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Abstract 

Title: Programming on the schematic of the new school strategy – A study about programming 

in technology education at the middle school. 

Termination indication: Spring term 2018. 

Author: Cafer Dincer. 

Instructor: Kurt Berndt & Thomas Bollner. 

 

The purpose of the survey is to find out what material for programming as a teacher uses in 

technology education in grades 4-6. Another aim is to investigate how the problem solving 

ability are trained in these teachers' teachings, and why the teachers use these materials. In order 

to answer the purpose and the questions, interviews and observations were used as methods. In 

this study, I came from the theories of computational thinking, constructivism and 

constructionism that the theorists believe are important mindset and skills for success in 

programming. The result shows that teachers use varied materials in the teaching and it turned 

out that the students practiced problem solving regardless of material. However, the teacher's 

didactic choice decides if and how much it will do it. 

Keywords: Programming, computational thinking, constructivism, constructionism, problem 

solving ability. 

Nyckelord: Programmering, datalogiskt tänkande, konstruktionismen, konstruktivismen, 

problemlösningsförmåga. 
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1. Introduktion 

1.1. Inledning 

I en rapport som gjordes av Skolinspektionen (2014) granskade man kvaliteten i 

teknikundervisningen på 22 grundskolor. Det innebär en detaljerad och systematisk 

undersökning av verksamheten i förhållande till nationella mål och riktlinjer. Granskningen 

visar att kvaliteten behöver förbättras i många avseenden. För att eleverna ska få möjlighet att 

utveckla de förmågor som anges i kursplanens syfte måste undervisningen utgå från vad som 

benämns som teknikämnets särdrag. Många lärare känner sig osäkra på kursplanen samt de 

förhållningssätt och metoder som är utmärkande för teknikämnet och som medför ett effektivt 

lärande i teknik. Granskningen visar även att de praktiska momenten dominerar i 

teknikundervisningen. Eleverna bygger och konstruerar. Eleverna ges dock alltför sällan 

möjlighet till teoretisk förankring eller diskussion och reflektion i samband med det praktiska 

arbetet. Det leder till ett oreflekterat görande och till att eleverna inte vet vad de ska lära sig av 

de praktiska momenten. Eleverna får i alltför höga grad styrda uppgifter som ska utmynna i en 

och samma lösning. Det gynnar inte utvecklingen av elevernas problemlösningsförmåga och 

kreativitet (s. 7).  

År 2015 skrev utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister 

Aida Hadzialic och IT-minister Mehmet Kaplan en debattartikel med rubriken ”Programmering 

in på schemat i ny skolstrategi”. Svenska barn och ungdomar har i internationell jämförelse god 

tillgång till datorer och internet både hemma och i skolan. Däremot lyckas man inte lika väl i 

att använda tekniken i undervisningen (Regeringskansliet 2015).  

I och med att digitaliseringen förändrar vårt samhälle, arbetsmarknad och våra sätt att leva 

beslutade regeringen den 9 mars 2017 om förtydliganden och förstärkningar i läroplanen för 

grundskolan. Syftet var att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. 

Dåvarande utbildningsminister Gustav Fridolin sade så här i ett uttalande: 

Alla elever ska få med sig kunskaper att förstå och kunna påverka världen. Det får inte vara 

beroende av vilken skola du går på eller vilken lärare du har. Men avsaknaden av ett samlat 

nationellt ansvar för digitaliseringen av skolan har gjort att skolan vidgat digitala klyftor istället för 

att sluta dem. Ett av mina första beslut var att be Skolverket att tillsammans med forskare ta fram 

en samlad IT-strategi för skolan. Nu kan vi äntligen fatta de första viktiga besluten för att 

förverkliga det arbetet. Det stärker jämlikheten i skolsystemen och elevernas förberedelser för 

arbetslivet och demokratin (Regeringskansliet 2017). 

I en annan intervju sade han: 
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Vi behöver fler programmerare och man kommer behöva kunna programmering i fler arbeten. 

Sedan påverkas vi alla av programmering i allt fler delar av våra liv. Skolan ska förbereda oss för 

ett liv där alla behöver förstå hur programmering fungerar för att vi ska kunna vara medvetna 

medborgare och konsumenter (Computer Sweden 2017).  

Även bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson hade sin åsikt kring frågan: 

Skolan måste bli bättre på att ge eleverna förutsättningar för att fungera som medborgare i en tid 

när digitaliseringen förändrar samhället, arbetsmarknaden och våra sätt att leva och vara. Det här 

är ett litet men viktigt steg på den vägen. Det förbättrar samtidigt förutsättningarna för att vi som 

samhället ska lyckas dra nytta av digitaliseringens möjligheter i form av ökad livskvalitet och 

förbättrad konkurrenskraft (Regeringskansliet 2017).  

Sammanfattningsvis avser ändringarna bland annat att programmering införs som ett tydligt 

inslag i grundskolan, framförallt i teknik och matematik (Regeringskansliet 2017). Ministrarna 

menar på att programmering inte enbart handlar om att skriva kod utan problemformulering 

och problemlösning, kreativitet och logiskt tänkande är centrala förmågor som tränas. Dessa 

förmågor som man menar även kan bidra positivt till kunskapsinhämtningen inom andra ämnen 

(Regeringskansliet 2015). 

Forskarna Susanne Kjällander, Anna Åkerfeldt och Petra Petersen vid Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms Universitet tog år 2016 fram en översikt 

om forskning och erfarenheter kring programmering i grundskolan på uppdrag av Skolverket. 

Författarna kom fram till slutsatsen att trots att det står i skollagen (SFS 2010:800) att 

”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” så kan programmering 

i grundskola i dagsläget inte sägas vila på vetenskaplig grund eftersom vetenskapligt granskad 

forskning saknas i Sverige. Det kan i dagsläget heller inte sägas vila på beprövad erfarenhet. 

Anledningen till detta är att forskning tar tid och eftersom det är relativt nytt område finns det 

ingen stor erfarenhet eller mycket forskning kring detta i skolverksamheten (Kjällander, 

Åkerfeldt & Petersen 2016).  

Med bakgrund av Skolinspektionens rapport om rådande brist på träning av förmågorna, den 

nya läroplanens förväntningar om programmering på samma förmågor samt den brist på 

forskning och beprövad erfarenhet som finns om programmering i skolan, så ska denna studie 

undersöka hur lärare arbetar med programmering i teknikundervisningen på mellanstadiet för 

strävan att uppfylla kraven trots svårigheterna. 
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1.2. Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på vilka material för programmering som lärare i denna 

studie använder i teknikundervisningen i årskurs 4-6. Ytterligare syfte är att undersöka hur 

problemlösningsförmågan tränas i dessa lärares undervisningar samt varför lärare i studien 

använder sig av dessa material. Frågeställningarna i studien lyder:  

1. Vilka material för programmering använder sig dessa lärare av i 

undervisningssituationer? 

2. Hur tränas problemlösningsförmågan i dessa undervisningssituationer med dessa 

material?  

3. Varför använder sig lärarna sig av dessa material?  

1.3. Bakgrund 

1.3.1. Läroplanen gör grundskolan, REVIDERAD 2017 

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens 

utveckling (Skolverket 2011, ss. 283-285). Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta 

varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav 

på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och 

politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället 

och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.  

Syftet med undervisningen i ämnet teknik ska bland annat syfta till att eleverna utvecklar sitt 

tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en 

teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att ta sig an 

tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Undervisningen ska också bidra till att 

eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp 

av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar. 

Sammanfattningsvis ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att identifiera och 

analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion och identifiera problem och 

behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar. 

Dessa förmågor ska tränas genom det som står i det centrala innehållet för eleverna i årskurs 

4-6. Inom programmeringen förväntas det att eleverna vet några av datorns delar och 

funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan 
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kopplas samman i nätverk samt att styra egna konstruktioner eller andra föremål med 

programmering (Skolverket 2011, ss. 283-285). 

1.3.2. Laborativa läromedel 

Laborativa läromedel, som innebär resurs för lärande och undervisning 

(Nationalencyklopedin u.å), kan ges en omfångsrik innebörd. Det kan vara fysiska material som 

är möjliga att hantera genom att till exempel plocka isär och sätta samman, vrida och vända, 

omfördela och ordna. Laborativa läromedel kan också vara digitala som exempelvis 

datorprogram, webbaserade applikationer och interaktiva skrivtavlor. Karakteristiskt för ett 

laborativt arbetssätt i jämförelse med arbete i läroboken är att flera sinnen aktiveras. Det 

konkreta sammankopplas med det abstrakta. I detta sammanhang är det viktigt att notera att 

konkreta i denna bemärkelse innebär det som kan uppfattas med våra sinnen. Det abstrakta 

innebär det som endast uppfattas mentalt (Rystedt & Trygg 2010, s. 5). Genom att använda 

föremål som laborativa material blir syftet att konkretisera abstrakta idéer. Materialet är visuellt 

och ett fysiskt föremål som kan vidröras som på så sätt kan nyttjas vid praktiskt lärande (Moyer 

2001). 

1.3.3. Programmering 

Oberoende av vilken typ av problem vi möter eller vilken typ av idé vi får, så behöver vi 

komma på ett sätt att lösa problemet eller förverkliga idén. Detta sker oftast inte rakt av, utan 

kräver att vi funderar, planerar och gör upp strategi för hur vi ska gå till väga. Detsamma gäller 

också när man programmerar. 

Ofta hör vi begreppet kodning användas synonymt med programmering, vilket direkt ger en 

association till själva programkoden (Mannila 2017, s. 63). Programmering handlar dock om 

mycket mer än bara kod. Det handlar till stor del om processarbete, där utgångspunkten är ett 

uppdrag eller ett problem som vi vill lösa eller en idé som vi vill förvekliga. Innan vi kommer 

fram till slutprodukten går vi igenom många andra faser, som inbegriper problemlösning, 

logiskt tänkande och analytiskt tänkande samt förmågan att modellera och designa en lösning. 

Först måste vi analysera problemet, idén eller uppdraget och designa en lösning. För att därefter 

få en dator att kunna köra vårt program, måste vi beskriva lösningen i ett språk som datorn 

förstår, det vill säga skapa koden. Innan dess har vi ägnat oss åt en hel del tankearbete och 

problemlösning.  

Vi kan skriva processen i steg på olika sätt, till exempel så här: 
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1. Analysera och förstå problemet, uppdraget eller idén 

2. Dela upp det som behöver göras i mindre hanterbara delar 

3. Skissera en lösning, skapa en modell 

4. Fundera över alternativa lösningar, gör eventuella förbättringar 

5. Implementera lösningen (skriv programmet, ”koda”) 

6. Testa och felsök lösningen 

7. Åtgärda eventuella problem  

Mannila 2017, s. 63. 

Det är också viktigt att veta att programmering i första hand inte handlar om att få ett 

programspråk eller verktyg att fungera på rätt sätt, utan hur man planerar lösningen på ett 

problem eller designar ett program för att förverkliga en idé. Så även om man som lärare inte 

känner sig helt säker på att skriva program i ett givet programspråk, kan man hjälpa barnen 

designa en lösning innan den implementeras i ett programspråk – för detta krävs exempelvis 

logiskt tänkande och problemlösningsstrategier i mycket högre grad än tekniskt kunnande 

(Mannila 2017, s. 128). 

Programmering används som pedagogiskt verktyg som levandegör och konkretiserar, kan 

integreras i olika ämnen samt är inte bara ett svar utan det ger möjligheten att utforska själv om 

vad som händer. På grundskolenivå är programmering ett medel för att träna upp det datalogiska 

tänkandet, inte ett mål i sig (Heinz & Mannila, u.å.). 

1.3.4. Problemlösningsförmåga 

I stödmaterialet till kursplanen för matematik definierar Skolverket fenomenet matematiska 

problem, som de menar innebär problemlösning.  

Matematiska problem är situationer eller uppgifter där eleverna inte på förhand känner till hur 

problemet ska lösas. Istället måste de undersöka och prova sig fram för att finna en lösning. 

Matematiska problem kan också beskrivas som uppgifter som inte är av rutinkaraktär. Oftast 

förekommer ett problem i en konkret situation som gör att eleverna behöver göra en matematisk 

tolkning av situationen. Ibland är problemen inom matematiska och saknar då direkt anknytning 

till en vardaglig situation (Utbildningsdepartementet 2011). 

Det finns många studier som behandlar problemlösning. En av dem som studerat detta är 

professorn George Polya (2003) som menar att problemlösning är en samling av fyra andra 

förmågor där den första innebär att förstå problemet man ställs inför (Polya 2003). Den 
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välkända fysikern Albert Einstein skrev ett citat i boken The Evolution of Physics (1938) som 

förklarar vikten av problemformulering. Han skrev så här: 

The formulation of the problem is often more essential than its solution… (Einstein & Infeld 1938). 

Genom en bra formulering av problemet underlättar detta förståelsen av frågan och hitta en 

lösning till det menar han. Detta kan vi koppla tillbaka till Polyas första steg om att förstå 

problemet. Ju bättre man kan formulera problemet desto mer underlättar det att förstå frågan 

som ställs. Kan man förstå problemet blir nästa steg att utveckla en plan för hur problemet kan 

lösas menar Polya. Steget efter blir att genomföra planen. Sista steget är att titta tillbaka till 

resultatet och reflektera över det (Polya 2003). 

1.3.5. Dator 

Idag finns det en mängd olika produkter som innehåller någon typ av dator. En dator har fyra 

huvudsakliga uppgifter: att läsa in, bearbeta, presentera och lagra data (Mannila 2017, ss. 57-

58). Nationalencyklopedin (2018) förklarar begreppet dator som ”bearbetar data genom att dess 

elektroniska kretsar kan känna igen och utföra program i maskinkod, det vill säga en följd av 

instruktioner såsom att ”addera två tal”, att ”undersöka om ett tal är noll”, att ”flytta data från 

en plats i minnet till en annan”. Sett till denna förklaring kommer begreppet dator i denna studie 

innebära/definieras som någon enhet som omvandlar en handling till en annan. Det vill säga 

om jag exempelvis trycker på en knapp på ett föremål så reagerar den med att utföra en handling 

eller får någonting annat att utföra något. Enheten som omvandlar knapptryckningen till 

handlingen är datorn i detta sammanhang. Vidare i studien kommer datalogiskt tänkande att 

behandlas. Därför är det viktigt att förstå innebörden av dator så att inga missförstånd uppstår.  

1.4. Teorianknytning 

Under denna rubrik kommer studien att behandla teorier som datalogiskt tänkande, 

konstruktivismen och konstruktionismen. Dessa teorier anses vara relevanta för studien i det 

syfte att dessa teorier används och har använts ofta av forskare och teoretiker genom åren när 

de behandlat området programmering. På så sätt blir de också relevant att använda dessa i denna 

studie och sen i analysen. 
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1.4.1. Datalogiskt tänkande 

Under senare år har begreppet datalogiskt tänkande (eng. computational thinking) blivit allt 

mer populärt för att beskriva en uppsättning koncept, färdigheter och arbetssätt som hjälper oss 

lösa problem så att vi i så hög grad som möjligt kan låta datorn hjälpa till (Mannila 2017, s. 40). 

Seymour Papert, matematiker och datavetare som har spelat en betydande roll i 

användningen av datorer i utbildningens syfte, nämnde om datalogiskt tänkande redan 1980. 

Han presenterade datorer som något mer än de beräkningsmaskiner de till största delen 

betraktades som vid den tiden. Han såg datorn som en viktig del av barns lärande, kreativitet 

och uttrycksförmåga. Han talade senare om att använda datorer för att lösa problem, ge oss 

förbättrade möjligheter att lösa problem och förklara lösningens koppling till problemet. Senare 

kom Jeanette Wing, professor i datavetenskap i Columbia Universitet, att ge sin syn på 

datalogiskt tänkande. För henne innebar det problemlösning med hjälp av grundläggande 

koncept från datavetenskap, såsom abstraktion och mönster, och nedbrytning av problem i 

mindre delar. Vidare beskrev hon datalogiskt tänkande som en uppsättning attityder och 

förmågor som alla behöver känna till strategier som hjälper oss dra nytta av datorer för att lösa 

problem och förverkliga våra idéer. Datalogiskt tänkande är alltså inte något datorerna gör, utan 

något som vi människor ägnar oss åt för att göra det lättare för oss att dra så stor nytta av 

datorerna som möjligt (Wing 2006, s. 33; Mannila 2017, ss. 77-78). Med andra ord kan det 

sägas att det handlar om att utveckla ett abstrakt, logiskt och analytiskt tänkande, att träna sig i 

att göra generaliseringar och att lära sig att arbeta på ett systematiskt och strukturerat sätt för 

att lösa olika problem (Pålsson 2016). Utifrån det här synsättet menar professorn Yasmin Kafai 

(2016) att elever måste vara delaktiga i digitala aktiviteter för att lära sig och detta måste ske 

på ett meningsfullt sätt. Till exempel genom att dela med sig av elevexempel eftersom att 

programmera för programmerandets skull inte leder något vart. Programmering har gått från att 

vara något som utförs enskilt till något som människor gör i en social kontext belyser hon. 

Lektorn Fredrik Heinz och Linda Mannila (u.å) ger sin förklaring på datalogiskt tänkande. 

De anser att det är en problemlösningsprocess för att beskriva, analysera och lösa problem på 

ett sätt så att datorer kan hjälpa till. Detta inkluderar följande färdigheter:  

- Formulering av problem på ett sätt som gör det möjligt att använda datorer för att lösa 

dem. 

- Bryta ner komplexa problem i mindre delar. 

- Skapa algoritmer (steg-för-steg beskrivning) för att automatisera lösningen av problem. 
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- Logiskt organisera och analysera data. 

- Representera data genom abstraktioner som modeller och simuleringar. 

- Identifiera, analysera och implementera möjliga lösningar med målet att hitta den mest 

effektiva kombinationen av steg och resurser.  

- Generalisera och överföra den här problemlösningsprocessen på andra typer av 

problem. 

Dessa färdigheter stöds och förstärks genom ett antal inställningar och attityder som är 

centrala dimensioner av datalogiskt tänkande. Dessa inkluderar bland annat:  

- Förmågan att hantera öppna problemställningar. 

- Förmågan att kommunicera och samarbeta med andra för att komma fram till en 

gemensam lösning. 

Heinz & Mannila (u.å) 

1.4.2. Konstruktivismen och konstruktionismen 

Inom konstruktivismen är inlärningen meningsfull då den lärande använder sig av den 

kunskap och de färdigheter han eller hon redan har, för att lösa realistiska problem i en realistisk 

kontext (Biehler & Snowman, 1997, ss. 364-366). Eleven behöver vara aktiv i 

problemlösningsprocessen och hur de tänker om programmering eftersom att de själva skapar 

och är aktiva i sin inlärningsprocess. Då konstruktivistiska synsättet vurmar för att arbeta med 

fysiska objekt så blir det också konkret när robotar används i programmering (Flannery & Bers 

2013). En annan uppfattning inom konstruktivismen är att kunskapen hos en människa aldrig i 

sin helhet kan flyttas över till en annan människa. Detta eftersom kunskap är resultatet av en 

personlig tolkning av erfarenheter, vilket påverkas av faktorer som bland annat ålder, kön, 

etnisk bakgrund och kunskapsbas. Detta medför att när kunskap ”förflyttas” från en person till 

en annan går en del av kunskapen till spillo vid ”översättningen”, så att säga. En viktig del vid 

konstruktion av kunskap är samtal och diskussioner med andra lärande och läraren. Öppna och 

systematiska diskussioner hjälper den lärande att skapa en personlig syn på stoffet som han eller 

hon lär sig (Biehler & Snowman, 1997, ss. 364-366). Konstruktivistisk inlärning innebär också 

att man plockar ut relevant information och tolkar den med hjälp av redan befintlig kunskap. 

Läraren är en deltagare i denna process där förståelse konstrueras. Meningsfull inlärning sker 

enligt Mayer då den lärande väljer ut relevant information, organiserar informationen till en 

sammanhängande helhet och integrerar den med existerande kunskap. Denna process kan 
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sammanfattas i tre ord: urval, organisering och integrering (Mayer, 1998, ss. 359-362). Så 

utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv är inlärning inte en stimulus-respons fenomen utan 

inlärning kräver självstyrning och att den lärande själv bygger upp begrepp genom reflektion 

och abstraktion som tidigare nämnt. Man löser inte problem genom att lära in de rätta svaren. 

För att lösa ett problem intelligent, måste man först se problemet som ens eget problem (von 

Glasersfeld, 1995, s. 14).  

I boken Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas (1980), framförde 

datavetaren och pedagogen Papert två huvudsakliga teser; att barn kan lära sig behärska datorer 

och att detta kan förändra hur de lär sig allt annat. Detta ligger nära den nya teori om lärande, 

konstruktionismen, som Papert presenterade tillsammans med Idit Harel (Papert & Harel 1991). 

Konstruktionismen är nära relaterad till konstruktivismen, som fördes fram av Jean Piaget. 

Bägge teorierna bygger på att den lärande själv är aktiv i sitt kunskapsskapande (Mannila 2017, 

ss. 92-93). Men i konstruktionismen ligger fokus på att lärande sker i skapandet av artefakter 

som exempelvis datorspel (Kafai & Resnick, 1996; Roque, 2016). Paperts tanke var att man 

inom konstruktionismen eftersträvar att skapa något som också blir synligt för andra, inte enbart 

exempelvis en idé i ens eget huvud. Konstruktionismen kallas därför populärt ”learning by 

making” till skillnad från ”learning by doing” som vanligen används för att beskriva 

konstruktivismen. Medan konstruktivismen poängterade vikten av att själv engagera sig i det 

man ska lära sig betonar konstruktionismen i högre grad det egna skapandet, där en konkret 

slutprodukt utgör bevis på lärandet (Mannila 2017, s. 93). Hans teorier bygger på Piagets ”sätt 

att se på barn som aktiva byggare av sina egna intellektuella strukturer” (Papert & Dannewitz 

Linder, 1984, s.29). Papert har kallats ”makerrörelsens fader” då man ansett att 

konstruktionismen är den lärandeteori som underbygger makerrörelsens fokus på 

problemlösning i kombination med digitalt och fysiskt skapande (Mannila 2017, s. 93; Martinez 

& Stager 2013).  

1.4.3. Teorireflektion 

Det datalogiska tänkandet har blivit alltmer central för oss människor som hjälp att lösa 

problem där datorn är hjälpmedel. Genom att ha en hög grad av datalogiskt tänkande tränas och 

utvecklas problemlösningsförmågan och andra förmågor som behövs vid programmering och 

utvecklingen av programmering. Fördelen med denna teori är att den har bearbetats genom åren 

och fått en ny synvinkel. På så sätt är den uppdaterad och mer lämplig för den digitala 

utvecklingen som sker runtom i världen idag. 
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Konstruktionismen menar på att lärande sker inom den kunskapssökande och resultatet för 

lärande kan ses i slutprodukten som producerats. I båda teorier utgår författarna från att den 

kunskapssökande behöver använda sin problemlösningsförmåga för att lösa problem och 

tillverka en produkt som fungerar. Båda teorierna är nära förankrade samt har gemensamma 

tankar om vilka förmågor som tränas och hur den kunskapssökande bör gå tillväga för att lösa 

problemet. Fördelen med konstruktionismen och konstruktivismen är att de är teorier som än i 

idag accepteras av teoretiker och forskare, men en nackdel kan vara att lärande kan ske även 

om vi inte ser resultat i någon fysisk och konkret form. 

1.5. Tidigare forskning 

Forskning som används i denna studie har valts med tanken att dessa ska beröra 

forskningsfrågorna. Bland annat handlar forskningsfrågorna om laborativa material, med andra 

ord fysiska som digitala hjälpmedel, programmering och problemlösningsförmågan. Därför 

behandlar forskningen som valts dessa områden.  

1.5.1. Programmering  

I början av 2000-talet gjordes två omfattande internationella studier kring nybörjares 

programmeringsfärdigheter på universitetsnivå. Den första studien (McCracken et al. 2001) 

visade att en stor del nybörjare fortfarande inte kunde programmera efter sina första 

introduktionskurser i programmering. Några år senare (Lister et al. 2004) kom ett annat viktigt 

forskningsresultat, där en grupp använde en uppsättning flervalsfrågor för att studera nybörjares 

förmåga att läsa och förstå existerande programkod. Man tänkte sig att om nybörjarna lyckades 

följa och tyda vad koden gjorde, kunde man dra slutsatsen att de de facto hade en hel del 

programmeringskunskap, medan de istället var svaga på problemlösning. Om de däremot inte 

lyckades följa koden, kunna man sluta sig till att det fanns brister i deras förståelse av 

programmeringskoncept1, vilka behövs för att kunna lösa problem (Mannila 2017, s. 229). 

Resultatet visade på bristande förståelse för programmeringskoncept. Slutsatsen var att det är 

viktigt att nybörjare även får träna på att läsa, följa och förklara existerande kod, inte enbart 

själva skapa kod (Mannila 2017, s. 229). 

I takt med att verktyg som Scratch och andra blockbaserade programspråk har dykt upp på 

marknaden, har för- och nackdelarna hos dessa i jämförelse med textbaserade språk blivit allt 

                                                 
1 Med koncept menas förmågor/områden som programmeringen inbegriper. Exempelvis logiskt tänkande, 

nedbrytning av problem i mindre delar, mönsterigenkänning med mera. Olika modeller har olika koncepter 

(Mannila 2017, s. 81). 
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mer intressanta för forskare (Meerbaum, Armoni & Mordechai 2011). Blockbaserade 

programspråk innebär att man använder byggklossar efter varandra i form av instruktioner för 

att bygga ihop sekvenser som programmet sedan utför (Lundström 2016). Man har bland annat 

viss oro för att blockbaserad programmering kan leda till att nybörjare i sin iver att se vad man 

kan göra kopplar ihop block på måfå utan att ha en idé bakom (Meerbaum, Armoni & 

Mordechai 2011). Andra studier har dock antytt att nybörjare försåt en del 

programmeringskoncept (såsom repetitioner och funktioner) bättre vid användning av 

blockbaserad jämfört med textbaserad programmering (Weintrop & Wilensky 2015a). Elever 

upplever blockbaserade programspråk som enklare att använda och lättare att förstå men 

samtidigt även mindre ”äkta” och kraftfulla än textbaserade språk (Weintrop & Wilensky 

2015b). Slutligen har man också kommit fram till att nybörjare uppvisar liknande attityder och 

upplever liknande svårigheter vid såväl text- som blockbaserad programmering, men att de når 

sina målsättningar snabbare med blockbaserad programmering (Price & Barnes 2015). 

1.5.2. Problemlösningsförmåga 

Många forskare har undersökt hur programmering stimulerar problemlösningsförmågan. 

Nedan ska undersökningen presentera olika forskares resultat från deras studier och 

undersökningar. En del har bland annat undersökt hur blockprogrammet Scratch och hemsidan 

Code.org påverkar problemlösningsförmågan medan andra har undersökt generellt hur 

programmering påverkar problemlösningsförmågan.   

Su et al. (2014) har granskat hur lärandet av programmering i Scratch förändras beroende på 

hur undervisningen går till. Resultatet visar att elever som använder problemlösning samtidigt 

som de ger och får feedback på sitt arbete får betydligt bättre resultat i sin programmering. Det 

visar vikten av att eleverna har en respondent och ett mål med det de gör när de programmerar 

för att lärandet ska öka och för att de ska kunna få en förståelse för varför programmering 

används. Samtidigt får de öva på att felsöka andras programmering och lära sig av detta vilket 

ökar det kognitiva förmågan hos eleverna.  

Kalelioglu & Gulbahar (2014) har gjort en undersökning med årskurs 5 elever om huruvida 

problemlösningsförmågan påverkas av att använda Scratch. Resultatet visar att det inte 

påverkar problemlösningsförmågan. Däremot visade resultatet en liten ökning gällande 

elevernas självförtroende i problemlösning och ökat intresse för fortsättning med 

programmering.  
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Däremot har Akcaoglu & Koehlers (2014) gjort en studie som visar på att programmering 

och speldesign påverkar problemlösningsförmågan i positiv bemärkelse. Resultatet visar att det 

påverkar förmågan att tänka systematiskt, ta beslut och göra felsökning som alla dessa förmågor 

menar de bidrar till en positiv påverkan på problemlösningsförmågan.  

I andra studier om programmering i lägre åldrar lyfts till exempel de kunskapsområden som 

barn utvecklar när de får ta del av undervisning i robotik och programmering. Toh et al. (2016) 

kunde genom en metastudie konstatera att denna typ av undervisning verkar kunna utveckla 

barns kognitiva, konceptuella, språkliga och sociala färdigheter genom att fokusera på bland 

annat problemlösning, logiskt tänkande, samarbete och ett strukturerat sätt att arbeta och 

presentera. Man har kunnat se att barn redan vid fyra års ålder kan ta till sig undervisning i 

programmering och utveckla sin problemlösningsförmåga (Toh et al. 2016). Medan 

programmering i sig kan ses som en abstrakt aktivitet, gör robotar och andra fysiska artefakter 

den mer konkret samtidigt som de uppmuntrar till samarbete kring det som ska programmeras 

(Mannila 2017, s. 228). 

Anne Watson (2006) har i sin bok, som innehåller en samling av många forskningar, försökt 

att besvara på frågan om hur duktiga problemlösare går tillväga för att lösa problem. Hon menar 

att de använder sig oftast av många olika strategier, såsom att exempelvis först lösa enklare 

varianter av problemet, rita en figur, göra upp en tabell, arbeta baklänges. De har en förmåga 

att anpassa olika strategier till olika situationer. Den menar hon utvecklas framförallt genom att 

elever får erfarenhet av att lösa många olika sorters problem, från enklare till svårare. För att 

utveckla sin problemlösningsförmåga behöver man för det första få ett tillfälle att självständigt 

fundera över och lösa problem. Inte med hjälp av mallar för hur man ska göra utan genom att 

man lär sig att använda och förädla sin egen förmåga att tänka och resonera. Med andra ord kan 

sägas att eleven behöver bjudas in till att bli mer intellektuellt aktiva. Det innebär att 

klassrumsklimatet behöver vara då öppet för olika sätt att tänka och göra misstag. Ha mer fokus 

på olika sätt att tänka snarare än rätt och fel, på så sätt främjar man till att trigga en sådan 

process. Det innebär då att om eleverna bjuds in till att berätta om hur de tänker, behöver man 

också värna om ett klimat där detta ses en tillgång för det gemensamma arbetet med att utveckla 

förmågorna. Förslagsvis på förmågor är: 

 Att se, upptäcka och föreställa sig olika mönster. 

 Att uttrycka dessa mönster i ord, bild, handling eller symboler.  

 Att formulera hypoteser om generella samband. 
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 Att modifiera sådana hypoteser för att försöka övertyga sig själv och andra. 

Watson (2006). 

1.5.3. Laborativa material 

Dianne Goldsby (2009) publicerade en forskningsöversikt där hon sammanfattar den 

forskning som finns om laborativa material för yngre elever och äldre elever. Resultaten visar 

att elever som använder material kan prestera bättre jämfört med de som inte gör det. Men hur 

lärare utnyttjar ett material och vilka resultat eleverna når beror på lärarens erfarenhet och 

kunnande. 

2. Material & metod 

2.1. Datainsamling  

2.1.1. Val av metod 

För att uppnå syftet och besvara på forskningsfrågorna används kvalitativa metoder i form 

av intervjuer och observationer. Detta för att studien vill ge en djupare förståelse för hur 

problemlösningsförmågan i undervisningen tillämpas samt vilka och varför dessa material 

används (Ahrne & Svensson 2015, ss. 9-10). För att besvara frågeställning ett har 

huvudsakligen observationer används men även intervjuer har kommit till användning. 

Frågeställning två besvaras huvudsakligen av observationer och delvis av intervjuer medan 

frågeställning tre besvaras av intervjuer.  

Intervju är ett oslagbart verktyg där man kan få höra lärares reflektioner och deras synvinkel. 

En svaghet inom intervju är dock att den ger begränsad bild av ett fenomen och därför bör 

kompletteras med annan metod om möjligt. Eftersom att man inte kan ta för givet att människor 

gör vad de säger så kan man med observation följa upp vad den intervjuade personen gör. Med 

ett arbetssätt där intervju och observation kombineras kan man då konfrontera olika delar i 

materialet, till exempel låta intervjuerna bekräfta materialet från observationen (Ahrne & 

Svensson 2015, s.53). 

För att dokumentera observationen används ett observationsschema som är en 

sammansättning av delvis självgjord och delvis modifierad observationsschema utifrån Herron 

skala som den pedagogiska forskaren Frank LaBanca tar upp i sin studie (2006). Schemats syfte 
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är att förtydliga och strukturera arbetet vid analystillfället samt för att ingen värdefull 

information ska komma bort eller glömmas. 

2.1.2. Intervju 

I studien har semistrukturerade intervjuer använts (se Bilaga 2). Med detta menas att målet 

med intervjuerna har inriktat sig till förutbestämda ämnen som valts av mig som författare till 

denna studie. Färdigformulerade frågor och underfrågor har använts med plats för respondenten 

att svara på frågorna genom att tala vidare bemärkelse om ämnet som framförs. Genom att 

intervjua respondenten och ställa följdfrågor ger det en betydelsefull och värdefull information 

för det fortsatta arbetet (Ahrne & Svensson 2015, s. 34). Givetvis bör man ta hänsyn till att 

följdfrågorna kan variera beroende på respondentens svar. Med andra ord utformas intervjuerna 

delvis utifrån respondentens svar på frågorna.  

Anledningen till att kvalitativa frågor har använts i studien är för att frågeställningen berör 

vad och hur lärare gör och resonerar. En fördel med kvalitativa intervjuer är att man kan anpassa 

ordningen på frågorna efter situationen till skillnad från en standardiserat frågeformulär som 

innebär att man blir bunden till den (Ahrne & Svensson 2015, s. 38). När intervjufrågorna 

formulerades togs hänsynen att ställa öppna frågor i den mån det gick och följdfrågorna var 

färdigskrivna. Men eftersom intervjusvaren inte är förutbestämda så kan man inte med säkerhet 

veta vilka följdfrågor som kommer till användning heller. Det förekom även följdfrågor som 

formulerades varpå intervjusvaren. 

För att inte förlora någon relevant och värdefull data användes en bandspelare i intervjuerna. 

Genom att spela in kan författaren alltid spela upp intervjuerna upprepade gånger (Dalen 2007, 

s. 27; Ahrne & Svensson 2015, ss. 49-51). Inspelat material underlättar även transkriberingen 

på den information som respondenten förmedlar vilket också ger en sanningsenlig bild om 

respondentens samtal. Vid transkriberingen anonymiserades materialet av etiska skäl (Ahrne & 

Svensson 2015, s. 52). Den genomfördes samma dag då intrycket från intervjuerna är som 

”färska” (Ahrne & Svensson 2015, s. 63). Transkriberingen utfördes ordagrant. Därefter 

klipptes de delarna som inte berör undersökningen bort. Under intervjuerna utfördes även 

anteckningar/noteringar på sådant som ansågs vara till värde för studien. Det inspelade 

materialet förekommer inte ordagrant citerat på resultatdelen. Detta för att göra texten flytande 

och mer begriplig då det förekommer pauser, ofullständiga meningar eller andra faktorer som 

hämmar flytet. Givetvis har det tagits hänsyn till att inte sätta någon värdering i 

omformuleringen så att den förlorar innebörden eller får en annan betydelse. 
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2.1.3. Observation  

Syftet med observationerna är att ta reda på vilka laborativa material som används och hur 

dessa görs utifrån observationsschemat. Genom detta kan undervisningen observeras på vad 

och hur eleverna arbetar. Det hjälper då att konfrontera olika delar av datainsamlingen som 

exempelvis svaren från intervjuerna. På så sätt kan dessa bekräftas eller dementeras av 

materialet från observationerna (Ahrne & Svensson 2015, s. 93). 

Observationerna i undervisningen utfördes genom så kallad öppen observation, det vill säga 

att samtliga respondenter var informerade om studien och dess intentioner. Nackdelen med 

öppna observationer är det som brukar kallas för forskareffekt, som innebär att deltagandes 

beteenden påverkas när de vet att en forskare närvarar (Ahrne & Svensson 2015, ss. 99-100). 

Dock upplevdes det som att eleverna vara trygga med min närvaro och fullt fokuserade på 

undervisningen. Under observationerna uträttades en passiv roll genom att jag satt längs bak i 

klassrummet och förde löpande protokoll på undervisningen i den mån det ansågs behövas. 

Detta för att ge en autentisk bild av undervisningen som möjligt samtidigt som ingen värdefull 

information missades (Ahrne & Svensson 2015, s. 110). Under resultatdelen förekommer det 

olika mycket anteckningar från lärarnas observationer. Det som fyller ut materialet beror på om 

lärare och eleverna är aktiva tillsammans, som exempelvis i undervisningen hos Lärare 1. Men 

om eleverna arbetar självständigt som i undervisningen hos Lärare 4 blir det inte lika mycket 

insamlat material under observationen. Därav kommer skillnaden i omfång av observationstext 

i resultatdelen hos olika lärare. 

2.1.4. Urval 

Urvalet av lärare som gjorts för denna studie kan beskrivas ur ett bekvämlighetsurval 

(Blomkvist & Hallin 2014). Förfrågan om att genomföra observationer och intervjuer har skett 

genom personlig kontakt till mig. Alltså har lärarna som intervjuades i studien kännedom om 

mig sedan tidigare. Detta kan ha påverkat resultatet på undersökningen då det finns en risk att 

respondenten svarar annorlunda i och med relationen sedan tidigare. 

Totalt har fyra klasslärare observerats i varsin undervisningstillfälle förutom en lärare som 

har observerats två gånger eftersom att denna lärare hade programmering vid två tillfällen. Fyra 

klasslärare har intervjuats och en kursutövare som genomför programmeringskurs för lärare 

utfrågats på intervjufrågorna, som även denne ursprungligen är en lärare. Anledningen till att 

jag har förhållit mig till fyra lärare beror på bekvämlighetsurvalet som tidigare nämnt och det 

finns bara fyra lärare som undervisar i teknikämnet på mellanstadiet i denna skola.  
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Tabell 1. Respondenter 

Respondent med fiktivt namn 

Lärare 1 

Lärare 2 

Lärare 3 

Lärare 4 

Lärare 5 (Kursutövare) 

 

Lärarna som intervjuades undervisar alla i naturorienterande ämnet för mellanstadiet. 

Samtliga lärare som intervjuades har genomgått en programmeringskurs. På så sätt har en 

jämbördig nivå på lärare valts sett till antalet kurser som de har gått. Den intervjun med läraren 

som inte spelades in är en kursutövare inom programmering, vilket innebär att denne troligen 

har bredare kunskap om programmering. Men vi kan konstatera att det inte går att säga om 

vilken nivå samtliga ligger på inom programmering då det inte förekommer eller finns någon 

mätbar data. Den bedömningen heller varken görs eller angår denna studie. Lärarna som har 

gått i programmeringskurs kan däremot anses ha bredare kunskaper gällande programmering 

och bör därför ha en större insikt om och hur programmering kan användas i undervisningen 

samt vilken påverkan den har på eleverna sett till problemlösningsförmågan.  

2.1.5. Avgränsningar 

En avgränsning som gjorts i denna studie är att den fokuserar på läraren och inte eleven. 

Studien skulle ha kunnat ta hänsyn till elevernas synvinkel men jag har valt att hålla mig till 

bara lärare. I och med detta så har syftet och frågeställningarna inriktats till lärare. Elevernas 

synvinkel skulle kunna undersökas i en annan studie. 

2.1.6. Etiska ställningstaganden 

I studien har vetenskapsrådets (2011) formuleringar på fyra huvudkrav som ska ligga till 

grund för all humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning tagit om hänsyn. Dessa är: 

- Informationskravet, som innebär att undersökningsdeltagaren ska vara informerad 

om undersökningens syfte samt vara medveten om att deltagandet är frivilligt. 

- Samtyckeskravet, som innebär att undersökningsdeltagaren själv bestämmer över sin 

medverkan. 

- Konfidentialitetskravet, som innebär att personliga uppgifter om försökspersonerna 

är otillgängliga för utomstående. 
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- Nyttjandekravet, som innebär att insamlade uppgifter om försökspersonerna endast 

bör användas för forskningsändamål. 

Försökspersonerna har fått mejl och muntligt framförande på studiens syfte och deras roll i 

undersökningen. Även vårdnadshavare till samtliga deltagande elever har fått mejl utskickade 

på undersökningens syfte och elevens roll (Se bilaga 1). På så sätt lämnade försökspersonerna 

samtycke. Försökspersonerna nämns aldrig med namn eller annan information som kan knyta 

dem an till undersökningen. Det insamlade materialet används endast i denna studie. Därmed 

uppfylls kravet för konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

2.1.7. Källkritik 

De primära källorna i denna studie kommer främst från litteratur och forskningsstudier. 

Några magisterarbeten har tagits vid som hjälp för att hitta källorna. De söktes fram under DiVa 

portal och uppsatser.se. Forskningarna har genomsökts i bland annat SöderScholar, ERIC 

(Education Resources Information Center) samt i sökmotorn Google. De primära källorna är 

tagna från respektive böcker och rapporter med eventuella undantag. Källkritiken har fortlöpt 

under hela studien och källorna har ständigt reflekterats om deras relevans till det undersökta 

området.  

2.2. Databearbetning 

2.2.1. Analysmetod 

Det empiriska materialet har analyserats utifrån tre grundläggande arbetssätt; sortera, 

reducera och argumentera (Ahrne & Svensson 2015, s. 220). Information som inte har någon 

betydelse för studien har sorterats bort. Exempelvis på sådana kan vara dörrknack, skratt 

etcetera. För att få en övergripande bild på det insamlade materialet undersöktes utvalda 

meningar från respondenten och sattes i betydelse på varje stycke, så kallad initial kodning 

uträttades. Huvuddragen av resultaten skapades genom att transkriberingen lästes upprepade 

gånger för att inte missa något. Den teoretiska mättnaden inom kodningen uppnåddes när jag 

inte upptäckte något mer. När sorteringen av det empiriska materialet var klar och ett mönster 

tog form övergick analysen av materialet till en selektiv kodning. Det innebär att på ett öppet 

och inkluderande sätt analysera det empiriska i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar (Ahrne & Svensson 2015, s. 224).  
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2.2.2. Observationsschema 

Forskaren Frank LaBlanca (2006) har gjort en kortare undersökning om vikten av ”inquiry 

learning”. ”Inquiry”, som betyder förfrågan på svenska, avser den undersökandes verksamhet 

där den utvecklar kunskap och förståelse för vetenskapliga begrepp och metoder för att studera 

världen. Det kan även beskrivas som olika sätt forskare studerar världen och föreslår 

förklaringar grundade på bevis som härrör från deras arbete. För att mäta detta använder han 

sig av en observationsschema baserad på Marshall D. Herron skala (1971). Den ser ut på 

följande vis: 

Tabell 2. Herron skala 

Score Description 

0 

Problems presented, methods, and correct interpretations are obvious.  Observation labs, experience 

labs, labs that teach new techniques 

1 A problem and method are posed.  Students are expected to find new relationships. 

2 Problems are posed, methods and answers are open for student interpretation 

3 Problems, answers, and methods are open.  Students are confronted with raw phenomena 

 

Det är en skala från stängd aktivitet till öppen aktivitet där nivå 0 ligger närmast den stängda 

och nivå 3 den öppna. Han menar att i nivå 0 får eleverna inte friheten att lösa problemet själva 

utan de följer en färdig instruktion som i ett recept; problemet är presenterad, läraren bestämmer 

metod för att lösa uppgiften och svaren/lösningen är känt innan. Däremot i nivå 1 är problemet 

och metoden presenterad men lösningen är inte känt i förväg. I nästa nivå är problemet givet 

men metoden för att lösa den är inte förklarad. Eleverna uppmuntras till att själva utveckla en 

lämplig strategi för att lösa problemet. Svaret är heller inte känt i förväg. Nivå 3, som är den 

sista nivån, ger eleverna fulla friheten att lösa problemet själva. Varken svaret, metoden eller 

problemet anges. Så här ser den ut: 

Nivå Lärare redogör problemet Lärare redogör metod Svaret är angivet 

0 JA JA JA 

1 JA JA  

2 JA   

3    

 

I denna studie har jag även utgått ifrån Herron skala i min observation. Framförallt för att 

besvara forskningsfråga ett om hur läraren använder materialet i undervisningen. Nivåerna från 

Herron skala och dess beskrivningar för varje nivå har varit densamma. För att besvara 
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frågeställning ett och två om hur läraren undervisar materialet respektive hur läraren anser att 

problemlösningsförmågan tränas har jag utgått ifrån Polyas (2003) fyra steg för 

problemlösning. Dessa fyra steg är: 

1. Förstå problemet man ställs inför. 

2. Utveckla en plan för hur problemet kan lösas. 

3. Genomföra planen. 

4. Titta tillbaka och reflektera över det. 

På så sätt synliggörs för vad jag utgår ifrån i mitt resultat och analys vid bedömningen om 

huruvida problemlösning förekommer eller inte. Utifrån dessa scheman från Herron och Polya 

har jag skapat ett observationsschema som använts (se även Bilaga 3). Den ser ut på följande 

sätt: 

Tabell 3. Observationsschema 

 Material (Vad) Herron (Hur) Polya (Hur) Övrig notering 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

3. Resultat 

Under detta avsnitt kommer resultatet att presenteras. Upplägget ser ut på följande vis att jag 

presenterar observationerna och intervjuerna var för sig för respektive lärare. När alla lärares 

resultat är presenterade genomförs en analys gemensamt utifrån samtliga resultat. I 

observationen utgår jag ifrån Tabell 3 där jag antecknar för vilka material som lärare använder 

i sin undervisning, vilken skala undervisningssituationen placeras utifrån Herron skala, 

huruvida problemlösningsförmågan tränas utifrån Polyas fyra steg samt mina övriga noteringar. 

Under den kommer jag sen att förklara tydligare för hur jag har gjort indelningen. 
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3.1. Lärare 1 

3.1.1. Observation 1  

Tabell 4. Observationsschema  

Material (Vad) Herron (Hur) Polya (Hur) Övrig notering 

Lightbot – styra en 

gubbe på Ipaden.  

 

Introduktion 

 

 

Eleverna visste olika 

mycket om spelet. En del 

hade prövat på tidigare 

så de hade kännedom om 

svaret innan medan 

andra inte gjorde det. 

 Läraren förklarar hur 

spelet fungerar och hur 

man ska tänka; att en pil-

kommando motsvarar ett 

steg. Men däremot fick 

eleverna själva upptäcka 

att vridkommandot 

innebar att roboten bara 

vrider sig och inte tar 

några steg åt den 

riktningen.  

 

 

 

Programmera själva 

 

Vissa elever fick hjälp av 

sina kamrater att förstå 

sig på problemet och vad 

det var som eftersöktes 

medan andra löste det på 

egen hand. 

Eleverna ligger i olika 

nivåer i fråga om att lösa 

problemen.  

En del är duktigare än 

andra på att förstå 

problemen de ställs inför. 

 

Eleverna diskuterar 

ständigt mellan varandra 

om hur problemen ska 

lösas. De arbetade två-

två. De berättar för 

varandra ”så här ska man 

lösa”, ”om du gör så här 

så…”. 

 

Alla elever hade 

möjlighet att genomföra 

sina idéer om hur de kan 

lösa uppgiften utifrån sin 

nivå. 

 

Med olika mellanrum 

provar de sin 

programmering. Om det 

fungerar rätt – eleven går 

vidare. Om inte – eleven 

reflekterar över felet och 

ändrar. Olika elever 

provar med olika 

mellanrum. En del elever 

efter varje steg andra 

efter flera steg. 

 

 

Under denna undervisning spelade eleverna det digitala spelprogrammet Lightbot. Spelet går 

till så att man ska styra en gubbe från punkt A till B. Eleverna styr roboten utifrån färdiga 
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kommandon som de sätter ihop i följd efter varandra. Roboten utför därefter de givna 

instruktionerna. 

Utifrån Herron skala utmanades eleverna i olika nivåer beroende på moment i 

undervisningen. I första momentet introducerade läraren spelet för eleverna genom att visa 

spelets funktioner och hur man ska tänka med de olika kommandona. Den låg på mellan nivå 

0-1 då en del eleverna hade kännedom om svaret innan eftersom att de hade prövat på det 

tidigare. Skillnaden mellan nivåerna är att i nivå 0 är svaret inte känt medan i nivå 1 är den det. 

I nästa moment arbetade eleverna utan lärarstöd men med eventuellt stöd av en klasskamrat. 

De fick ingen hjälp av lärare för hur problemet skulle lösas utan de var själva tvungna, eller 

med kompisens hjälp, skapa en strategi för att lösa uppgiften. Därav låg uppgiften på mellan 

nivå 2-3 i skalan beroende på om eleven fick hjälp av kompisen att få veta vad problemet var 

eller inte. De elever som fick hjälp hamnade under nivå 2 och övriga i nivå 3. I övrigt noterades 

det att läraren i början förklarade om spelets funktioner, exempelvis att en pil-kommando 

motsvarar ett steg. Men däremot förklarade läraren inte för hur sväng-kommandot fungerar. Det 

kommandot gör att roboten vrider sig åt det hållet som pilen visar, men den tar inga steg framåt 

åt den riktningen. Det observerades att det fanns elever som inte förstod det i början så de fick 

problem med att få roboten att göra rätt. Men genom att pröva sig fram eller fråga någon kamrat 

upptäckte dessa detta och löste därmed det problemet. 

Sett till Polyas steg observerades att eleverna låg i olika nivåer i fråga om att lösa problemen. 

Samtidigt låg de även i olika nivåer i självaste spelet. En del hade kommit långt fram i spelet 

medan andra fastnade på tidigare nivåer. Då eleverna satt två-två hade de möjlighet att diskutera 

med bordskompisen, vilket också observerades att de gjorde det. Eleverna diskuterade mellan 

varandra vid behov av hjälp och visade varandra för hur lösningen kunde vara. Med olika 

mellanrum provade elever sin programmering ifall den programmerades rätt eller fel. Om det 

fungerade rätt så gick de vidare. Men om det visade sig att det inte gjorde det så ändrade de sina 

kommandon. På så sätt observerades det att eleverna ständigt reflekterade över sin 

programmering och instruktioner och därmed förekom att problemlösning tränades.  
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3.1.2. Observation 2 

Tabell 5. Observationsschema 

Material (Vad) Herron (Hur) Polya (Hur) Övrig notering 

Ozobot. 

 

Uppgift 1 – rita en egen 

bana med bara svart färg. 

Läraren förklarar 

problemet, 

tillvägagångssättet och 

eleverna hade kännedom 

om lösningen till 

problemet innan 

uppgiften genomfördes. 

 

 Tekniska svårigheter. Att 

rita linjen i rätt tjocklek 

då roboten är extra 

känslig för streckens 

bredd. 

 

Uppgift 2 – en 

rektangulär väg, fyra 

luckor, eleven ska fylla 

luckorna med 

instruktioner.  

 

Läraren förklarar 

problemet, 

tillvägagångssättet och 

eleverna hade kännedom 

om lösningen till 

problemet innan 

uppgiften genomfördes. 

 

  

Uppgift 3 – roboten ska 

ta sig över floden.  

 

Eleverna kände till 

problemet men skulle 

själva komma fram till 

en strategi för att lösa 

uppgiften. De hade heller 

ingen kännedom om 

lösningen. 

 

Utmanande.  

Uppgift 4 – 

blockprogrammera på 

Ipad. Den ska gå i 

rektangel, lysa grönt på 

långsida, röd på kortsida 

 

Eleverna kände till 

problemet men skulle 

själva komma fram till 

en strategi för att lösa 

uppgiften. De hade heller 

ingen kännedom om 

lösningen. 

 

Reflekterade ständigt 

över sina fel och hur de 

skulle få roboten att 

utföra uppgiften. Bland 

annat färgkommandot.  

De glömmer bort att 

ange färgkommandot 

innan stegkommandot.  

 

Under detta undervisningstillfälle arbetade eleverna med en fysisk robot som heter Ozobot. 

Det är en robot med sensorer på undersidan som reagerar på färger och färgkombinationer. Den 

utför handlingar utifrån inprogrammerade koder av färgkombinationer som ritas ut på banan.  

Första momentet som eleverna utförde var att de ritade en egen bana med en svart penna på 

ett vitt papper. Därefter lade de roboten över strecket så att roboten åkte runt i den banan. I 

nästa moment fick de ett papper med färdigritad rektangulär bana. Dock fanns det luckor på 

vardera sidan av rektangeln som eleverna fick fylla i med olika färgkombinationer beroende på 

vad de ville att roboten skulle utföra. I moment tre fick de ett papper med en flod ritad genom 

den. Målet var att de skulle komma på en lösning för att få roboten att ta sig över floden. I fjärde 

och sista momentet blockprogrammerade eleverna på Ipaden.  De synkroniserade roboten 

genom att lägga den på Ipaden. Därefter utförde roboten de givna instruktionerna. Uppgiften 
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var att de skulle få roboten att gå i en rektangel samtidigt som den lyser grönt när den åker på 

långsidan och rött på kortsidan.  

Det observerades att de två första momenten låg på nivå 0 utifrån Herron skala. Läraren 

visade eleverna för hur de skulle gå tillväga för att lösa uppgiften och den var heller inte 

krävande då eleverna i första momentet bara ritade en valfri bana och i det andra momentet 

valde redan färdiga färgkombinationer. Eleverna hade också kännedom om lösningen innan 

uppgiften genomfördes. Däremot i moment tre och fyra låg uppgiften på nivå 2 då eleverna 

kände till problemet innan men skulle själva komma fram till en strategi för att lösa uppgiften. 

Utifrån Polyas steg utmanades inte eleverna i de två första uppgifterna. Eleverna hade 

däremot problem med det tekniska, att få till rätt bredd på färgen i banan då roboten i fråga är 

känslig. I moment tre men främst i fyra utmanades elevernas i problemlösning. De fick i uppgift 

att få roboten att gå i en rektangel med grönt ljus lysandes på långsidan och rött på kortsidan. 

De reflekterade ständigt över hur de skulle gå tillväga då de i instruktionerna även skulle avgöra 

hur många steg som roboten ska rulla fram, hur mycket den ska svänga och i vilken ordning 

som instruktionerna bör komma. Exempelvis behövde instruktionen för den färg som ska lysa 

komma före instruktionen för framåtsteg. Det observerades att en del elever glömde att göra 

detta. Sett till dessa var uppgiften utmanande och träning av problemlösning förekom. 

3.1.3. Intervju 

På fråga om varför läraren valde Lightbot i sin första undervisning beror på att man kan göra 

fördjupade saker med den förklarar läraren. Med det menar denne att ju högre upp i nivå man 

kommer så dyker det upp svårare problem i form av att man dels behöver använda sig av flera 

kommandon men också problem/hinder som kräver att man är kreativ och god problemlösare. 

Läraren menar också på att det kräver djupare förståelse då du behöver gå in flera steg i 

programmeringen. En annan anledning till val av denna övning var för att det bygger vidare på 

det eleverna gjort tidigare, att programmera/styra varandra med hjälp av pilar. Det upplevs som 

det teoretiska av det praktiska som de prövat menade läraren.  

Lärarens motivering för val av Ozobot beror på att det är en konkret programmering där man 

programmerar digitalt för att sedan ladda över till roboten. Eleverna får ständigt möta på 

problem som de ska ta sig förbi. De måste tänka logiskt och med problemlösning. Det ger också 

en bra progression att först använda Lightbot för att sedan gå vidare till Ozobot och sist till 

Scratch. På så sätt får eleverna en bra stegvis fördjupning. Läraren säger också att Ozobot är 

åldersadekvat, praktiskt att använda då man håller till på ett bord och inte behöver röra sig runt 
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på marken. En sista anledning för val av detta material är för att det är roligt och en del av deras 

vardag då eleverna möter på digitala spel i vardagen och hemma. 

På fråga om hur problemlösningsförmågan tränas säger läraren att det är av naturliga skäl. 

Det finns ett behov – ett problem. Eleven behöver då utveckla en plan/idé på hur problemet ska 

uträttas – låta roboten göra som denne vill. Detta görs antingen i huvudet, med en kompis eller 

på papper. Arbetar man exempelvis två-två så uppstår tillfälle för diskussion. Därefter 

genomför eleven planen och ser om den tekniska lösningen är genomförbar. Oftast gör eleverna 

fel vilket skapar möjligheten att reflektera då de får felsöka och åtgärda problemet. Efter 

genomförd uppgift finns möjligheten att utvärdera. De kan då skriva rapport på hur man har 

arbetat, hur man gjorde när problem uppstod och hur man löste det. Eleverna får sätta ord på 

dessa genom att synliggöra arbetsgången. Den är ingen rak väg, man stöter på problem. Det 

kräver då att man ändrar väg för att komma fram till lösning menar läraren. Det som gör det 

ytterligare till en problemsituation är att det finns kravspecifikation. Det är inte helt fritt utan 

inom vissa ramar ska eleven få roboten att göra någonting specifikt, avslutar läraren. 
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3.2. Lärare 2 

3.2.1. Observation  

Tabell 6. Observationsschema 

Material (Vad) Herron (Hur) Polya (Hur) Övrig notering 

1. Läraren introducerade 

programmering. De 

använde sig av manuell 

programmering. De fick 

kommandon i form av 

pilar som de styrde 

kompisen med från en 

punkt till en annan. 

 

 

Eleverna fick själva 

komma på lösningen. 

Läraren introducerade 

bara genom att säga att 

eleverna ska använda 

kommandon för att ta sig 

från A till B, men inte 

hur. Ex innebar pilarna i 

vilken riktning de skulle 

gå, de fick inga 

instruktioner för hur 

många antal steg som det 

är. 

 

1. Eleverna visste vad 

problemet var som skulle 

lösas.de fick ett problem 

och alla förstod.  

2. De utvecklade en plan 

i huvudet. Ingen 

kompishjälp. Då och då 

såg man elever hjälpa 

den som skulle styra en. 

Men det förekom inte 

ofta. 

3-4. Genom att själva få 

genomföra om det funkar 

eller inte så kunde de 

bedöma om de gjort rätt 

eller fel.  

 

Eftersom att det är 

introduktionstillfälle 

berättar läraren för 

eleverna att det på grund 

av det ska genomföra ett 

manuellt 

programmeringstillfälle 

för att sätta grunden på 

plats.  

2. Därefter tog man bort 

vissa kommandon och 

satte kriterier såsom 

exempelvis att man bara 

får använda ett visst 

kommando ett visst antal 

gånger. Vissa gångar var 

enkelriktade. 

 

Eleverna utmanades. De 

hade problem och 

ständigt reflekterade de 

över hur de skulle lösa 

det. Många grupper hade 

svårt att ta sig fram 

mellan punkterna. 

Kanske var det en 

omöjlig uppgift för 

vissa? Alla hade lite 

olika start och 

slutpunkter och jag vet 

inte om det fanns någon 

bakomliggande tanke i 

valen av undantagna 

kommandon. Det kan 

vara så att läraren 

omedvetet tog bort de 

behövliga kommandona 

för att genomföra 

uppgiften. 

Det var mer krävande för 

eleverna. De hade inga 

problem med att förstå 

problemet dock hade 

många svårigheter att 

utveckla en fungerande 

plan. Där utmanandes de 

mycket. Genomförandet 

av planen blev inte 

lyckad för många. Få 

elever försökte verkligen 

reflektera och lösa 

uppgiften. Men många 

verkade ge upp på vägen.  

 

Sammanfattningsvis: 

eleverna tränade delvis 

på sin 

problemlösningsförmåga. 

Det berodde på från elev 

till elev. En del kämpade 

och ansträngde sig andra 

gav upp lite för enkelt på 

vägen. 

 

 

 

Eleverna genomförde två övningar i undervisningen. Det var ett introduktionstillfälle för 

årskurs 4 elever i programmering. Läraren använde sig av ett manuellt programmeringstillfälle 

i undervisningen som innebar att eleverna arbetade i par där de styrde varandra från en punkt 

till en annan utifrån givna färdiga kommandon. I moment ett fick de tillgång till alla tillgängliga 
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kommandon för respektive par. I moment två tog läraren bort vissa kommandon från samtliga 

grupper samt införde kriterier såsom att de bara fick använda ett visst kommando begränsat 

antal gång, enkelriktade vägar, krav på minst tre högersväng och två vänstersväng. 

I första övningen introducerade läraren övningen för eleverna genom att berätta om metoden 

för att ta sig an uppgiften. Hon berättade även hur de skulle använda kommandona för att ta sig 

från punkt A till B. Pilarna visade riktningen för stegen. Därmed låg uppgiften på nivå 1 enligt 

Herron skala. Eleverna kunde själva välja valfri färdväg för att ta sig fram mellan punkterna. I 

andra övningen observerades det att eleverna blev utmanade. Många par hade problem att lösa 

sin uppgift och det observerades att paren ständigt reflekterade högt med varandra över hur de 

skulle lösa problemet. Dels hade de färre kommandon att förbruka, krav för antalet höger och 

vänstersvängar, men också kriterier för färdriktningen på ett par platser. Det ska dock noteras 

att vid observationen kom det inte till kännedom om läraren valde att ta bort kommandona 

slumpmässigt eller med medvetet val.  

I första övningen tränade eleverna olika mycket på problemlösning utifrån Polyas steg. En 

del hade lätt för att ta sig fram mellan punkterna medan andra hade det svårare att lösa. Då och 

då hjälpte eleverna sitt kamratpar som skulle styra. Genom att styra en kompis och genomföra 

kommandon praktiskt kunde de själva bedöma under banans gång om de gjort rätt eller fel. Med 

andra ord fick de direkt respons och på så sätt observerades det att eleverna kontinuerligt 

reflekterade över sina val. I andra övningen var det mycket mer krävande för eleverna. Alla 

visste vad uppgiften var, dock hade många svårigheter att utveckla en fungerande plan. De hade 

svårt att klara uppgiften de ställts inför. Sammanfattningsvis kan sägas att uppgifterna gav 

tillfälle att träna på problemlösning men en del ansträngde sig mer än andra, med andra ord 

reflekterade olika mycket.  

3.2.2. Intervju 

I intervjun berättade läraren att denne har fått hjälp med att hitta materialen som användes 

och ska användas i undervisningen framöver. Trygghetsfaktorn är den största orsaken till val 

av just dessa material. Andra material som läraren tidigare använt sig av är Studiocode och 

Scratch med andra elever. Dessa elever ska använda detta vid senare tillfälle. Anledningen till 

val av manuell programmering i undervisningen berodde på att dessa elever är ny inom 

programmering och därför behövde träna på grunden. På fråga om problemlösning tränades 

berättade lärare att uppgifterna tillät eleverna att göra det. Först behövde de strukturera/sortera 

vad de vill veta för att sedan lösa uppgiften. De får även möjlighet att gå igenom sin plan i 
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samband med att de testar det. I och med att eleverna oftast gör fel så ger det möjlighet till 

reflektion av metoden samt möjlighet till reflektion över att försöka redogöra så att alla andra 

kan förstå dennes lösning, uttryckte läraren.  

3.3. Lärare 3 

3.3.1. Observation  

Tabell 7. Observationsschema 

Material (Vad) Herron (Hur) Polya (Hur) Övrig notering 

Scratch. Eleverna 

skapade egna spel. Olika 

spel. 

 

 

 

 

Eleverna skapade valfritt 

sina egna spel. De fick 

ingen hjälp av lärare med 

tillvägagångssättet. 

 

Eleverna utmanades 

mycket inom 

problemlösning.  

 

 

Eleverna arbetade individuellt med det digitala spelet Scratch i undervisningen. Alla skapade 

sina egna spel. Utifrån Herron skala låg övningen på nivå 3 i och med att eleverna valfritt 

skapade sina egna spel på egen hand så att det fungerar. Varken svaret eller metoden för att 

skapa spelet var angivet. Det observerades att eleverna klarade av att lösa sina uppgifter själva 

utan stöd av lärare. Sett till Polyas steg tränade eleverna på problemlösning då de själva skapade 

sina egna spel utifrån egen fantasi och kreativitet, genomförde den, reflekterade och testade 

regelbundet sin programmering från början till slut så att den fungerade. 

3.3.2. Intervju 

På fråga om val av undervisningsmaterial och form berättade läraren att Scratch ger 

möjlighet att arbeta språkutvecklande och så finns det många korta filmer på internet som man 

kan titta på för hur man kan programmera. Annars berättar läraren att eleverna först får arbeta 

med programmering analogt (styra varandra i par) för att sedan gå vidare till appar som 

exempelvis ”Lego-appen”, Lightbot. När eleverna börjar med programmering så tränar de på 

att förstå att roboten/programmet gör som du säger till den att göra och ingenting annat. 

Eleverna kan bli frustrerade menar hon då roboten inte alltid gör som denne vill. Men att det då 

uppstår ett tillfälle för eleven att reflektera över sin programmering och felet som gjorts.  

Läraren berättade att denne går från stängd till öppen aktivitet i undervisningen av 

programmering utifrån Herron skala. I början får alla elever göra likadant och exakt som läraren 

visar. Men ganska snabbt får eleverna arbeta på egen hand och göra saker som de inte vet hur 
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man gör. Det vill säga eleverna får träna på problemlösning och då även tar hjälp av kamrater 

eller lärare. Läraren poängterade att de lågpresterande eleverna inte gynnas av programmering. 

Läraren hade blandade svar på fråga om problemlösning tränas vid programmering. Denne 

menade att de svagpresterande eleverna inte tränade på problemlösning när de arbetade med 

exempelvis Lego-appen och Lighbot. Motiveringen var att de svagpresterande eleverna gör som 

läraren säger eller som kompisen gjort. De tar inga egna beslut utifrån egna reflektioner. 

Däremot när eleverna arbetar med Scratch så upplevde läraren att problemlösning och förmågan 

tränas. Eleverna ändrar sitt tankesätt och omprövar sitt beslut (algoritmer). På så sätt förstår de 

varför de gör fel, vilket leder till en Aha-känsla uttryckte läraren. 

3.4. Lärare 4 

3.4.1. Observation 

Tabell 8. Observationsschema 

Material (Vad) Herron (Hur) Polya (Hur) Övrig notering 

 

Scratch. Eleverna 

arbetade på sina spel.  

 

 

 

 

 

Eleverna arbetade 

ensamt med sina spel. 

De fick själva träna på 

att lösa sina problem.  

Problemlösningsförmågan 

tränades på så sätt att de 

ständigt stötte på problem 

som de prövade sig fram 

för att lösa genom egna 

metoder. 

Eleverna tog hjälp av 

bordskamraten i de fall 

de behövde hjälp. 

 

I undervisningen arbetade eleverna vidare på sina spel i digitala verktyget Scratch. Eleverna 

skapade ensamt sina spel men med stöd från bordskamraten när de behövde det. Utifrån Herron 

skala låg undervisningen på mellan nivå 2-3 då varken svaret eller metoden för att skapa spelet 

var angivet. Däremot fick en del elever hjälp av sin bordskamrat att komma på problemet vilket 

gjorde att dessa elever hamnade på nivå 2 och övriga elever i nivå 3 enligt schemat. Utifrån 

Polyas steg observerades det att problemlösning tränades då eleverna ständigt stötte på problem 

som de prövade olika lösningar till utifrån egna metoder. 

3.4.2. Intervju 

Vid intervjun berättade läraren att denne arbetat mycket med språkutvecklande och analogt 

i programmering. Läraren berättade också att denne tidigare har arbetat mycket med digitala 

verktyg och appar som code.org, Lightbot hour, Fixture factory, Scratch Jr., Tynker. Den 

sistnämnda är både en blockprogrammering och riktig text programmering (språket heter Swift) 

som eleverna skapar sina spel i.  
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När läraren börjar med programmering i en ny klass går hon från att arbeta analogt till att 

arbeta i Tynker och därefter vidare till Scratch. Denne anser att det är ett bra och lagom steg att 

gå den vägen. Vidare förklarar läraren att arbeta mycket analogt sätter grunden till förståelse 

för programmeringen. Analogt arbete är inte språkutvecklande berättar läraren. Därför går 

läraren vidare till apparna som uppfyller denna förväntan. Läraren förklarar också att genom 

detta får denne med sig ”alla elever på tåget” då nivån i apparna går från lätt till svår. 

Exempelvis är Lighbot hour enkelt i början men blir ganska svår efter 10-15 steg. Även som 

vuxen behöver man tänka till förklarar läraren. Slutligen går läraren vidare till Scratch som 

tränar eleverna på kreativitet, logiskt tänkande och problemlösning. Man kan i princip nästan 

göra vad som helst uttrycker läraren. Om man stöter på ett problem och inte vet hur man ska 

lösa det, så finns det möjlighet att ”gå in bakom spelet”. Med detta menar läraren att det finns 

en funktion för att se hur det är programmerat vilket ger idéer för hur man kan göra och det 

underlättar även för att lösa problemet. 

På fråga om hur eleverna får arbeta i undervisningen med programmering förklarar läraren 

att det kan sägas gå från stängd till öppen aktivitet men mer åt öppna hållet även i början. 

Eleverna får redan i början själva lösa problemet som de ställs inför, läraren visar inte. De får 

vissa kriterier/ramar som de ska hålla sig till/inom. Till exempel att man bara får använda vissa 

algoritmer/kommandon begränsat antal gånger eller begränsningar för vad man får göra eller 

inte göra. 

Slutligen berättade läraren att problemlösningsförmågan tränas i uppgifterna som 

genomförs. Eleverna får ett problem som de ska förstå, det är det viktigaste. Om eleven inte 

förstår vad som efterfrågas så kan denne heller inte komma på en lösning. Därför väljer läraren 

att tillåta eleverna att arbeta två-två så att de kan diskutera och reflektera med någon. ”Think-

pair-share”, som innebär att tänka ensam först och prata sen i helklass är en metod läraren 

använder i sin undervisning. Ett bra sätt att vidareutveckla sina tankar och föra sina tankar, föra 

dem framåt. Fördelen med att arbeta i par är också att elever ser från olika perspektiv/vinklar 

på problemet och på så sätt kan de lära sig av varandra. Eleverna får även göra felsökningar på 

sin programmering vilket innebär att problemlösningsförmågan tränas avslutar läraren. 

3.5. Lärare 5 (Kursutövare) 

3.5.1. Intervju 

På fråga om vilka material som kursutövaren rekommenderar eller föreslår till lärare i 

skolorna förklarade denne att de utgår från de material som de anser är bäst lämpad till 
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läroplanen. Kursutövaren menar att materialen som används behöver uppfylla kraven från 

läroplanen för respektive perioder (låg-, mellan- och högstadiet) men också att det bör finnas 

progression i dem. Ett förslag på material kan vara BBC micro:bit som är en enkel dator som 

fungerar för elever i nästan alla årskullar. I England har staten bestämt sig för att dela ut detta 

till varje elev på skolan berättar kursutövaren. Med detta material kan elever programmera vad 

som helst. De kan programmera från att lysa dioder till att styra telefonen eller spela musik och 

mycket mer. I kort kan sägas att det går att göra i princip vad som helst, det enda hindret är 

lärarens eller elevens fantasi och kreativitet förklarar kursutövaren. Kursutövaren menar på att 

detta är ett mycket bra material och gav förslag på andra material. Legorobot är ett alternativ, 

som innebär att eleven bygger en robot av lego och sedan programmerar på en dator som finns 

på den. Det är ett material som kan anpassas till elever i olika åldrar men främst är det elever i 

högre stadier som använder det. 

Till lärarna i lägre åldrarna föreslår kursutövaren att de arbetar med analogt programmering 

i form av pilar men även Scratch Jr och Bluebot passar bra. Det är enkla övningar såsom att 

styra varandra eller enkla robotar. På så vis får eleverna träna och lära sig grunden för 

programmeringen. De får även träna på att förstå att roboten bara gör som man har 

programmerat och ingenting annat berättar kursutövaren.  

I mellanstadiet föreslår kursutövaren att lärarna använder Scratch och Ozobot som nästa steg. 

då denne menar att det ger en progression av programmeringen från tidigare ålder (lågstadiet). 

Eleverna får träna mer på problemlösning då uppgifterna kräver djupare förståelse och tänk 

uttrycker kursutövaren.  

På fråga om eleverna tränar på problemlösning och i sådana fall hur förklarar kursutövaren 

att de gjorde det. Denne menade på att det finns massvis av material att använda, det gäller att 

hitta material som passar den elevgrupp man har som lärare. Utifrån dessa material kan man 

också anpassa svårighetsgraden på uppgiften – det hänger på lärarens fantasi och kreativitet. 

Med all material kan man på ett eller annat sätt träna problemlösning om man anpassar det 

fortsätter kursutövaren. Kursutövaren vidareutvecklar sitt resonemang och säger att beroende 

på uppgiften så kräver det att eleven förstår frågan/problemet den ställs inför. Men beroende på 

svårigheten så förstår elever olika mycket och olika snabbt. Sedan kräver uppgiften att eleven 

utvecklar en plan/idé för hur denne ska lösa/åtgärda problemet. Eftersom att eleverna ligger på 

olika nivåer så kommer de också komma på olika lösningar. En del kommer på hyfsat eller väl 

fungerande och andra inte alls fungerande lösningar. Det är ändå viktigt att eleven försöker 

fundera över en lösning, för tänker den inte så kan den inte lösa. Därefter kräver det att 
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genomföra idén. Då får man också ett direkt svar/respons på om idén/lösningen fungerar eller 

inte. Om lösningen fungerar så kommer eleven att reflektera över varför det fungerade. Men 

om det inte fungerar så kommer eleven att reflektera över varför den inte fungerar. Så oavsett 

vad kommer eleven att reflektera över sin idé/plan och lösning. På så sätt innebär det att eleven 

tränar på problemlösning. Men som tidigare nämnt är det upp till uppgiften och problemet samt 

elevens nivå som avgör om och hur mycket problemlösning som tränas avslutar kursutövaren. 

4. Analys 

Det observerades att i lärarnas undervisningar förekom det både fysiska material i form av 

robotar som Ozobot och digitala verktyg i form av programmering och skapande av spel som 

Lightbot och Scratch. Enligt observationsschemat som användes tränade eleverna på förmågan 

att lösa problem vid båda fallen. Wing (2006) ger sin syn på datalogiskt tänkande som hon 

bland annat menar är problemlösning med hjälp av abstraktion. Mannila (2017, s. 228) förklarar 

att programmering i sig kan ses som en abstrakt aktivitet och fysiska artefakter mer konkret. 

Utifrån dessa teoretiker och deras teorier kan det då dras slutsatsen att datalogiskt tänkande 

förekom hos eleverna i undervisningen då de arbetade med problemlösning inom 

programmering. Goldsbys (2009) forskning visar också på att eleverna som använder laborativa 

material, det vill säga artefakter/fysiska material eller digitala verktyg kan prestera bättre. Det 

innebär att dessa elever tränar mer och lyckas mer inom datalogiskt tänkande och 

problemlösning. Pålsson (2016) menar i sin tur att datalogiskt tänkande anses handla om att 

utveckla ett abstrakt, logiskt tänkande, träna sig i att göra generaliseringar och arbeta 

systematiskt för att lösa problem. Detta kan sättas i förbindelse med lärarna som anser i 

intervjun att eleverna lär sig dessa förmågor när de arbetar med Scratch, Lightbot, Ozobot eller 

andra digitala och fysiska verktyg. Genom att använda dessa material blir eleverna också 

delaktiga i digitala verktyg som professorn Kafai (2016) menar leder till inlärning och som även 

konstruktivismen menar att de gör (Flannery & Bers 2013; Papert 1984; Papert & Dannewitz, 

1984, s.29). Lärarna påpekade också i intervjun att logiskt tänkande krävs för att lyckas lösa 

problemen i programmering som tidigare nämnt. Även att eleverna drog generaliseringar då de 

använde sig av kunskap från tidigare programmeringstillfälle i det nya som skulle utföras. Det 

kan också sägas är en konstruktivistisk inlärning (Biehler & Snowman 1997, ss. 364-366). 

Delar av de färdigheterna som Heinz och Mannila (u.å) förklarar inom datalogiskt tänkande 

förekom i undervisningen enligt observationerna som genomfördes. När eleverna diskuterade 

mellan varandra bröt de ner problemet i mindre delmål för att kunna lyckas uppnå slutmålet. 
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De diskuterade med varandra om att först göra på ett sätt för att sedan diskutera om hur de ska 

gå vidare till nästa steg och så vidare. De skapade även algoritmer när de programmerade, 

använde sig av logiskt tänk för att organisera problemet som exempelvis vid analogt arbete när 

de styrde varandra, representerade data genom abstraktioner när de programmerade som sedan 

resulterade med ett spel eller en robot som genomförde uppgiften. 

Under två av lärarnas undervisning förekom det Scratch. Det observerades att eleverna, 

utifrån Herron skala, arbetade med öppen aktivitet på nivå 2-3 genom att de antingen själva 

eller med delvis stöd av klasskamrat löste problemen som uppstod. Även Polyas schema tydde 

på att eleverna tränade på förmågan att lösa problem. Lärarna i sin tur ansåg också att eleverna 

tränade på problemlösningsförmågan när de skapade sina spel på Scratch. Genom Scratch visar 

de en slutprodukt som de menar är bevis för lärande. Detta kan återkopplas till teorin om 

konstruktionismen som menar att lärande sker i skapandet av artefakter som till exempel spel 

(Kafai & Resnick, 1996; Roque, 2016; Mannila 2017, 93). Observationen och lärarnas åsikter 

kan styrkas med studien som Akcaoglu & Koehlers (2014) genomförde om att 

problemlösningsförmågan tränas vid skapande av spel. Dock motsäger Meerbaum m.fl (2011) 

teori detta. Hon nämner om en viss oro för att blockbaserad programmering kan leda till att 

nybörjare kopplar ihop block på måfå utan att ha en idé bakom. Även Kalelioglu & Gulbahars 

(2014) forskning om huruvida problemlösningsförmågan påverkas av att använda Scratch visar 

på resultat att det inte gör det. Däremot antyder lärarna att eleverna har en idé som de menar är 

själva spelet och slutprodukten som de skapar. Vilket även instämmer med observationen som 

genomfördes i undervisningen. Vidare utvecklar lärare detta och menar att 

problemlösningsförmågan tränas när elever spelar Scratch i och med att de först får ett problem 

som de måste fundera ut en lösning till för att sedan organisera problemet för hur den ska göra. 

Därefter behöver eleven integrera sin metod i en dator eller artefakt för att lösa problemet. Till 

slut kommer också eleven att reflektera över resultatet vare sig om denne lyckas eller inte. Inom 

konstruktivismen kallas det meningsfull inlärning (Mayer 1998, ss. 359-362). Det noterades 

också att lärarna för det mesta tillät undervisningen att ligga på nivå 2-3 utifrån Herron skala. 

På så sätt ökade det även möjligheten för eleverna att träna problemlösningsförmåga. Watson 

(2006) nämner om en forskning som menar att elever utvecklar sin problemlösningsförmåga 

om de får ett tillfälle att självständigt fundera över och lösa problem. Denna forskning styrker 

därmed lärare och deras val av metod i undervisningen. Men det ska också noteras att vissa 

elever fick stöd av andra elever. 
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En lärare berättade i intervjun att hon tror på att använda massvis av material från lätt till 

svår nivå. Den lärares metod kan stärkas med Watsons (2006) forskning som besvarar frågan 

om hur duktiga problemlösare går tillväga för att lösa problem. De har en förmåga att anpassa 

olika strategier till olika situationer vilket utvecklas genom att eleverna får erfarenhet av att lösa 

många olika sorters problem, från enklare till svårare. En annan observation som noterades 

gäller eleverna som hjälpte varandra vid programmering. Detta kan styrkas av Su et al. (2014) 

granskning som visar att elever som använder problemlösning och samtidigt ger och får 

feedback får betydligt bättre resultat, vilket kan sägas innebära att eleverna lyckas bättre. Som 

respondent får man träna på att felsöka andras programmering vilket ökar den kognitiva 

förmågan hos eleven. Notera att kognitiva förmågan inte mättes i denna studie. 

5. Slutsats 

Syftet med undersökningen var att ta reda på vilka material för programmering som lärare i 

denna studie använder sig av i teknikundervisningen i årskurs 4-6. Ett ytterligare mål var att 

undersöka hur problemlösningsförmågan tränas i dessa lärares undervisningssituationer samt 

varför lärare i studien använder sig av dessa material.  

Resultatet på frågeställning ett om vilka material som användes i undervisningen visade på 

att det förekom olika typer av material, både fysiska och digitala verktyg. Lärare 1 använde sig 

av Lighbot i sin första undervisning om programmering. Det är ett digitalt verktyg där man styr 

en gubbe. I nästa undervisning använde samma lärare en fysisk robot som heter Ozobot. Lärare 

2 använde sig av manuell programmering i sin undervisning. Eleverna fick styra varandra med 

olika färdiga pilkommandon. Både Lärare 3 och 4 använde sig av det digitala verktyget Scratch 

i sin undervisning om programmering. Lärare 5 förklarade att det finns massvis av material att 

använda i undervisningen men att man bör utgå från det som är bäst lämpad till läroplanen och 

elevernas nivå. Förslag på material som lärare kunde använda i sin undervisning var BBC 

micro:bit, Scratch Jr, Bluebot, Scratch och Ozobot. 

Resultatet på frågeställning två visade på att Lärare 1 tillät sina elever att delvis träna på 

problemlösningsförmågan under det första observationstillfället. I första momentet förekom det 

ingen träning av problemlösningsförmågan då läraren introducerade uppgiften för eleverna men 

i moment två var eleverna själva tvungna att skapa strategi för att lösa uppgiften. Eleverna 

reflekterade då ständigt över sin programmering ensamt eller diskuterade med bordskompisen 

för hur lösningen kunde vara. I andra observationstillfället förekom det ingen träning av 

problemlösning under de två första momenten men i moment tre och fyra förekom det. I 
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moment tre fick eleverna i uppgift att få roboten att ta sig över en flod vilket skapade tillfällen 

för eleverna att tänka fram en strategi för att ta sig an uppgiften. Moment fyra innebar att 

eleverna skulle programmera så att roboten utförde vissa handlingar. I båda momenten 

reflekterade eleverna ständigt över sina fel antingen själva eller med kamraten om hur de skulle 

få roboten att utföra uppgiften rätt. I första momentet i undervisningen hos Lärare 2 förekom 

det kontinuerliga reflektioner hos eleverna om sina gjorda val av lösning till uppgiften i 

samband med att de styrde en kompis. Den styrande kamraten hade i uppgift att med hjälp av 

koderna skapa färdvägen för att ta sig från punkt A till B. I och med att detta uppstod det hinder 

på vägen vilket gav möjlighet till reflektioner och diskussioner för att ta sig över hindren. I 

andra momentet hade eleverna svårigheter att utveckla en fungerande plan vilket ledde till att 

en del elever ansträngde sig mer än andra. På så sätt reflekterade eleverna olika mycket. I 

undervisningen hos både Lärare 3 och 4 förekom det mycket träning av 

problemlösningsförmågan då eleverna själva skapade ett valfritt spel utifrån egen fantasi och 

kreativitet. De genomförde sedan den, reflekterade och testade regelbundet över sin 

programmering från början till slut så att det fungerade. Lärare 5 förklarar att materialen som 

används i undervisningen kan träna elevers problemlösningsförmåga men att det beror på hur 

väl läraren anpassar uppgiften för det. Läraren menar att uppgiften ändå kräver att man förstår 

problemet som man ställs inför, för att sedan utveckla en plan för hur lösningen ska lösas, för 

att därefter genomföra planen och slutligen reflektera över sin lösning. 

Resultatet för frågeställning tre om varför lärarna använde sig av dessa material förklarade 

Lärare 1 att denne använde Lighbot i sin undervisning eftersom att det går att göra fördjupade 

saker med den och på så sätt ger eleverna möjlighet till djupare förståelse om programmering. 

En annan motivering till val av material är att det berodde på att det fanns en progression i det. 

Detta material menade läraren byggde vidare på den tidigare genomförda 

programmeringsundervisningen. På fråga om varför läraren använde Ozobot i sin andra 

undervisning berodde på att det är en konkret programmering där eleverna får möjlighet att 

programmera digitalt för att sedan ladda över kommandona till roboten. Eleverna får ständigt 

stöta på problem och måste därför tänka logiskt och problemlösning förklarade läraren. Lärare 

2 förklarade att trygghetsfaktorn var en anledning till valet av materialet i sin 

programmeringsundervisning. En annan anledning berodde på att eleverna var nya inom 

området för programmering och därför behövde träna på grunden och detta genom manuell 

programmering. Lärare 3 förklarade att valet av materialet i sin undervisning berodde på att 

eleverna fick möjlighet att arbeta språkutvecklande och att det fanns många korta filmer att se 
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på internet om Scratch för hur man kan programmera. Lärare 4 förklarade att denne använde 

Scratch som ett sista steg i progressionen av programmeringsundervisningen. Läraren 

motiverade också valet av materialet genom att förklara att den gav eleverna möjlighet att träna 

på kreativitet, logiskt tänkande och problemlösning. Det fanns även en funktion i spelet som 

gör att man kunde se hur det är programmerat vilket gav idéer för hur man kunde göra och det 

underlättade även för att lösa problemen. Även Lärare 5 förklarade att materialen väljs utifrån 

progressionen. Eleverna börjar först med enkel manuell programmering för att få en grundlig 

förståelse för programmering för att sedan gå över till blockprogrammering som ger djupare 

förståelse. 

6. Diskussion 

Studien har framvisat forskningar som visar att blockbaserade program som exempelvis 

Scratch, Lightbot, Ozobot med mera ger träning på problemlösningsförmågan (Akcaoglu & 

Koehler 2014; Weintrop & Wilensky 2015a; Weintrop & Wilensky 2015b) medan andra 

forskare har i deras undersökningar antytt att det inte gör det (Meerbaum m. fl 2011; Kalelioglu 

& Gulbahar 2014). Resultatet i denna studie har visat att det används varierande material i 

undervisningarna, men att lärarna ändå nämner och använder liknande material. Scratch och 

Lightbot är två av programmen som nämns ofta. Lärarna nämner också om att de vill och ska 

använda andra material som inte förekommit i undersökningen. Det har visat sig att materialen 

som används ger olika mycket möjligheter av träning på problemlösningsförmågan. En del 

material gav större möjligheter till det än andra. Det som dock bestämmer hur mycket det tränas 

och vad för resultat eleverna når utifrån respektive material beror på lärarens didaktiska val och 

undervisningsmetoder. Man kan även ta hänsyn till erfarenhet och kunnande som två faktorer 

(Goldsby 2009; Mannila 2017; Su et al. 2014; Watson 2006). Både analog som 

blockprogrammering kan alla ge möjlighet till träning av problemlösning har det visat sig i 

resultaten. Men genom att ha en styrd och lärarledd undervisningsform som lärare 1 och 2 hade 

under sina första lektionsuppgifter visade det sig att eleverna tränade lite eller inte alls på 

problemlösningsförmågan i förhållande till undervisningsformen då eleverna själva skulle 

programmera från början till slut eller då de skulle lösa en uppgift som läraren bara angett, 

vilket förekom i alla undervisningar hos alla lärare. På så sätt gav denna undervisningsform 

eleverna möjlighet till träning av såsom logiskt tänkande, problemlösning, strukturerat sätt att 

arbeta, samarbete med mera (Toh et al. 2016). Genom att i undervisningen tillåta eleverna att 

förklara koden för varandra medför det till reflektion av programmeringen och den existerande 
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koden som i sin tur mynnar till att problemlösningsförmågan utvecklas och tränas (Mannila 

2017; Watson 2006). Detta menar också forskare leder till att eleverna blir bättre 

programmerare och förstår programmeringskonceptet bättre, vilket behövs för att kunna lösa 

problem (Mannila 2017).  

Som det nämndes i inledningen av studien saknas det forskning i Sverige om 

programmeringens effekt i undervisningen. Men samtidigt kräver läroplanen att utbildningen 

ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Däremot finns det studier utomlands 

om programmeringens påverkan, som även tagits upp i studien, om bland annat att 

problemlösningsförmågan tränas. Med teorin, forskningarna och resultaten från studien som 

facit, hur skulle du bedöma att förväntningarna från läroplanen uppfylls?  

Efter att ha läst denna studie så finns det givetvis många tankar kring vad för vidare 

forskningar som kan göras hädan efter. Enligt mig kan en vidare forskning inom området vara 

att undersöka ur elevperspektiv om de anser att problemlösningsförmågan tränas. Givetvis 

kräver det då att begreppet problemlösning konkretiseras för eleverna då det är ett abstrakt 

begrepp och svårbegriplig för barn i samma ålder. En annan vidare forskning skulle kunna 

handla om Toh et al. (2016) slutsats från deras undersökning som gjorts om att eleverna skulle 

lyckas bättre i andra ämnen om programmering genomförs i skolan. Även ministrarna hävdade 

det i sina intervjun som framfördes i inledningen. Då skulle man kunna undersöka vad och hur 

mycket programmering påverkar resultaten i andra ämnen. En tredje och sista vidare forskning 

skulle kunna handla om vilken betydelse områdets ämnesspecifika begrepp har för elevernas 

resultat och utveckling då språket är viktigt för elevernas lärande som det framkommer i alla 

ämnen.  
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Bilaga 3. Observationsschema 
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