

förtydligas varför vi ändå valt att inkludera internationell forskning trots att fokus 

specifikt inte riktas mot matematik. Det står i kursplanen för matematik att eleverna ska 

få programmera i visuella programmeringsmiljöer (Skolverket, 2018a, s. 57). Då vi sett 

att exempelvis Scratch har använts utan någon specifik koppling till matematikämnet, ser 

vi det relevant att undersöka hur en undervisning i Scratch generellt utformas samt de 

kritiska aspekter programmet medför. Det angår även all forskning om visuella 

blockbaserade programmeringsmiljöer som behandlar generella undervisningsmetoder 

och strategier som även kan vara aktuella vi undervisningen matematik, då lärare ska 

använda sig av programmen. Debugging är exempelvis viktigt för utvecklingen av 

algoritmer såväl som andra delar i programmering.   

 

Gällande andra styrkor och svagheter generellt i sökprocessen och arbetet, upplevdes det 

svårt att hitta vetenskapliga texter baserade på syftet. Resultaten av sökningarna var svåra 

att selektera och urvalet svårt att begränsa. Vissa texter kunde exempelvis fokusera på att 

introducera Scratch som programmeringsmiljö och mindre fokus på hur undervisningen 

såg ut. Andra texter fokuserade på att jämföra skillnader och likheter på olika 

programmeringsmiljöer för att ta reda på för- och nackdelar vilket inte heller hjälpte då 

syftet var mer riktat mot att undersöka hur undervisning såg ut i programmering.   

 

De erfarenheter vi fått genom att läsa och tolka olika källor indikerar att utbudet 

information är smalt kring undervisning i visuella programmeringsmiljöer.  

Däremot har vi problematiserat och diskuterat det som faktiskt framkom. Det som är 

kritiskt är att vissa metoder, kunskaper och lärostilar inte kan bekräftas i flera olika källor 

eftersom blockprogrammering är ett begränsat området för tillfället.  
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Avslutningsvis vill vi nämna tre beslut vi tagit. För det första valde vi att ta med två 

stycken artiklar som behandlar förskolan och inte F-6. Det beslutet baserar på att det 

förekom likheter och områden som även skulle kunna passa att diskutera i F-6. Det andra 

handlar om varför vi valde Scratch som kriterium. Under skrivprocessen framkom 

Scratch som exempel i flera av våra källor som användes i bakgrunden, till exempel 

behandlade tre böcker Scratch. Därför valdes det in som ett sökord och även ett 

kriterium. Vissa källor har inte sidhänvisats i arbetet vilket beror på att några av de 

vetenskapliga texterna saknade sidnummer eller att det är en webbsida, powerpoint eller 

video som refererats.  

6.2 Resultatdiskussion   

I resultatdiskussionen behandlas relationen mellan resultatet och litteraturstudiens syfte 

samt frågeställningar. Syftet var att beskriva visuell blockprogrammering i årskurs F-6 i 

didaktisk forskning. En sammanfattning av frågeställningarna kan beskrivas som: Varför, 

vilka utmaningar, och hur visuella blockbaserade programmeringsmiljöer används i 

undervisningen?  

6.2.1 Användandet av visuella blockbaserade programmeringsmiljöer och dess 
utmaningar  
 

Enligt resultatet framgår det tydligt att programmering fått ett större utrymme i 

kursplanen för matematik och att blockbaserade programmeringsmiljöer förekommer 

som ett vanligt verktyg i programmeringsundervisning världen över (Papadakis et al., 

2017, s. 59-60; Szalayné Tahy, 2016, s.16; Mladenović1et al., 2018 s. 1483-1484). 

Påståendet om att programmering skulle vara jämförbart med förmågan att lära sig läsa, 

skriva och räkna blir mer påtaglig då det prioriteras i större utsträckning i undervisningen 

(Rolandsson, 2015, s. 1–6; Wing, 2006, s. 33). Utifrån detta perspektiv ska det bli 

spännande att följa utvecklingen av blockbaserad programmeringsundervisning då 

resterande resultat i den här studien visar på att det finns ett begränsat utbud av tidigare 

forskning.      

 

En anledning till varför användandet av visuella blockbaserade programmeringsmiljöer 

ökar i undervisning (Papadakis et al., 2017, s. 60; Szalayné Tahy, 2016, s.16; 

Mladenović1et al., 2018, s. 1484) bygger på att programmeringsmiljön är konstruerad för 

att exkludera exempelvis syntaxfel som kan vara ett hinder för elever. Denna fördel ska 
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kunna göra att elever kan fokusera på algoritmer istället Med tanke på kursplanens 

innehåll, där elever ska undervisas i hur algoritmer kan skapas och användas vid 

programmering (Skolverket, 2018a, s. 57), blir det fördelaktigt att använda blockbaserade 

program eftersom forskning menar att det underlättar förståelsen av algoritmer. I 

resultatet visas däremot utmaningar som kan förekomma, vilket gör att elever inte 

fokuserar på algoritmer. För att undervisningen ska fungera behöver därför 

matematiklärare vara medvetna om att elever tenderar att spendera all sin tid på val av 

karaktärer och färger, alternativt bara dra och släppa block (Meerbaum et al., 2011, 

s.169; Szalayné Tahy, 2016, s.16; Strawhacker et al., 2017, s. 368). Undervisningen får 

då en motsatt effekt och utvecklar inte programmeringskonceptet eller förståelsen för 

algoritmer. Hur matematikundervisningen bör utformas för att förebygga detta beteende 

framkommer tyvärr inte vår studie.  

6.2.2 Undervisningen och dess utmaningar  
 

Kommentarmaterialet (Skolverket, 2017, s. 9) beskriver, angående undervisning, att 

programmering möjliggör utvecklad förståelse för matematik genom att experimentera i 

olika programmeringsmiljöer. En lärandemiljö som tillåter elever att prova idéer, testa sig 

fram genom att mixtra med programmet menar forskare ska gynna lärandet av 

programmering (Martines, et al., 2013). Fastän att dra och släppa block kan anses vara ett 

sätt att experimentera sig fram till kunskap, pekar studier i resultatet på att detta inte är 

fallet alla gånger (Szalayné Tahy, 2016, s.16; Meerbaum, Salant Armoni, & Ben-Ari, 

2011, s.169; Su et al., 2014, s. 649; Strawhacker et al. 2017, s. 368). En intressant aspekt 

och utmaning blir därför att hitta balansen mellan en tillåtande undervisning där elever 

får tid att experimentera och en uppmärksam lärare som hjälper till att vägleda dem i rätt 

riktning. Det blir påtagligt att stöd kommer behövas för att få elever att experimentera på 

”rätt” sätt och inte spendera tid på att laborera med funktioner som inte utvecklar 

matematiska förmågor.   

 

I samband med stödet som elever påtagligen behöver samt lärares betydande roll vid 

programmering (Szalayné Tahy, 2016, s.15; Lang-ree, 2016 s. 56) kan en slutsats vara att 

det finns behov av forskning som behandlar metoder och lärarstilar. En av de 

vetenskapliga artiklarna i vår studie undersökte vilka lärarstilar som var mest lämpade 

(Strawhacker et al. 2017, s. 366, 370-371). Om nu expert är en stil att föredra är det 

intressant att fundera över hur lärare ska bete sig när de är experter. I studien som 
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Strawhacker et al. (2017, s. 352-353) gjorde var det sex frivilliga och intresserade lärare 

som deltog. Kan det påverka att de lärarna kunde hantera expertstilen bättre till skillnad 

från de osäkra lärare vi beskriver i inledningen. Troligtvis stämmer det och för de osäkra 

lärarna kommer fortbildning krävas för att kunna utveckla expertstilen. Vidare kan det 

diskuteras hur expertstilen ställer sig i relation till andra delar av vårt resultat. Till 

exempel framkommer det enligt Kim et al. (2018 s, 768-769) att lärare måste våga göra 

fel, då det är en del av processen i programmering. Vi antar därför att en expert i 

klassrummet måste våga visa att det ibland inte blir perfekt direkt, fastän det kan låta som 

att en expert alltid ska visa ”rätt” sätt.      

 

Förutom lärarstilar visade delar av resultatet på passande kunskap för elever. Enligt en 

studie (Su et al., 2014, s. 647), är det att föredra om elever lär sig resonera, förutsäga 

händelser och motivera orsakssammanhang som sker i visuella programmeringsmiljöer. 

Det framgår att kunskaper som dessa möjliggör utveckling i programmering och därmed 

också relevant för matematiklärare att ta hänsyn till. Detta borde leda till att lärare arbetar 

för att förbättra de kunskaperna hos elever. Det är dock även här tydligt att det inte finns 

någon fortsatt beskrivning av hur den kunskapen ska uppnås eller hur undervisning ska 

konstrueras för att utveckla de förmågorna. Förutom den nämnda kunskapen tar studier 

upp en kritisk aspekt som undervisningen borde behandla. Det innebär att elever bör få 

utmanas i att skriva kod och inte fokusera på något annat i de blockbaserade programmen 

som används (Szalayné Tahy, 2016, s.16). Problematiken här blir likväl bristen på 

information om hur det ska gå till i praktiken samt vad det innebär för lärandet av 

algoritmer, som Skolverket (2018, s. 57) vill ska utvecklas i visuella 

programmeringsmiljöer.  

 

Ett område som poängterades av flertalet studier och vars begrepp användes frekvent i 

texterna var debugging (Kim et al. 2018 s, 768-769; Lang-Ree, 2016 s. 55; Heikkilä & 

Manilla, 2018, s. 9). I jämförelse med tidigare bidrog de texterna med en mer konkret 

beskrivning om hur arbetet skulle kunna utforma sig i praktiken samt varför det är 

användbart. För det första förmodar vi, då studierna menar att flera lärare är osäkra och 

rädda att göra fel, att de behöver försäkras om att även de precis som elever kan dra 

fördel av att misslyckas och använda det som hjälp till utveckling. För det andra kommer 

troligtvis inte elever våga göra fel, och använda det som metod, om inte deras lärare 

föregår med gott exempel. De två strategierna, indirekt och direkt, som Heikkilä & 
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Manilla (2018, s. 9) diskuterar, bekräftas inte av någon av de andra vetenskapliga 

texterna. Å andra sidan kan vi utifrån uttalanden om att debugging är en viktig del av 

processen i programmering, anta att elever är i behov av att någon uppmärksammar deras 

fel. I synnerhet tar den indirekta metoden en stark position då studien visar större stöd för 

användandet av den i programmering. Debugging blir därför ett tillvägagångssätt som 

förmodligen kan vara viktigt att vara medvetet om och använda i matematikundervisning, 

då debugging ska fungera som ett hjälpmedel.  

 

Ett annat “hjälpmedel” som framkom i resultatet var samarbete. Diskussionen om hur 

samarbete är gynnsamt eller inte kan avslutas med att det bör vara en balans mellan 

individuellt fokus och interaktion med andra (Lang-Ree, 2016, s. 40, 58; Valentine, 2018; 

Calder, 2010, s. 12; Taylor, Harlow & Forret, 2010, s. 566). Däremot lyfter de, som 

behandlat samarbete i relation till programmering, att om elever kan och får hjälp att 

fungera tillsammans kan det ge goda resultat medan en situation där det inte fungerar kan 

leda till försummad kunskap. Fastän tankarna kring samarbete kan generaliseras till alla 

ämnen i skolan verkar det som att arbete med blockbaserade programmeringsmiljöer kan 

vara extra känsligt. Elever verkar ha svårigheter att experimentera samtidigt på samma 

enhet, till exempel dator, ipad eller interactive board.  

 

Interactive boards och whiteboards kan enligt resultatet (Lang-Ree, 2016, s. 60, 48; 

Taylor, et al., 2010, s. 568) användas som ett verktyg att upptäcka elevers 

missuppfattningar. Om vi ställer det i relation till utmaningen att många elever är oroliga 

att göra fel (Kim et al. 2018 s, 768-769; Lang-Ree, 2016, s. 44; Heikkilä & Manilla, 

2018, s. 9), kanske en whiteboard där några elevexempel utvärderas kan vara en start till 

att kunna visa på att fel inte är ett misslyckande, utan något som kan bidra med ny 

kunskap. 

 

Utifrån resultatet då undervisning visar att visuella programmeringsmiljöer är begränsade 

(Meerbaum el at. & Ben-Ari, 2011, s.169; Szalayné Tahy, 2016, s.16; Strawhacker et al., 

2017, s. 368-369) samt studier som menar att lärarens roll är ett outforskat område 

(Strawhacker et al., 2017, s. 350; Su et al., 2014, s. 647) kan ytterligare antagande göras. 

Det behövs studier som undersöker och sammanställer hur en undervisning kan utformas, 

synnerligen inriktat på matematikämnet. I relation till vårt syfte framställer forskning 

utmaningen att presentera lämpliga pedagogiska riktlinjer (Su et al., 2014, s. 647; 

Resnick et al., 2009). Fördelaktigt skulle det vara om matematiklärare mer i detalj kunde 
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få ta del av hur hen skulle kunna undervisa och exempelvis vad som är passande frågor 

för att styra processen framåt.    

 

7. Avslutande reflektioner  

Erfarenheter ifrån vår verksamhetsförlagda undervisning bidrog endast med generella 

inblickar om vilket visuellt blockbaserat program som användes. Scratch förekom som 

verktyg, men oron och okunskap kring programmet stämmer även överens hos lärare på 

vår verksamhetsförlaga utbildning.  Elever och lärare har generellt en rädsla av att 

misslyckas vid utövandet av programmering, därför kan debugging i 

undervisningssammanhang vara till fördel för att motarbeta denna rädsla.  

 

Det studier vi funnit som behandlar programmering allmänt kan upplevas irrelevanta, då 

de inte riktar fokus på programmering i matematikundervisning. Oavsett om fokus var att 

framhäva varför, vilka utmaningar, och hur en undervisning ser ut i relation till 

matematiken fanns det inte tillräckligt mycket forskning för det. Av detta skäl 

bearbetades även generella studier om programmering. Det generella resultatet som 

framkom tycker vi ändå är av relevans. Det kan appliceras på det som står i kursplanen 

vilket är: Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering samt 

Programmering i visuella programmeringsmiljöer (Skolverket, 2018a, s.57).  

 

Vidare forskningsfrågor skulle kunna grunda sig på vilka kritiska aspekter lärare funnit 

vid användingen av blockbaserade programmeirngsmiljöer. Man skulle även kunna 

ifrågasätta om elever får ut den mängd kunskap som önskas av kursplanen. Då vi funnit 

andra relevanta programmeringsmiljöer i undervisningssyfte, kanske ett annat program 

kan undersökas. Ytterligare forskningsfråga skulle kunna vara hur elevers lärande 

påverkas av lärares stilar och metoder. När det gäller undervisningen hade det varit 

intressant att undersöka vilka kritiska aspekter elever måste få syn på för att utveckla sin 

förståelse för algoritmernas betydelse i programmering samt vilka begrepp som är 

avgörande att behärska. 

 

Det inledande citatet Att ge teknik till lärare, utan utbildning, är som att klistra fast 

vingar på en fjärilslarv (Nygårds, 2015, s. 80) sammanfattar vikten av vår 

litteraturstudie. Förhoppningsvis kan vår studie vara en inledning till vidare forskning 
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som kan hjälpa lärare att få mer kunskap kring blockbaserad 

programmeringsundervisning.  
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Utöver att Scratch utvecklar spatial förmåga 
och problemlösning framkommer det vilket 
betydelse feedback har på elevers 
prestationer. Feedback ger dem nya 
perspektiv som ger dem möjlighet att 
modifiera sina aktiviteter och fortsätta 
utveckla sina kunskaper i Scratch.  Feedback 
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Syftet med den här artikeln är att i 
större utsträckning utveckla hur 
programmering kan bli behandlat 
som ett nytt undervisningområde, 
där debugging är en fas som 
involveras för förståelsen och 
utveckling av programmering.  
 
Frågeställningen är: Hur kan 
debugging som en del av 
undervisning och inlärning av 
programmering bli förstått som en 
multimodalt lärande? 
 

Genomfördes i en svensk förskolan där 
deltagarna var elever/barn mellan 4-5 år. 
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Kvalitativ: 
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Inledningvis beskriver författarna 
kompliciteten i att observera debugging som 
metod i klassrummet. Det framkommer dock 
två olika tillvägagångssätt att indikera på att 
elever bör använda sig av debugging. Det 
kan ske indirekt och direkt. Med direkt 
menas att läraren verbalt förklarar att det är 
något som inte stämmer och en omformation 
behöver genomföras, medan den indirekta 
kan ske genom kroppsspråk och eller genom 
öppna frågor som kan leda till att elever 
förstår att det är något problem som har 
uppstått.  
 
Resultatet indikerar även på att debugging 
bör anses som en process när elever lär sig 
att programmera.  
 
Ytterligare fann forskarna att eleverna 
arbetade tillsammans och förklarade sin 
process och kunde därmed dra slutsatser. 
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& Hill, R. B.  
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based programming.  

 

Springer Natur,  
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Att undersöka hur Debugging 
processen (felsökningsprocessen) 
Används av kommande lärare i 
blockprogrammering. Syftet var 
att få insikt hur lärare kan 
förbereda sig inför datakunskap. 

Case study (fallstudie) 

Antal: 19 deltagare som deltog i en kurs 
designad för studenter med inriktning mot 
att bli lärare. Alla deltagare var kvinnliga 
studenter. Innan de fick delta hade 
studenterna avverkat tre terminer på 
collage.  

Form: Filmobservation, Intervjuer, 
Dataskärmsinspelningar,  

USA 

Undersökningen ledde till en lista där sex 
stycken vanliga och återkommande fel när 
kommande lärare arbetade med debugging. 
Listan kan användas för att undervisa i 
strategier när det gäller debugging 
(Felsökning). 



 
 

Lang-Ree, H. L. 

 

“Vi må tenke og ikke bare 
tegne” 

 

Masteruppsats 

 

2016 

Syftet med den här studien är att 
granska programmet Scratch och 
användandet av det i 
undervisningen. Undersökningen 
är inriktat på geometriska figurer 
kopplat till matematikämnet. I 
denna studie undersöks även 
elevers attityder gentemot 
Scratch.  

 

Frågeställning:  

Vilka metoder för matematik 
finns det i det blockbaserade 
programmet Scratch? 

Studien genomförs i sjunde klass med 26 
stycken elever, 14 tjejer och 12 pojkar 

 
Kvalitativ: 
Ljudinspelningar av studenter 
Intervjuer  
Observationer  
 
Period: Cirka två månader 
 

Norge  

Resultatet visar på att elever har genom 
arbete med programmering funnit flera 
tillvägagångssätt för matematik, bland annat 
med avseende på problemlösningsstrategier 
och  matematiska resongemang.  

På grund av Scratchs inbyggda förmåga att 
arbeta med vinklar och längder, liksom 
möjligheter att få saker att hända flera 
gånger, har det visat sig vara mycket 
användbart verktyg i arbetet med geometri. 

Detta gav studenterna möjligheter att 
utforska generella mönster i geometrin, 
vilket inte är lika lätt med penna och papper. 
Det är också flera exempel i datamaterialet 
som visar att programmeringen har haft 
positiva effekter på elever attityder. Det är 
tydligt ett engagemang, en positiv attityd 
och en känsla av behärskning bland 
eleverna.  

 

Det framkommer även i resultatet att 
samarbete som arbetssätt har positiva 
inverkningar på elever.  

 

Meerbaum,O.,  
Salant Armoni, M., & Ben-
Ari, M.  
 
Habits of Programming in 
Scratch  
 
Department of Science 
Teaching 

Texten lyfter vikten av att 
upptäcka visuella blockbaserade 
programmeringsmiljöer i 
matematikundervisning och vad 
kan man kan ha för använda de 
till. Syftet med texten är att 
undersöka om programmering kan 
vara mer skadlig för elever på en 
mer avancerad nivå än ge vidare 

Undersökningen gjordes på två klasser i 
programmeringsmiljön Scratch. Den första 
klassen bestod av 18 elever där 11 av dem 
var pojkar och 7 var flickor. Den andra 
klassen bestod av 28 elever där alla var 
pojkar. I den första klassen hade läraren 
inga tidigare förkunskaper i datakunskap 
och i den  besatt läraren 15 års erfarenhet i 
datakunskap. Den gemensamma faktorn 

Den lärarinna som besatt kunskap kring 
datakunskap och design i högsta grad, lät bli 
att introducera hur elever designar i Scratch 
då hon själv var ny i programmeringsmiljön. 
Detta ledde i sin tur att alla Scratch’s 
egenskaper inte kunde introduceras. En 
annan aspekt till varför hon valde att inte  
introducera design i Scratch var att elever 
kunde lägga större fokus på att exempelvis 



 
 

Weizmann Institute of 
Science  
 
2011 

 

kunskap i exempelvis att bygga 
algoritmer.  

 

var att de båda klasserna var nybörjare i 
programmeringsmiljön Scratch.  

Kvalitativ 

Observationer, intervjuer 

Land: Israel  

 

färglägga scener och sprajter programmet 
hellre än att få ut, vilket var en positiv faktor 
i undersökningen. Eftersom att Scratch är 
sofistikerat programmeringsmiljö där 
inlärning exempelvis sker via ljud kommer 
inte elever lära sig det utan en lärare som 
kan vara behjälplig i programmeringsmiljön. 

Mladenović, M., Boljat, I., 
& Žanko, Z.  

 

Comparing loops 
misconceptions in block-
based and text-based 
programming languages at 
the K-12 level 

 

Education and information 
Technologies. 

 

2018 

En undersökning huruvida en 
pedagogiskt tillvägagångssätt, 
visuella programmeringsmiljöer 
och programmera spel kan hjälpa 
att förebygga missuppfattning i 
programmering. 

 

  

Antal: 207 st elever på grundskolan (fyra 
skolor).  

Utförde på skolorna 

Alla lärare var utbildade i datakunskap och 
hade 5-10 års erfarenhet.  

 

Form: Kvantitativ, genomförde ett text 
innan och efter genomförda lektioner. 
Elever delades in i tre olika grupper – 
starka, medel och svagare.  

 

 

 

Resultatet visade att elever med mer 
svårighet i problemlösning är mer 
framgångsrik i Scratch än i textbaserade 
programmeringsmiljöer. 

 

Resultatet visar också att missuppfattningar 
minskar när elever F-12 använder 
blockbaserade programmet scratch.  

Resnick, M., Maloney, J., 
Monroy-Hernández, A., 
Rusk, N., Eastmond, E., 
Brennan, K., Millner, A., 
Rosenbaum, E., Silver, B., 
& Kafai Y.  

 

Scratch: Programming for 

Att förespråka Scratch som ett 
verktyg för att komma in i 
programmeringen på ett bra sätt. 

En samling forskning samt författarnas 
egna tankar. 

 

USA. 

En beskrivning av Scratch.  



 
 

all.  

Communication of the 
ACM,  

 

2009 

Papadakis, S. J., Orfanakis, 
V., Kalogiannakis, M., & 
Zaranis, N.  

 

The Appropriateness of 
Scratch and App Inventor as 
Educational Environments 
for Teaching Introductory 
Programming in Primary 
and Secondary Education. 
International Journal of 
Web-Based Learning and 
Teaching Technologies,  

 

2017. 

Hur de block-baserade 
programmeringsmiljöerna App 
Inventor och Scratch används 
med fokus på nybörjare. 

 

En samling forskning samt författarnas 
egna tankar. 

Grekland 

 

Block-baserad programmering blir allt 
vanligare och ses som en standard vid 
introduktion av programmering för 
studerande. 

 

Studien jämför två populära 
programmeringsmiljöer och sätter de i 
förhållande till varandra. Denna data har 
sammanställts i olika tabeller. 

Strawhacker, A., Lee, M., & 
Bers, M. U. 

Teaching tools, teachers’ 
rules: exploring the impact 
of teaching styles on young 
children’s programming 
knowledge in ScratchJr 

 

Springer Science+Business 

Syftet med den här studien är att 
den undersöker om lärostilar har, 
och i så fall vilken, påverkan på 
programmering i det visuella 
programmeringsmiljön ScratchJr. 

Antal: Sex stycken lärare och 222 elever 
(från förskolan till andra klass) 
 
Form:  
Kvantitativ och kvalitativ (”mixed 
methods design”). 
Tester med eleverna 
 

 

Alla deltog i minimum två och maximun 
sju lektioner med scratchJr. Lärarna 

Resultatet visade på att det fanns två 
lärostilar som visade signifikanta goda 
elevresultat. Det var ”expert” och 
”facilitator”, vilket innebär att en expert är 
noga insatt i ämnet och vill vara en modell 
för elever medan en facilitator anpassar sig 
efter elever och fokuserar på deras behov 
och mål för att veta hur undervisningen ska 
se ut.  



 
 

Media Dordrecht  

 

2017 

rapporterande deras klassrums stukturer, 
lektionsplaneringar och lärostilar och deras 
kunskap kring teknologi.  

 

Det genomförde ”Solve it” uppgifter, 
admistrerade av ScratchJr för att bedöma 
och fånga elever olika förståelse för 
programmering  

USA 

Szalayné Tahy, Z. 

 

How To teach programming 
indirectly – using 
spreadsheet application 

 

Acta Didactica Napocensia 

 

2016 

Presenterar ett alternativt sätt att 
lära sig och undervisa  
programmering, via spreedsheat, 
istället för blockbaserade 
program.   

Sammanfattning av forskning i 
kombination med en beskrivning av 
författarens erfarenheter.  

Sammanfattningsvis kan metoden med 
spreedsheat förbättra digital kunskap och 
baskunskap i programmering. De menar att 
spreedsheat innehåller data och förbestämda 
algoritmer som kan undersökas och 
synliggöras, vilket leder till att elever få syn 
på hur ett program är programmerat.  

 

Su, A. Y. S., Yang, S. J. H., 
Hwang, W. Y., Huang, C. S. 
J., & Tern, M. Y.  

 

Investigating the role of 
computer-supported 
annotation in problem-
solving-based teaching: An 
empirical study of a Scratch 
programming pedagogy.  

Att undersöka effekterna av hur 
undervisningsverktyget ASP tool 
kan hjälpa till vid användning av 
Scratch i undervisningen för 
yngre elever. 

Kvasiexperimentstudie. 

 

135 elever i 12 årsålder deltog i 
undersökningen varav 66 stycken var 
pojkar och 69 stycken flickor. En 
fördelning av 135 elever gjordes i 
subgrupper där två andelar fick använda 
ASP-tool verktygens olika funktioner. En 
lika dan fördelning i subgrupper gjordes 
för standardhjälpverktyget. 

Resultatet påverkades mycket av elevernas 
tidigare erfarenheter i datakunskap. Men 
ASP verktyget visade på bäst resultat i 
förhållande till standard verktygen som 
användes i Scratch. 



 
 

 

British Journal of 
Educational Technology,  

 

2014. 

 

England. 

Taylor, M., Harlow, A., & 
Forret, M. 
 
 
Using a Computer 
Programming Environment 
and an Interactive 
Whiteboard to Investigate 
Some Mathematical 
Thinking 
 
Procedia Social and 
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2010 

 

Syftet med studien är att lyfta ett 
tillvägagångssätt för att beskriva 
hur engagemang med Scratch och 
användning av IWB gjort det 
möjligt för barn att arbeta i grupp 
för att utmanas i huruvida man 
designar i Scratch. Då Scratch 
anses vara ett program där barn 
kan arbeta med problemlösning 
och programmet ger barn stora 
möjligheter att samarbeta och dela 
sina tankar. 

Undersökningen har gjorts på 60 elever där 
två lärare även är involverade. Eleverna 
har blivit uppdelade i grupper där varje 
grupp fått en IWB (interacitve white 
board) och där de i grupp ska få uppgifter 
att lösa i Scratch. Efter grupparbetet skulle 
de enkilt få testa på själva att arbeta själva 
i Scratch. Innan utövandet gjordes i 
Scratch hade läraren en gemensam 
genomgång i hur man kunde arbeta med 
programmeringsmiljön. 

 

Kvalitativ 
Observation  
 
Nya Zealand 

 

Undersökningen gav goda resultat. Eleverna 
fick bland annat i uppgift att få sprajten att 
gå i en kvadrat och därefter en triangel. 
Kvadraten hade tagit ca 25 minuter för en 
grupp pojkar  att skapa och triangeln tog de 
ca 30 minuter att få till, då de hade svårare 
att programmera så att sprajten gick mot rätt 
riktning. Lärarna kunde se en generell 
utveckling hos eleverna med att arbeta i 
grupp i samband med interactive white 
board vilket lyfts i diskussionen. 

Valentine, K. D. 

 

Tinkering with Logo in sn 
Elementary Mathematics 
Methods Course 

 

Interdisciplinary Journal of 

Den här studien beskriver ett 
”tinkering” (mixstrande) 
tillvägagångssätt för att engagera 
lärararstudenter som ska 
undervisa i programmering i 
framtiden hos årskurs F-6. Detta 
eftersom det har blivit en ökad 
påtryckning gälllande 
programmering i skolor.  

Deltagare: Lärarstudenter, inriktning 
grundskolan upp till årkurs 6.   

 

Period: tre lektioner/tillfällen  

 

Kvalitativ 

Ett engagemang lärandet av matematiska 
koncept skedde i resultatet, i detta fallet 
kopplat till geometrin. Tilläggas ska även att 
datalogiska koncept som till exempel 
looping behandlades.  

 

Det visade att många utvecklades och drevs 
framåt i samarbetsanda och det hade goda 
effekter på deltagarnas arbete. Men studien 
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Fokus kommer vara geomeri! 

Syftet är att ge support till 
lärarastudenter i deras datalogiska 
tänkande.  

Klassrumsobservationer  

Inspelningar  

 

USA 

 

poänterra att det är vuxna människor som 
spenderat en längre tid tillsammans och är 
vana med att arbeta tillsammans, vilket är 
svårt att förvänta av en klass i till exempel 
årkurs 4.  

 

Slutligen framkom det vikten av feedback 
och resultatet visade att det förekom mycket 
feedback som hade positiva effekter på 
lärandet och processen som deltagarna gick 
igenom.  

 

Den feedback som förekom var:  

Social feedback: angående värde på det 
någon gör 

Sociomaterial feedback: från klassen 
angående rätt eller fel sätt att använda 
verktygen  

Sociocognitive feedback: helklass om hur de 
skulle ha ”byggt” det annorlunda,  

 

Material Feedback: från programmet när 
man tryckte på kör, då syntes att något var 
fel.  

 

Cognitive-material feedback: genom att 
observera när andra försöker hjälpa mig och 
brottas med problemet.  


