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Abstract  

Detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie gällande effekter av 

programmering i undervisningen för grundskolans tidigare åldrar med fokus på 

teknikämnet.  

 

Studien har undersökt följande frågor 

1. Vilka effekter på lärande finns rapporterat i relation till att introducera 

programmering i teknik som skolämne? 

2. På vilka sätt kan programmering påverka elevers nyfikenhet, kreativitet 

samt självförtroende inom teknikämnet? 

3. Kan programmering lyfta det multimodala arbetssättet i klassrummet med 

fokus på programmet Scratch som läroresurs? 

Studien har undersökt tidigare forskning som utförts och sammanställt ett resultat 

som besvarar dessa frågor. Examensarbetet har inkluderar tio olika tidigare studier 

som är relevanta utifrån frågeställningen. Skolverket (2016a) har presenterat ett 

förslag som inkluderar programmering i läroplanen. Skolverket rekommenderar 

användning av mjukvaran Scratch och således har examensarbetet fokuserat på 

Scratch som läroresurs. Resultatet av analysen visar att programmering har både 

positiva och negativa effekter. Arbete med programmering innefattar datalogiskt 

tänkande, problemlösning och ett kreativt arbetssätt, vilket den nya läroplanen 

inkluderar som essentiella kompetenser för utveckling av skolväsendet. Dock visar 

resultatet även att lärarnas digitala kompetens inte är tillräcklig i nuläget för att 

bedriva en gynnsam undervisning som involverar digital teknik. 
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1 Inledning 

 

Detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie utförd vid Linköpings 

Universitet under våren 2017. Examensarbetet undersöker huruvida det finns 

rapporterat vilka effekter det ger med att inkludera programmering i grundskolans 

lägre åldrar med fokus på teknikämnet.  

Ett av skolans uppdrag är att förbereda individen till att bli en kompetent medborgare, 

då dagens samhälle är teknikbaserat är digital kompetens en grundläggande faktor för 

assimilering i samhället. Mannila (2014) menar att det är orimligt att förvänta sig att 

eleverna skall kunna förkovra sig i den kunskap och färdighet som behövs under 2000-

talet då pedagogerna är utbildade med ett tankesätt som inte speglar det digitaliserade 

samhället. Då informationsteknik har blivit en mer central del av vardagen, gynnas 

skolan av att anpassa sig efter elevernas verklighet: ett digitaliserat samhälle. Att ha en 

grundläggande digital kompetens blir således en essentiell del av den grundläggande 

utbildningen och det är även skolans uppdrag att förbereda eleverna för samhällets 

villkor i enlighet med Skolverket: 

Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma 

referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex 

verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. 

Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga 

(2011, s.9). 

Den svenska grundskolans läroplan saknar tydliga kriterier samt mål som innefattar 

digital kompetens samt programmering. Då det saknas tydliga kriterier inom digital 

kompetens blir undervisningen inom detta alltför ojämn nationellt sätt och Skolverket 

har därför sänt ut ett förslag till Utbildningsdepartement på förändring i läroplanen 

gällande nationella IT-strategier. Remissinstanserna som svarat på detta har varit 

positivt inställda i förhållande till de förändringar som Skolverket föreslår gällande 

införandet av programmering, det som dock har kritiserats är följande:  

· Lärarkompetens saknas, behövs fortbildning samt förändringar på lärarutbildningarna 

· Skolornas tillgång till digitala verktyg behöver inventeras och vid behov kompletteras 

· Den vetenskapliga grunden allmänt kring läroplansförändringen samt valet att 

huvudsakligen fokusera programmering till matematikämnet (Skolverket, 2016a). 
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Den första punkten är en utmaning kring utveckling av den praktiska verksamheten. 

Läraryrket är en ständigt utvecklande profession där fortbildning således ständigt är 

angeläget. Mannila (2014) menar att den svenska lärarkåren överlag inte innehar den 

kompetens som är nödvändig för ett digitaliserat arbetssätt då lärarnas kompetens 

inom IT inte är i nivå med de förutsättningar som behövs för en digitalisering inom 

teknikundervisningen. Lärarna som är verksamma i grundskolan saknar utbildning 

inom digital teknik och saknar ofta egna färdigheter och erfarenheter, således måste 

pedagogernas digitala kompetens höjas för att kunna undervisa i programmering inom 

teknikämnet. Skolverket (2016a) håller med om att pedagogerna saknar denna 

kunskap och att detta måste åtgärdas för att programmering ska kunna inkluderas i 

undervisningen. 

För att kunna utföra en mer avancerad kunskapsförmedling inom programmering 

samt för att skapa goda förutsättningar för givande lärotillfällen behövs en högre 

standard av digitala verktyg. Skolverket (2016a) lyfter även detta i sitt förslag då 

tillgången på de digitala verktygen måste inventeras för optimal digitalisering inom 

teknikundervisnigen nationellt sätt. Att uppdatera utrustningen, både hård- och 

mjukvaran samt nätverksstruktur, blir en materiell faktor till skillnad från den 

ovanstående punkten således blir detta även en ekonomisk fråga. 

Den slutliga punkten, den vetenskapliga grunden, är det som examensarbetet kommer 

att fokusera på genom att undersöka de effekter tidigt introduktion av programmering 

i grundskola innebär för elevernas vidare utveckling och tankesätt i skolan. Datalogiskt 

tänkande (Computational thinking) är ett abstrakt analyserande tankesätt som kan 

komma att behöva inkluderas i elevers tankeprocess vid problemlösning, systematiskt 

arbetssätt och förståelse av individen. Tankeprocessen bidrar till att öka en förståelse 

kring att kod är data som går att ta isär och analyseras och användas på olika sätt för 

specifika ändamål. Datalogiskt tänkande kan användas som ett angreppssätt inför 

komplicerade uppgifter med flera steg. Vid användning av det systematiska 

arbetssättet bryter användaren ner problemet och analysera detta i mindre delar för 

att sedan arbeta fram en lösning (Wing, 2008). 

Detta examensarbete redovisar en empirisk studie kring tidigt införande av digital 

kompetens, programmering samt datalogiskt tänkande i grundskolans tidiga år och 

dess effekter inom teknikundervisningen. Examensarbetet syftar till att studera 

tidigare forskning kring programmeringens inlärningseffekter; för att undersöka vad 
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det finns för positiva respektive negativa följder med att inkludera programmering i de 

tidiga åldrarna i teknikämnet. 
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2 Problemställning 

 

De frågor som examensarbetet ämnar besvara kommer att baseras på tidigare 

internationell- och nationell forskning med fokus på studier vars syfte är att studera 

resultatet av att arbeta med programmering i de tidiga skolåren inom teknik som 

skolämne. Arbetet strävar mer specifikt efter att besvara följande frågor: 

1. Vilka effekter på lärande finns rapporterat i relation till att introducera 

programmering i grundskolan? 

2. På vilka sätt kan programmering påverka elevers nyfikenhet, kreativitet 

samt självförtroende inom teknikämnet? 

3. Kan programmering med hjälp av programmet Scratch lyfta det 

multimodala arbetssättet i klassrummet?  

 

Syfte 

Examensarbetet syftar till att undersöka hur införandet av programmering kan 

påverka elevers inlärning och självbild, samt om resurserna och kompetensen ger 

möjligheten att rent praktiskt skapa en gynnsam undervisningsmiljö med digitala 

verktyg.  
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt introducerar vi de begrepp som är relevanta för examensarbetet och det 

finns även ett avsnitt som presenterar Skolverkets rekommenderade förhållningssätt i 

relation till programmering i teknikämnets centrala innehåll.  

Centrala begrepp i examensarbetet 

GUI 

GUI innebär grafical user interface och utgörs av den bild som datorn visar och kan 

påverkas av externa faktorer (Nationalencyklopedin, GUI). Det handlar således om den 

visuella bilden av datorn, ikoner och visuella effekter är inte essentiella för datorns 

funktion i sig utan gör endast datorn mer användarvänlig och konkret för användaren. 

IKT 

IKT, informations- och kommunikationsteknik, är en variant av förkortningen IT 

(informationsteknik) men som fokuserar mera på kommunikationen mellan 

människor genom användningen av teknik (Nationalencyklopedin, IT).  

Scratch 

Scratch är ett frekvent förekommande program både nationellt och internationellt vid 

programmering i grundskolan. Användaren kan genom detta program programmera 

egna spel och berättelser. Genom att arbeta med Scratch har läraren en möjlighet att 

aktivera elevernas tankesätt ämnesöverskridande, genom att utveckla ett datalogiskt 

tänkande.  

Scratch är en mjukvara som är gratis att använda, har låga systemkrav och går att 

använda på de vanligaste operativsystemen. Vidare finns det ett rikligt utbud av   

webresurser kring hur man arbetar med programmet både för pedagoger och elever. 

Scratch har ett tydligt GUI för användaren där man arbetar med en drag-and-drop 

funktion. Drag-and-drop innebär att man flyttar objekt i en GUI baserad miljö. 

Digital kompetens 

Begreppet digital kompetens enligt Skolverket innebär kunskaper i 

informationssökning och kommunikationsförmåga, kompetens att hantera digitala 

verktyg samt att ha ett kritiskt tänkande gällande informationsflödet. Skolverket vill 
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även inkludera programmering som en del av den digitala kompetensen (Skolverket, 

2016a).   

Programmering 

Programmering är enligt Skolverket (2016a) synonymt med att skriva kod, men även 

att det är ett tankesätt kring problemformulering, en lösningsmetod samt ett sätt att 

dokumentera information. I samband med detta lyfts även problemlösning, logiskt 

tänkande samt generalisering fram. Även Mannila (2014) poängterar att kodning 

endast är en del av programmeringsprocessen samt att analys och design är viktiga 

delar.  

Problembaserat lärande  

Problembaserat lärande innebär att eleverna utmanas genom att de får uppgifter som 

är realistiska men som ofta innehåller en variation av möjliga lösningsansatser och svar 

(Woolfolk, Hughes, Walkup & McMillan, 2011). 

Motivation 

Motivation kan förenklat delas in i två olika grupper av motivation; inre- och yttre 

motivation. Inre motivationen innebär att uppgiften i sig är motiverande och att 

aktiviteten är belöningen, medan yttre motivation påverkas av externa faktorer som 

belöning eller bestraffning (Woolfolk, et al., 2011).  

 

Skolverkets rekommendationer i relation till teknikämnet 

De styrdokument som styr den svenska grundskolan tar inte upp programmering som 

ett krav i det centrala innehållet, dock går det att tolka läroplanens innehåll som att det 

finns möjligheter att använda sig av programmering som metod. I det centrala 

innehållet inom teknikämnet i grundskolan finner vi dessa riktlinjer att utgå ifrån 

(Skolverket, 2011, s.279–281): 

· Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller 

rörelse, till exempel larm och belysning. 

· Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid 

produktion och distribution av elektricitet. 

· Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av 

information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni. 
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· Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till 

lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar. 

· Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande 

ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller 

digitala modeller.  

· Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och 

teknikutvecklingsarbete. 

 

Skolverkets rekommendationer går alla att förknippa med programmering inom 

teknikämnet, då läroplanen går att tolka på olika sätt beroende på vilken arbetsmetod 

som läraren föredrar att arbeta med i sin undervisning. De punkterna som innefattar 

möjliggörandet av digital programmering som examensarbetet inriktar sig på är 

följande (Skolverket, 2011, s. 279–281): 

· Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av 

information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni. 

· Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till 

lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar. 

· Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande 

ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller 

digitala modeller.  

· Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och 

teknikutvecklingsarbete. 

Skolverket har arbetat fram ett förslag till att införa programmering och utveckling av 

digital kompetens främst inom främst matematik och teknik (Skolverket, 2016b):  

· I teknik föreslås programmering handla till exempel om att använda programmering 

för att styra föremål eller egna konstruktioner men också att förstå att datorer styrs 

av program och kopplas ihop i nätverk. 

Förslaget som Skolverket tagit fram tillsammans med Trippel Helix. Trippel Helix är 

forskningscentra som arbetar aktivt bland annat med att införa digital teknik i det 

pedagogiska rummet (Swedsoft, 2015). Förslaget kan ses som en produkt av den 

snabba förändringen inom IKT-användningen i vardagen hos gemene man och är ett 

försök att förändra skolan till en institution som bättre växelverkar med samhället och 
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dess utveckling. Således behöver forskning utföras ytterligare kring hur detta påverkar 

den svenska skolan. 

 

Läromedelshistoria 

När teknikämnet började att utvecklas inom den svenska skolan återges läromedel som 

refererade till föremål som eleverna kunde relatera till såsom hävstänger och 

termometrar. Även andra tekniska hjälpmedel som existerade under slutet av 1800-

talet lyftes fram, så som ångmaskiner samt elektricitet (Hultén, 2008).  Med ett allt 

större fokus på digitalisering generellt i samhället sker det även ett ökat tryck på att 

inkludera digitaliserade läromoment som t.ex. programmering i teknikämnet.  

Skolverket skriver 

Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma 

referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex 

verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt (2011, s.9). 

Då folkskolestadgan infördes 1842 tog skolan ett första steg ifrån kyrkan som tidigare 

varit en del av undervisningen och införde naturvetenskaplig undervisning. Under 

1800-talet utvecklades undervisning inom det naturvetenskapliga området och i slutet 

av århundradet publicerade Berg och Linden olika läromedel inom ämnet (Hulten, 

2008). Dessa läromedel inkluderade det som vi idag kallar för teknik; ångmaskins 

tekniska attribut, glödlampans sammansättning, hävstångens funktionalitet (ibid). 

Det är anmärkningsvärt många likheter med det innehåll som återfinns i läroplanen 

som används i dagens teknikundervisning. Exempelvis kan man urskilja likheterna i 

det centrala innehållet i teknikämnet i dagens läroplan: ”Några vanliga föremål där 

enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till 

exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.” (Skolverket, 2011, s.279). 

I takt med den tekniska och industriella utveckling som skedde i slutet av 1800-talet 

samt början av 1900-talet utvecklades även undervisningen inom teknikämnet tack 

vare samhällets förändring och därmed behövdes även en förändring av de läromedel 

som nu kom att innehålla även; generatorer, högspänningsanläggningar (Hultén, 

2008). 

Undervisning inom teknik har således sedan Folkskolestadgan återspeglat hur 

samhällets behov av förståelse av aktuella innovationer. Skolans uppdrag är att 
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förbereda elever för samhällets krav och ständiga utveckling för att integreras i det 

tekniska samhället. Skolverket har således föreslagit en ökad digital kompetens och en 

ökad användning av datalogiskt tänkande i undervisningen där programmering ingår 

(Skolverket, 2016a).  
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4 Metod 

Examensarbetet har utförts som en systematisk litteraturstudie. Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström (2013) menar att en systematisk litteraturstudie utförs 

genom att ställa frågor till den tidigare forskningen som har utförts inom fältet istället 

för att ställa frågorna till individer och/eller praktiken. Eriksson Barajas, et al. (2013) 

delar in denna form av studie i olika delar, den första delen är att söka och reflektera 

över information, steg två att värdera informationen, steg tre analys och slutligen steg 

fyra att sammanställning, spridning och tillämpning. 

 

Sökmetod för litteraturen 

Den primära databasen som använts i detta examensarbete är ERIC, för att ytterligare 

kontrollera att relevant forskning inte uteslutits har även Scopus använts. Under 

sökandet av litteratur har några begränsningar använts för att ta fram för ändamålet 

lämplig forskning. Dessa begränsningar är; att forskningen ska gå att finna i full-text i 

sökmotorn, att texten endast innefattar elever i grundskoleåldern dvs. inte högre än 15 

år. Dock har examensarbetet främst valts att inriktas mot texter som innefattar de lägre 

åldrarna. Den slutliga begränsningen som använts är att de data som presenteras inte 

ska vara äldre än från 2011 för att forsningen skall vara så aktuell som möjligt. 

 

Metod för litteratursökning 

Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) så är användandet av booleska operatorer av stor 

vikt vid litteratursökningar, vilka är AND, OR samt NOT. AND beskrivs som ett 

hjälpmedel för att avsmalna sökningen samt är ett hjälpmedel för att ge sökresultat 

kring A+B istället för [A,B]. OR beskrivs som ett hjälpmedel för att göra sökningar för 

A eller B. Slutligen NOT som är ett sätt att exkludera sökresultat, vilket innebär att 

A+B-C skulle resultera i att de artiklar som innehåller C skulle exkluderas i sökningen. 
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Relevans och urval 

Under sökningarna kring artiklar har vi medvetet valt att exkludera studier och artiklar 

som inte arbetar med programmet Scratch, då examensarbetet inriktar sig på de 

effekter som Scratch medför. Anledningen till detta val är att inrikta studien i svensk 

kontext då Skolverket publicerat exempellektioner och förslag på hur man skall arbeta 

med Scratch i undervisning av programmering. Examensarbetet har inriktat sig på 

studier som publicerats mellan åren 2011–2016 och anledningen till detta är att 

studien vill fokusera på modern forskning och aktuella data. I studien har vi endast 

inkluderat data som inriktar sig på skolans tidigare år, för att utesluta irrelevanta data 

för examensarbetet har NOT Highschool använts. Forskning som studerat sociala 

relationer och personliga åsikter har uteslutits för att skapa en så relevant studie som 

möjligt.  

 

Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet innebär att vid upprepade mätningar av samma fenomen så blir resultatet 

det samma som tidigare mätningar (Eriksson Barajas, et al., 2013). Detta innebär att 

studien ska kunna återskapas under liknande omständigheter och få likvärdiga 

resultat. Således har kvantitativa artiklar med låga deltagarantal exkluderats. Validitet 

innebär att resultatet av mätningen av data är den data som ämnas att mätas, med 

frånvaro av systematiska mätfel (Eriksson Barajas, el al., 2013).  

 

Metodanalys 

Examensarbetet har utfört fyra olika sökningar för att finna de artiklar som presenteras 

i arbetet. Efter att artiklarna har funnits har abstract och resultat kontrollerats och de 

artiklar som då verkade relevanta för arbetet valdes att studeras noggrannare. Efter 

detta steg har alla artiklar läst och de som varit de mest relevanta för examensarbetet 

har inkluderats. Denna del av arbetet var komplicerad då valet av artiklar speglar det 

resultat som presenteras. Ytterligare har källor inkluderats som rekommenderats vid 

kontakt med verksamma forskare vid Linköpings Universitet. 
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Sökresultat 

I denna del av examensarbetet kommer de sökningar som har utförts att presenteras 

samt en kortare text om varför de inkluderats eller exkluderats. Resultaten från ERIC 

presenteras nedan. 

 

Sökning 1 - Scratch 

Då det tidigare nämnts att Scratch rekommenderats av Skolverket för arbete med 

programmering har det även inkluderats i sökområdet för att få en relevant sökning. 

Sökord och begränsningar Träffar 

Scratch AND programming in school 32 

Som ovan + Fulltext; Peerreviewed 15 

Som ovan +2011-2016 12 

Som ovan + NOT Highschool 6 

 

Sökning 2 - Programing 

Sökord och begränsningar Träffar 

Programing in school 6172 

Som ovan +Fulltext;Peer reviewd 1330 

Som ovan + 2011-2016 564 

Som ovan + AND elementary school 203 

Som ovan + SUBJECT: Programing 50 

Som ovan + NOT middle 35 

Som ovan + NOT Robotics 27 

Som ovan + NOT HIGH 19 

Som ovan + SUBJECT: Elementary 

education 

11 
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Sökning 3 - Coding 

Sökord och begränsningar Träffar 

Coding elementary school 1331 

Som ovan + fulltext, peer reviewd 556 

Som ovan + 2011-2016 415 

Som ovan + and technology 111 

Som ovan + SUBJECT:Technology uses 

in education 

23 

Som ovan +AND digital  6 

 

Sökning 4 – Programing motivation 

Sökord och begränsningar Träffar 

Programing motivation 473 

Som ovan + Full text;Peer reviewd 152 

Som ovan + 2011-2016 71 

Som ovan + SUBJECT: Learning 

Motivation 

13 

 

  



 

14 
 

Exkluderade 

 

Titel Författare År Söknin

g 

Anledning till 

exkludering 

Scratch: Multimedia 

Programming 

Environment for 

Young Gifted Learners 

Lee, Young-Jin 2011 1 Studien är utförd på 

en elev som är 

särbegåvad 

Algorithmic Bricks: A 

Tangible Robot 

Programming Tool for 

Elementary School 

Students 

Kwon, D.-Y.; 

Kim, H.-S.; 

Shim, J.-K.; Lee, 

W.-G. 

2013 1 Inriktar sig på 

robotprogrammerin

g 

A Pilot Study of 

Cooperative 

Programming 

Learning Behavior and 

Its Relationship with 

Students' Learning 

Performance 

Hwang, Wu-

Yuin; Shadiev, 

Rustam; Wang, 

Chin-

Yu; Huang, Zhi-

Hua 

2012 1 Fel referensgrupp, 

för hög ålder 

Reflecting on 

Classroom Practice: 

Spatial Reasoning and 

Simple Coding 

King, 

Alessandra 

2016 2 Handlar om kognitiv 

utveckling, ej 

vetenskaplig 

Teachers as Game 

Designers: Using a 

Game in Formal 

Learning in a 

Singapore Primary 

School 

Sandford, 

Richard 

2014 2 Baserad på 

spelutveckling av 

läraren 



 

15 
 

Objects, Entities, 

Behaviors, and 

Interactions: A 

Typology of Student-

Constructed 

Computer-Based 

Models of Physical 

Phenomena 

Louca, Loucas 

T.; Zacharia, 

Zacharias C.; 

Michael, 

Michalis; 

Constantinou, 

Constantinos P. 

2011 2 Konstruktionsbasera

t, ej programmering 

Reviving the Turtle: 

Exploring the Use of 

Logo with Students 

with Mild Disabilities 

Ratcliff, Corbet 

C.; Anderson, 

Susan E. 

2011 2 Studien är utförd på 

elever med särskilda 

behov.  

Examining the Effects 

of Gifted Programming 

in Mathematics and 

Reading Using the 

ECLS-K 

Adelson, Jill L.; 

McCoach, D. 

Betsy; Gavin, M. 

Katherine 

2012 2 Inriktar sig på 

särbegåvade elever 

Social Networks-Based 

Adaptive Pairing 

Strategy for 

Cooperative Learning 

Chuang, Po-Jen; 

Chiang, Ming-

Chao; Yang, 

Chu-Sing; Tsai, 

Chun-Wei 

2013 2 Fokuserar på 

gruppkonstellation 

Visualisation and 

Gamification of e-

Learning and 

Programming 

Education 

Olsson, 

Marie; Mozelius

, Peter; Collin, 

Jonas 

2016 2 Studie utförd på 

universitetsstuderan

de, för hög 

åldersgrupp 

Youth, Technology, 

and DIY: Developing 

Participatory 

Competencies in 

Creative Media 

Production 

Kafai, Yasmin 

B.; Peppler, 

Kylie A. 

2012 3 Behandlar främst 

mediaproduktion. 
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Learning to Deflect: 

Conceptual Change in 

Physics during Digital 

Game Play 

Sengupta, 

Pratim; Krinks, 

Kara D.; Clark, 

Douglas B. 

2015 3 Testet utfört på 1 

person, spelbaserad 

The Digital Reading 

Path: Researching 

Modes and 

Multidirectionality 

with iPads 

Simpson, 

Alyson; Walsh, 

Maureen; 

Rowsell, 

Jennifer 

2014 3 Specificerad kring 

läsinlärning 

What Do Learners and 

Pedagogical Agents 

Discuss When Given 

Opportunities for 

Open-Ended 

Dialogue? 

Veletsianos, 

George; Russell, 

Gregory S. 

2015 3 Fokus på sociala 

relationer 

Moving across 

Physical and Online 

Spaces: A Case Study 

in a Blended Primary 

Classroom 

Thibaut, 

Patricia; Curwo

od, Jen 

Scott; Carvalho, 

Lucila; Simpson

, Alyson 

2015 3 Fel fokus i studien, 

behandlar 

webbaserad 

undervisning 

Multivariate Gradient 

for Evaluating and 

Analysis Visualizing a 

Learning System 

Platform for Computer 

Programming 

Mather, Richard 2016 4 För 

programbaserad, 

använder sig inte av 

Scratch. 

Learning Motivation 

and Retention Effects 

of Pair Programming 

in Data Structures 

Courses 

Yang, Ya-Fei; 

Lee, Chien-I; 

Chang, Chih-Ka 

2016 4 Fokus på sociala 

relationer 

Looking at Algorithm 

Visualization through 

Saltan, Fatih 2016 4 Utgår ifrån lärarens 

åsikter 
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the Eyes of Pre-Service 

ICT Teachers 

A Solution-Based 

Intelligent Tutoring 

System Integrated 

with an Online Game-

Based Formative 

Assessment: 

Development and 

Evaluation 

Hooshyar, 

Danial; Ahmad, 

Rodina Binti; 

Yousefi, 

Moslem; Fathi, 

Moein; 

Abdollahi, 

Abbas; Horng, 

Shi-Jinn; Lim, 

Heuiseok 

2016 4 Använder 

programfunktioner 

som Scratch saknar, 

examensarbetet 

fokuserar på 

Scratch. 

How Chinese College 

Students Make Sense 

of Foreign Films and 

TV Series: 

Implications for the 

Development of 

Intercultural 

Communicative 

Competence in ELT 

Yang, Linda 

Hui; Fleming, 

Mike 

2014 4 Fel åldersgrupp 

What Can Librarians 

Learn from Elmo, Sid, 

and Dora? Applying 

the Principles of 

Educational Television 

to Storytime 

Cahill, Maria; 

Bigheart, 

Jennifer 

2016 4 Fel referensgrupp 

Adaptive Learning for 

ESL Based on 

Computation 

Wang, Ya-huei; 

Liao, Hung-

Chang 

2011 4 Handlar om språk 

inlärning 

Saving Face While 

Geeking Out: Video 

Game Testing as a 

Justification for 

DiSalvo, Betsy; 

Guzdial, Mark; 

Bruckman, 

2014 4 Handlar om 

speltestning 
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Learning Computer 

Science 

Amy; McKlin, 

Tom 

Social-Emotional 

Learning Profiles of 

Preschoolers' Early 

School Success: A 

Person-Centered 

Approach 

Denham, 

Susanne A.; 

Bassett, Hideko; 

Mincic, Melissa; 

Kalb, Sara; Way, 

Erin; Wyatt, 

Todd; Segal, 

Yana 

2012 4 Fokus på känslor 

A Description Grid to 

Support the Design of 

Learning Role-Play 

Games 

Mariais, 

Christelle; 

Michau, 

Florence; 

Pernin, Jean-

Philippe 

2012 4 Handlar om RPG 

(RolePlayingGames) 

An Exploratory 

Assessment of the 

Validity of the 

Community College 

Survey of Men 

(CCSM): Implications 

for Serving Veteran 

Men 

De La Garza, 

Thomas; Wood, 

J. Luke; Harris, 

Frank, III 

2014 4 Fel åldersgrupp 

 

Inkluderade 

Titel Publikation Författare År 

The Effects of Teaching 

Programming via Scratch 

on Problem Solving Skills: 

A Discussion from 

Learners' Perspective 

Informatics in 

Education, v13 n1 p33-

50 2014. 18 pp. 

Kalelioglu, 

Filiz; Gülbahar, 

Yasemin 

2015 
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The Effects of Goal 

Specificity and Scaffolding 

on Programming 

Performance and Self-

Regulation in Game 

Design 

British Journal of 

Educational 

Technology, v45 n2 

p285-302 Mar 2014. 18 

pp. 

Feng, Chia-

Yen; Chen, Ming-Puu 

2014 

An Investigation into 

Parent-Child Collaboration 

in Learning Computer 

Programming 

Educational 

Technology & Society, 

v15 n1 p162-173 2012. 

12 pp. 

Lin, Janet Mei-

Chuen; Liu, Shu-Fen 

2012 

The Connected Child: 

Tracing Digital Literacy 

from School to Leisure 

Pedagogies: An 

International Journal, 

v10 n2 p113-127 2015. 

15 pp. 

Bjørgen, Anne 

Mette; Erstad, Ola 

2015 

Learning Computer 

Science Concepts with 

Scratch 

 

Computer Science Edu

cation, v23 n3 p239-

264 2013. 26 pp. 

 

Meerbaum-

Salant, Orni; Armoni, 

Michal; Ben-Ari, 

Mordechai 

2013 

One-to-One Laptops in K-

12 Classrooms: Voices of 

Students 

Pedagogies: An 

International Journal, 

v9 n4 p279-299 2014. 

21 pp. 

Zheng, 

Binbin; Arada, 

Kathleen; Niiya, 

Melissa; Warschauer, 

Mark 

2014 

Investigating the role of 

computer-supported 

annotation in problem-

solving-based teaching: An 

empirical study of a 

Scratch programming 

pedagogy. 

 

British Journal of 

Educational 

Technology. Jul2014, 

Vol. 45 Issue 4, p647-

665. 19p. 5 Color 

Photographs, 7 Charts, 

1 Graph. 

Su, Addison Y. S. 

Yang, Stephen J. H. 

Wu-Yuin Hwang 

Huang, Chester S. J. 

Ming-Yu Tern 

2014 

In Quest of productive 

modeling-based learning 

Journal of Research in 

Science Teaching; 

Louca, Loucas T. 

Zacharia, Zacharias 

C. 

2011 
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discourse in elementary 

school science. 

 

Oct2011, Vol. 48 Issue 

8, p919-951, 33p 

 

Constantinou, 

Constantinos P. 

A review of models for 

introducing computational 

thinking, computer science 

and computing in K-12 

education 

 

Frontiers in Education 

2016: The Crossroads 

of Engineering and 

Business. (Proceedings 

- Frontiers in 

Education Conference, 

FIE, 28 November 

2016, 2016-November) 

 

Heintz, F. 

Mannila, L. 

Farnqvist, T. 

2016 

Skill Progression 

Demonstrated by Users in 

the Scratch Animation 

Environment. 

 

International Journal 

of Human-Computer 

Interaction. Jun2012, 

Vol. 28 Issue 6, p383-

398. 16p. 1 Color 

Photograph, 1 

Diagram, 3 Charts, 6 

Graphs. 

 

Scaffidi, Christopher   

Chambers, 

Christopher 

2012 

 

Övriga artiklar 

I de studien har även inkluderats ett antal studier som inte hittades i den ursprungliga 

sökningen men som senare inkluderats för sin relevans. Dessa artiklar har hittats 

genom snöbollsmetoden vilket innebär att man tittar i relevant litteratur och dess 

referenser för att se om det fanns några ytterligare källor som kunde utöka artiklarna 

för examensarbetet (Eriksson et al., 2013). 
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5 Litteraturstudie 

A Review of Models for Introducing Computational Thinking, Computer Science 

and Computing in K-12 Education 

Heintz, Mannila och Farnqvist (2016) har undersökt läroplaner och relevanta 

dokument för att redovisa hur införandet ser ut gällande programmering och 

datalogiskt tänkande. De redovisar även att 17 av de 21 länder i Europa som besvarat 

enkäter kring programmering och datalogiskt tänkande håller på något sätt på med att 

införa detta i läroplanen. Heintz et al. (2016) har även granskat läroplaner och 

förändringar i läroplaner i England, Australien, Finland, Estland, Nya Zeeland, 

Sverige, Norge, Syd Korea, Polen och USA.  Dessa läroplaner eller förslag till läroplaner 

har redan infört eller arbetar med att införa programmering och datalogiskt tänkande 

i undervisningen i grundskolan. 

 

Learning Computer Science Concepts with Scratch  

Den första studien som analyserats och dessutom visat positiva resultat för användning 

av Scratch är utförd av Meerbaum-Salant, Armoni och Ben-Ari (2013). Data är 

insamlade på en skola i Israel under en 20 veckors period, och deltagarna kom från sex 

olika skolor i årskurs 8–9, totalt 204 elever. Data har samlats in genom tre tester, ett 

före, mitt i och ett sluttest. Meerbaum-Salantet et al. (2013) har utvecklat sin egen 

taxonomi utifrån Blooms och SOLOs taxonomier då de inte ansåg att dessa passade för 

bedömning av programmering. Blooms taxonomi innehåller två olika dimensioner – 

den kognitiva samt den kunskapsbaserade, men är alltför kategoriserande för att 

enbart användas vid bedömning av elever inom programmering då eleverna arbetar 

med flera dimensioner samtidigt. SOLOs taxonomi har fem olika nivåer och handlar 

om de olika strukturerna i lärandeprocessen. Forskarna kombinerade således 

styrkorna inom de båda taxanomierna för att få en djupare förståelse av resultatet. 

Studien ämnar besvara huruvida mjukvaran Scratch har positiva effekter gällande 

undervisning och inlärning inom datorkunskap.  Studien redovisar att Scratch är ett 

gynnsamt program att använda för enklare programmering men att det behövs en 

strikt struktur i undervisningen samt noggrant övervakat av pedagogen som en icke-

deltagande observatör. 
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Investigating the Role of Computer-Supported Annotation in Problem-Solving-

Based Teaching: An Empirical Study of a Scratch Programming Pedagogy      

Med liknande resultat som Meerbaum-Salant et al. (2013), har det gjorts en studie i 

Taiwan. Den är utförd på 135 elever från årskurs sex, från fyra olika skolklasser, 

insamlingsperioden för studien har pågått under sex veckor och avslutades med ett 

test. I Studien ämnar Su, Yang, Huang, Hwang och Tern (2014) att besvara om 

textbaserad eller GUI baserad kodning i Scratch är mest gynnsam för elevernas 

inlärning inom programmering, samt om problembaserad inlärning eller traditionell 

undervisning är att föredra för optimal inlärning. Resultatet visar att deltagarna i 

kontrollgruppen som använde sig av Scratch hade avsevärt högre resultat i utveckling 

av elevernas programmering. I studien lyfter även Su et al. (2014) fram att eleverna 

som använde sig av Scratch som programmeringsverktyg blev motiverade av 

uppgifterna, vilket kan vara en bidragande faktor till de högre resultaten på testet. 

Studien lyfter fram att Scratch är ett bra program för att introducera programmering 

för elever som inte har arbetat med programmering i större utsträckning. En anledning 

till att Scratch kan vara ett bra program att använda vid introducering som lyfts i 

studien är att det är enkelt att arbeta med problembaserad inlärning och att alla steg 

som utförs i Scratch är enkla att följa. 

 

Skill Progression Demonstrated by Users in the Scratch Animation Environment 

Scaffaldi och Chambers (2012) vill i denna undersökning se om programmet Scratch 

har en gynnsam digital miljö samt om användarnas kunskaper inom programmering 

utvecklas genom feedback från andra användare i forumet. Studien har utförts genom 

att forskarna har skapat ett skärmavläsningsprogram som automatiskt laddar hem alla 

animationer som skapas av deltagarna i projektet för att sedan analyseras av ett 

program skapat specifikt för studien. Det deltog 250 olika användare som skapat 276 

olika animationer. Programmet slumpade fram 15 olika animationer av användarna 

för att låta forskarna tolka deltagarnas utveckling. Deltagarna delades in i grupper 

bestående av project leader, passive user, remixer, peripheral user och active user 

som alla hade sina förutbestämda uppgifter. För att bedöma utvecklingen hade de satt 

upp kriterier för vilka variabler inom programmering som deltagarna i projektet skulle 

utveckla. Scaffidi och Chambers (2012) redovisar att det fanns positiv utveckling i 
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sociala färdigheter när man jobbar med programmering. De redovisar även att Scratch 

inte är optimalt vid inlärning av programmering över lång tid.  

 

The Effects of Teaching Programming via Scratch on Problem Solving Skills: A 

Discussion from Learners' Perspective 

Likt studien av Scaffidi och Chambers (2012) påvisar även denna studie utförd av 

Kalelioglu och Gülbahar (2015) att det finns utmaningar kring att använda Scratch 

med ambitionen att lära sig om programmering. Studien är utförd på 49 elever i 

årskurs fem där tre olika klasser från en skola i Turkiet deltog. Studien utfördes under 

en femveckorsperiod där eleverna fick undervisning i programmering 60 minuter per 

vecka. Studien ämnar besvara huruvida mjukvaran Scratch påverkar elevers 

problemlösningsförmåga samt vad elever tycker om programmering. Under 

undervisningen övervakades eleverna av en oberoende lärare som observerade 

elevernas resultat, och för att samla in elevernas upplevelse utfördes intervjuer. 

Resultatet om Scratch påverkar elevers problemlösningsförmåga visade att det inte 

existerade någon signifikant ökning. Resultatet i intervjuerna visade att eleverna ansåg 

att programmering var intresseväckande och att de ville utveckla sina 

programmeringskunskaper. 

 

The Effects of Goal Specificity and Scaffolding on Programming Performance 

and Self-Regulation in Game Design 

Feng och Chen (2014) har utfört en studie på 232 elever i årskurs sex där åtta olika 

klasser från en skola i Taiwan. Könsfördelningen i studien är jämnt fördelad. Studien 

pågick under en åttaveckorsperiod med 40 minuter undervisning per vecka. Feng och 

Chen (2014) ämnar besvara huruvida målspecificerad eller icke målspecificerad 

inlärning är det optimala vid inlärning av programmering samt vilken typ av 

scaffolding som är att föredra; problematiserad eller strukturerad. Eleverna fick 

undervisning i programmering i mjukvaran Scratch under åtta veckors tid där eleverna 

fick olika problem att lösa. Efter de åtta veckorna fick eleverna utföra ett test med fokus 

på sin förståelse för programmering och utifrån detta har man sammanställt ett 

resultat. Olika kombinationer av dessa variabler undersöktes; målspecificerad/icke 

målspecierad kombinerades med problematiserad eller strukturerad scaffolding. 
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Resultatet visade att strukturerad scaffolding kombinerat med icke målspecificerad 

inlärning gav ett högre resultat än problematiserad scaffolding och målbaserad 

inlärning inom programmering.  

 

In Quest of Productive Modeling-Based Learning Discourse in Elementary 

School Science 

Louca, Zacharia och Constantinou (2011) utförde en studie på Cypern under en 

sjumånadersperiod där eleverna fick undervisning en gång per vecka. Lektionerna var 

ca 80 minuter. De elever som deltog var 11–12 år gamla och var indelade i två grupper. 

Studien var delad i två delar. Den första delen pågick i tre månader där eleverna fick 

lära sig att arbeta i programmeringsmjukvaran Stagecast Creator. I den andra delen 

fick eleverna arbetade med uppgifter kring olika fysikaliska fenomen såsom enkla 

mekanismer. Studien syftde till att besvara vilken typ av modellbaserad inlärning som 

fungerar mest gynnsamt i relation till elevers inlärning. Allt arbete videofilmades och 

transkriberades för att samla in data. Louca et al. (2011) presenterar i likhet med Feng 

och Chen (2014) att användningen av specifik modellbaserad inlärning inte är optimalt 

utan att det är mer effektivt att kombinera olika metoder.      

 

One-to-One Laptops in K-12 Classrooms: Voices of Students 

I en studie i ett skoldistrikt i Colorado gjord av Zheng, Arada och Niiya (2014) 

dokumenterade elevers åsikter rörande programmering. Studien utfördes i årkurserna 

fem, sex och nio och pågick under två terminer men varken könsfördelningen eller 

antalet deltagare redovisas i studien. Syftet med studien var att problematisera elevers 

användning av bärbara datorer i klassrummet. Alla elever gavs en notebook med Linux 

som operativsystem och under en tidsperiod då studien utfördes skulle eleverna varje 

dag arbeta med datorerna under 45–60 minuter. Eleverna ombads att besvara frågor 

under studiens förlopp. Elevernas resultat visade att 55% av eleverna ansåg att de lärde 

sig mer effektivt samt att de utvecklades i ett högre tempo med en notebook. 46% av 

eleverna ansåg att de utvecklade sina skriftliga förmågor samt att de föredrog att skapa 

text på en notebook framför den traditionella penna och papper-metoden. 42% av 

eleverna ansåg att det blev lättare att ta till sig information i klassrummet då de hade 
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tillgång till internet. Studien visar liknande resultat som Kalelioglu och Gülbahar 

(2015) där elever ville fortsätta att utveckla sina kunskaper. 

 

The Connected Child: Tracing Digital Literacy from School to Leisure 

En av de studier som inte enbart utfördes i skolan är en studie från Norge där elevernas 

fritid och fria tänkande studerades. Bjørgen och Erstad (2015) redovisade en studie 

utförd på 37 elever i tre klasser på tre olika skolor på årskurserna 5–7 i sex veckor, data 

som samlades in var i form av semistrukturerade intervjuer samt videoobservationer. 

Studiens syfte vara att beskriva samspelet mellan skola och fritid gällande elevers 

intresse och digitala kompetens. Studiens resultat visade att om skolan använder olika 

mjukvaror i undervisningen och ger eleverna möjligheten att använda dessa även på 

fritiden så kan det gynna elevernas digitala kompetens. Genom att använda sig av den 

digitala kompetensen som undervisats under studien ges eleverna möjlighet att hitta 

sin förmåga i den digitala tekniken, där de utvecklar möjlighet att utveckla sin digitala 

identitet. Studien visar att barnets roll i hemmet kan förändras, då det blir mer kunniga 

än sina föräldrar inom digital teknik, barnet blir den kompetenta användaren. 

 

An Investigation into Parent-Child Collaboration in Learning Computer 

Programming 

I likhet med Bjørgen och Erstad (2015) studie tar Lin och Liu (2012) upp föräldrarnas 

roll i förhållande till barnens användande av digital teknik. Studien är utförd på tre 

elever samt deras vårdnadshavare som valts ut under ett fem dagar långt datorläger i 

Taiwan. Barnen som deltog hade nyligen slutat årskurs 4, och deras samarbetspartner 

i studien blev en av deras föräldrar. Studien utfördes under en femdagarsperiod där 

undervisning pågick 60 minuter tre gånger om dagen. De tre olika paren fick 33 olika 

uppdrag att lösa under studien. För att samla in data kring barnens utveckling 

avslutades studien med ett individuellt test samt intervjuer. Under de 33 olika 

uppdragen visade det sig att barnen valde att anta rollen som den som arbetade med 

programmeringen och föräldern som den som övervakade. Det visade sig att barnen 

var väldigt försiktiga då de inte ville göra fel när föräldrarna deltog. Under det test som 

utfördes efter uppgifterna kunde man se att det barn som hade blivit mest begränsad 

av sin förälder under uppgifterna resulterade i det lägsta resultatet.   
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6 Diskussion och slutsats 

 

Vilka effekter på lärande finns rapporterat i relation till att introducera 

programmering i grundskolan? 

Skolverket (2016a) i samarbete med Trippel Helix har föreslagit ett införande av mer 

digitala inslag i sin revidering av läroplanen inom bland annat teknikämnet. De vill 

införa ett mer digitaliserat arbetssätt som innefattar bland annat datalogiskt tänkande, 

digital kompetens samt programmering. Den generella uppfattningen om 

programmering är att det enbart är textbaserad kodning som kräver goda 

förkunskaper kring hur programmeringsspråk fungerar. Men programmering är inte 

bara textbaserad kodning utan programmering kan även innefatta analysering, design 

och problemlösning (Mannila, 2014).   

Ett av Skolverkets (2011) mål är att eleven efter avslutad grundskola ”kan lösa problem 

och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt” (s.13). Kalelioglu och Gülbahar 

(2014) påvisar att eleverna inte utvecklade sin problemlösningsförmåga då de använde 

sig av programmering, men de använde sig ändå av sina kunskaper på ett kreativt sätt 

för att lösa problemen de ställdes inför. Trots att eleverna inte utvecklades märkbart i 

sin problemlösningsförmåga när de programmerade så utvecklade de ändå sitt 

systematiska arbetssätt genom att använda sig av det datalogiska tänkandet som 

programmeringen bidragit till. Feng och Chen (2014) lyfter även att arbetet med icke 

målspecificerade problemuppgifter inom programmering uppmuntrar elever till att 

aktivt söka efter kreativa lösningar då uppgifterna kan lösas på ett flertal sätt. Detta 

arbetssätt uppmuntras även i det förslag som Skolverket sänt in till 

Utbildningsdepartement. Skolverket (2016a) skriver i sitt förslag att eleverna ska 

utvecklas inom digital kompetens genom att utveckla sina programmeringskunskaper 

i teknikämnet genom ”kreativ problemlösning, logiskt tänkande, ett strukturerat 

arbetssätt och förmåga att generalisera” (s.7). Su, Yang, Hwang, Huang och Tern 

(2014) redovisar att elever som arbetar med problembaserad inlärning vid 

programmering blir medvetna om sitt eget lärande och bidrar även till att eleverna tar 

mer ansvar kring sin egen inlärning. 
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Utifrån de redovisade studierna går det att urskilja tydliga fördelar med att använda 

sig av programmering för elever i de yngre skolåren eftersom som att eleverna 

utvecklar sina förmågor på olika områden samtidigt, såsom kreativitet, datalogiskt 

tänkande samt ansvar. Skolverket (2011) skriver ”Undervisningen ska vara saklig och 

allsidig.” (s.8), då programmering inom teknikämnet bidrar till en allsidig 

inlärningsprocess kan det urskiljas positiva effekter av det förslag som Skolverket 

(2016a) presenterat. Då skolan ska ge eleverna möjlighet till att utveckla sin fulla 

potential, blir införandet av de positiva effekterna som finns i arbetet med 

programmering essentiell för skolans vidare undervisning.   

  

På vilka sätt kan programmering påverka elevers nyfikenhet, kreativitet samt 

självförtroende? 

Skolverket (2011) skriver ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.” (s.9). Om eleverna 

ges möjligheten att arbeta med programmering visar forskning att de kan arbeta med 

nyfiket och utforskande samtidigt. Scaffidi och Chambers (2016) redovisar att 

programmering utvecklar elevernas sociala förmåga om de ges möjligheten att 

utvärdera och diskutera sina arbeten, då eleverna kan samarbeta och utveckla sina 

program i samverkan med andra. Zheng, Arada, Niiya och Warschauer (2014) 

redovisar att elever som ges möjligheten att arbeta i en digitaliserad arbetsmiljö själva 

upptäcker nya sätt att lösa problem. Om elever jobbar med problem som har flera 

lösningar och får tillgång till mer relevant information så kan de även i samband med 

detta lära sig att vara källkritiska vilket är en av de mål som både Skolverket (2016a) 

och läroplanen (Skolverket, 2011) lyfter fram. Zheng et.al (2014) påvisar även i sin 

studie att då eleverna uppskattar det digitaliserade arbetssättet så bidrar det till att de 

uppmuntrar sig själva och blir mer självständiga i sitt arbete. Skolverket (2016a) menar 

i sitt förslag att elever ska utveckla sin innovativa förmåga genom … att ”lösa problem 

och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt” (s.7).  

Trots att det finns teorier som menar att man kan inkludera digitalisering och 

programmering ämnesöverskridande har Skolverket (2016a) valt att rekommendera 

att det inkluderas främst i teknik och matematik. Heintz, Mannila och Färnqvist (2016) 

menar att digitalisering kan påverka alla ämnen men även att alla lärare behöver 

utveckla sin digitala kompetens för att skapa en gynnsam lärmiljö. För att skapa en 
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effektiv digitaliserad arbetsmiljö skriver Skolverket (2016a) att de undersöker 

möjligheterna att fortbilda aktiva lärare och att implementera efterfrågade kunskaper 

inom lärarutbildningen. 

Nuvarande styrdokument (Skolverket, 2011) har gett skolan uppdraget att alla elever 

ska utveckla sin identitet bland annat genom att använda sig av ett varierande 

arbetssätt. Bjørgen och Erstad (2015) menar att digital kompetens är en faktor som 

påverkar elevernas identitetsutveckling positivt i och med att eleverna kan arbeta med 

detta både i skolan och på sin fritid specifikt om de tillåts att pröva och förkovra sig i 

ny kunskap. Lin och Liu (2012) menar även att elever som inte får jobba självständigt 

utan har föräldrar som styr användningen kan påverkas negativt om föräldrarna har 

en alltför auktoritär roll inom den digitala miljön. Elever som självständigt får jobba 

med programmering ges möjligheten att pröva sig fram och utvecklar således sin 

kreativitet och nyfikenhet genom att lösa problem på varierande sätt.   

 

Kan programmering med hjälp av programmet Scratch lyfta det multimodala 

arbetssättet i klassrummet?  

Louca, Zacharia och Constantinou (2011) redovisar att programmering hjälper 

eleverna att förstå tekniska företeelser då de kan studera fysiska fenomen och 

händelseförlopp som finns i närmiljön och sedan återskapa dem grafiskt med hjälp av 

olika programmeringsmjukvaror. Att skapa en digitaliserad arbetsmiljö i klassrummet 

för eleverna ger möjligheten att låta eleverna aktiveras multimodalt vilket gynnar 

inlärningsprocessen generellt. Scaffidi och Chambers (2012) redovisar att Scratch-

animationerna de studerade inte blev mer komplexa under studien, men att tidigare 

programmeringsanimationer ofta omarbetades och utvecklades men att dessa 

förändringar inte redovisades i studiens resultat. De menar även att det finns 

begränsningar i arbetet med Scratch inom programmering och mot slutet av studien 

utvecklades inte testpersonerna inom programmering ytterligare, men istället 

utvecklade de social färdigheter genom den feedback som Scratch forum bidrar med. 

Meerbaum-Salant, Armoni och Ben-Ari (2013) menar att programmering i Scratch når 

ut till eleverna på ett bra sätt, men att de inte klarar detta själva utan behöver lärare 

som är kompetenta att undervisa och stödja eleverna inom digitala verktyg.  
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Slutsats 

Då Skolverket (2015) släppt olika Scratch-länkar på sin webbsida, tolkar vi det som att 

de anser att Scratch uppfyller alla dessa kriterier som behövs för att arbeta med 

programmering inom teknikämnet. Om Scratch är lämpligt för programmering i 

skolan förblir osagt, men det verkar finns indikationer på att de vill att programmet 

skall införas i undervisningen. Den forskning som finns inom området redovisar både 

brister och gynnsamma effekter kring programmering. Då Skolverket (2016a) vill 

införa programmering i grundskolans tidigare år behövs både vidare forskning men 

även utbildning av lärare för att de skall ha den kunskap som behövs för att arbeta med 

programmering i en digitaliserad arbetsmiljö. Mannila (2014) menar att de lärare som 

är verksamma och utbildas i nuläget kommer att sakna relevanta kunskaper för att 

undervisa inom digital kompetens, samt att de flesta verksamma lärare idag är 

utbildade i en föråldrad läroplan som inte har det datalogiska tänkandet. Skolverket 

(2016a) redovisar även att ”att ytterligare utbildning av de lärare som ska undervisa 

i programmering kan vara aktuell.”, det vill säga att de verksamma lärare som skall 

undervisa i programmering inte är kompetenta inom området. Detta påvisar att 

Skolverket ämnar fortbilda pedagoger, dock ges inte någon garanti då de valt att 

använda sig av orden ”kan vara aktuell”. För att lyckas med en digitalisering av 

verksamheten behövs detta göras på ett välgrundat och strukturerat arbetssätt 

(Mannila 2014). Det finns forskning som stöder införandet av programmering i 

grundskolan, men denna är tvetydligt och otillräcklig. Ett införande av programmering 

och digital kompetens har kritiserats av bland annat Göteborgs Universitet då det 

saknar vetenskapligt grund (Skolverket, 2016a).  

Flertalet källor i examensarbetet föreslår likväl att elever ska utveckla programmering 

genom ett arbete med datalogiskt tänkande. Trots att programmering inte är i fokus 

utan själva tankeprocessen bakom så kommer eleverna utveckla sin 

programmeringsfärdighet genom arbetet inom datalogiskt tänkande. Att arbeta med 

att utveckla datalogiskt tänkande ger eleverna en förmåga att utveckla ”… kreativa 

problemlösningar, logiskt tänkande, ett strukturerat arbetssätt och förmåga att 

generalisera.” (Skolverket, 2016a, s.7). Undervisning inom teknikämnet bör alltså inte 

eftersträva att enbart skapa elever som kan programmera, utan det är även viktigt att 

komma åt tankeprocessen som finns i det datalogiska tänkande. Införandet av det 

datalogiska tänkande inte behöver dock äga rum inom en digitaliserad arbetsmiljö 

utan att det blir viktigt att koppla det som görs till praktiska övningar för eleverna.  
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7 Framtida forskning 

Examensarbetet har öppnat upp för olika inriktningar kring framtida forskning. Vi 

redovisar två olika studie typer som kan utföras inom ämnet. 

Det första är i form av en lektionsserie för att introducera och undersöka 

programmeringens tankesätt i förhållande till elevers intresse och motivation, både 

med och utan digitala verktyg.  

Den andra är en enkätundersökning där en undersökning görs kring hur aktiva lärare 

ser på de förändringar som digitaliseringen har medfört i undervisningen och hur de 

ställer sig till programmering. 
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