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Sammanfattning 
Vi lever i en värld där mjukvaror spelar en allt större del i vårt vardagliga liv. Nya 
mjukvaror utvecklas ständigt, och de blir allt mer omfattande och komplexa. 
Komplexiteten i dagens mjukvaror gör att stora system inte helt kan förstås av en 
person. Objektorientering, komponenter och högnivåspråk är några av de tekniker 
som programmerare förlitar sig på för att kunna hantera stora mängder av informa-
tion. 
 
Visualiseringar används idag i ganska liten utsträckning för att förenkla utvecklings-
arbetet av mjukvara, vilket är konstigt då människans hjärna är starkt visuellt 
orienterad. Visuella programmeringsspråk har funnits sedan mitten av 70-talet, men 
används fortfarande inte i någon större utsträckning. 
 
Kognitiv psykologi handlar bland annat om hur människan lär sig, hur hjärnan 
bearbetar information samt hur hjärnan löser problem. De visuella programmerings-
språk som finns idag är inte utvecklade efter kognitiva principer. 
 
Vi har i denna uppsats utvärderat notationerna hos två av de mest framgångsrika 
generella visuella programmeringsspråken, Prograph och Sanscript. Med hjälp av 
denna utvärdering, vilken vi utfört genom att intervjua tre sakkunniga på området 
kognitiv psykologi, har vi presenterat en diskussion till några av de centrala aspekter 
som man bör beakta när notationen i ett visuellt programmeringsspråk designas, sett 
utifrån ett kognitivt perspektiv. 
 
Nyckelord: visuell programmering, kognitiv psykologi 
 
  



 

Abstract 
We live in a world where software is playing an increasing part of our daily life. New 
software is regularly developed, and is getting more and more complex. The 
complexity in software systems makes the software as a whole impossible to 
understand for one developer. Object orientation, components and high-level 
languages are some of the techniques that developers relies on, in order to handle 
large amounts of information. 
 
Visualizations are seldom used to simplify the development of new software, which 
seems odd since the human brain is strongly visually oriented. Visual programming 
languages have been around since the mid 70’s, but is still not used in any larger 
extent. 
 
Cognitive psychology is about how humans learn, how the brain processes 
information and how the brain solves problems. The visual programming languages 
that exist today are not developed using cognitive principles. 
 
We have in this report evaluated the notation of the two most successful, general 
visual programming languages, Prograph and Sanscript. With this evaluation, which 
we have conducted by interviewing three experts in the area of cognitive psychology, 
we have presented a discussion to some of the more central aspects which should be 
considered when designing the notation for a visual programming language, seen 
from a cognitive perspective.  
 
Keywords: visual programming, cognitive psychology 



 

Förord 
Denna D-uppsats är ett examensarbete vilket omfattar tio poäng och ingår i en 
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Vi vill rikta ett speciellt tack till alla de personer som på ett eller annat sätt möjliggjort 
denna uppsats. Speciellt vill vi tacka de intervjupersoner som tog sig tid att ställa upp 
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Systemteknik. Vi vill även tacka Peter Johansson för att vi under intervjuerna kunnat 
visa de olika visuella programmeringsspråken på hans bärbara dator, som han 
välvilligt lånat ut. Slutligen vill vi tacka vår handledare Stig Nilsson och lärarlaget 
som kommit med bra råd och konstruktiv kritik under hela processen. 
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1. Inledning 
Dagens mjukvaror blir mer och mer komplexa, och systemen är ofta så komplexa att 
en människa inte kan förstå alla aspekter av ett system menar Ayrapetov (2002).  
 
Programmerare behöver koncentrera sig på många olika saker. De måste hålla sig till 
syntaxregler, designa och hålla reda på komplexa datastrukturer, komma ihåg 
variabelnamn och den statiska nästlingen mellan programmets komponenter enligt 
Lyons (1999). Vidare hävdar han att hålla reda på alla dessa saker och framförallt, 
mappa mellan dem i ett textbaserat medium, kräver stor skicklighet och koncentra-
tion. Najork (1994) påpekar att de flesta programmeringsspråk är textbaserade, detta 
beror på att datorerna en gång i tiden hade begränsade resurser och att dess in- och 
utenheter bara kunde hantera text.  
 
Lyons (1999) anser att programmerarens huvudfunktion är att generera en multi-
dimensionell mental modell av ett program, och sedan mappa in den i en linjär text. 
Textrepresentationen av ett program medför dåligt stöd för programmeraren att klara 
av sin uppgift. 
 
Knight och Munro (2001) säger att visualiseringar är bra för att förtydliga det som är 
otydligt och förenkla abstrahering av problemområdet. Raeder (1985) menar att det är 
allmänt erkänt att den mänskliga hjärnan är starkt visuellt orienterat och att den kan 
inta information mycket snabbare genom att upptäcka grafiska relationer i komplexa 
bilder än att läsa motsvarande information i text.  
 
Redan 1994 ansåg Najork (1994) att det fanns kapacitet i vanliga hemdatorer för att 
hantera av de grafiska  programmeringsspråken. Ayrapetov  (2002) anser att de visu-
ella stöd verktygen erbjuder idag för programmeraren är i huvudsak färgkodning och 
indentering av källkoden, detta för att reducera den kognitiva belastningen hos 
programmeraren. Indentering av koden tydliggör den logiska nästlingen och färg-
kodningen hjälper programmeraren att filtrera bort information som för stunden är 
onödig.  

1.1. Problembeskrivning 
Green (1995) menar att utvecklingen av de visuella programmeringsspråken drivs av 
programmerare som antingen är intresserade av tekniken, tanken på en bättre 
representation av sin källkod eller från utgångspunken ”programmerare är också 
användare”. Oavsett vilken utgångspunkt de har hävdar Green att de tittar för lite på 
de kognitiva aspekterna som egentligen är det viktiga för att tekniken skall förbättras.  
 
För att en programmerare ska få förståelse för ett program läser han/hon först koden 
med tillhörande dokumentation för att skapa en mental modell av programmets 
beteende. Den kognitiva mappningen mellan koden och programmerarens mentala 
modell är svår att göra och skapar därför en klyfta mellan de olika representations-
sätten menar Wright och Cockburn (2001). De säger också att klyftan mellan 
representationssätten kan reduceras genom att utbilda användare så att deras mentala 
modeller närmar sig den modell som är uttryckt i källkoden och genom att ändra 
programmeringsnotationen närmare programmerarens mentala modell. 
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Markar (1997) anser att Visuella språk som helhet har stor potential och mycket 
forskning pågår inom området. Ett fåtal språk används brett, men dessa språk är 
fortfarande prototyper och är inte redo att användas kommersiellt. Whitley (1996) 
menar att visuella representationer kan förbättra människans kapacitet när det gäller 
programmering, men faktum kvarstår att det saknas både kognitiva och empiriska 
argument som stödjer de visuella programmeringsspråken. 
 
Enligt Chang (1990) består ett visuellt programmeringsspråk av två delar, dels en 
notation som kan uttrycka önskad information, dels ett effektivt användargränssnitt 
för att notationen ska vara användbar. Användargränssnittet för ett visuellt program-
meringsspråk anser vi inte är något specifikt för just visuella programmeringsspråk, 
utan teorier kring användargränssnitt kan tillämpas på samma sätt som för andra 
applikationer. Däremot har vi inte hittat någon teori som direkt behandlar hur nota-
tionen skall utformas för att vara så klar som möjligt. 
 
Programmeringsspråk kan delas upp i två grova kategorier, generella och special-
iserade. Generella programmeringsspråk är svårare att använda i och med att dessa är 
mer abstrakta än de specialiserade skriver Wright och Cockburn (2001). Detta är 
anledningen till att generella visuella programmeringsspråk inte har lyckats i samma 
utsträckning som de specialiserade. 
 
Syftet med denna uppsats är att utvärdera de notationer som finns hos de mest 
använda, generella visuella programmeringsspråken. Med hjälp av utvärderingen och 
med stöd av kognitiva teorier vill vi utveckla notationen hos visuella program-
meringsspråk. 

1.2. Avgränsningar 
För att bygga ett kraftfullt generellt programmeringsspråk kan inte utvecklarna börja 
med att bygga ett gränssnitt utan måste först bestämma notationen för att sedan bygga 
upp ett gränssnitt som kan manipulera notationen. Vi har valt att fokusera på de 
kognitiva aspekterna av notationen i visuell programmering, men vi kan dock inte helt 
bortse från gränssnittet i vår uppsats då vi inte får riskera att skapa en notation som 
inte går att manipulera med hjälp av ett gränssnitt. Vi har även valt att enbart 
undersöka generella programmeringsspråk eftersom att dessa i regel är mindre fram-
gångsrika än specialiserade visuella språk.  

1.3. Disposition 
Den här uppsatsen börjar med ett metodkapitel där vi redogör för hur vi har arbetat 
under processen. Detta följs av ett teoriavsnitt som beskriver för uppsatsen relevanta 
teorier. Efter teoriavsnittet presenteras vår empiri, som ligger till grund för efter-
följande kapitel analys och diskussion samt slutsats. 
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2. Metod 
Detta kapitel börjar med en motivering av den metod som vi valt att arbeta efter. Det 
följs av en detaljerad beskrivning om hur vi har arbetat under processen. Slutligen tar 
vi upp hur vår uppsats svarar mot kraven på tillämplighet, rimlighet, trovärdighet och 
samvetsgrannhet. 

2.1. Metodval 
Vi valde att utföra en kvalitativ studie då detta är en explorativ studie i ett ämne som 
är relativt outforskat. Då vi har gjort en kvalitativ studie blir vi tvungna att analysera 
icke mätbara företeelser, och vi inser att våra egna erfarenheter i högsta grad kan 
påverka resultatet, detta synsätt beskriver Patel och Davidson (1994) som ett hermen-
eutiskt synsätt. Eftersom detta ämne är relativt outforskat har vi följt upptäckandets 
väg som Patel och Davidson (1994) beskriver. Detta har inneburit att vi först har gjort 
våra intervjuer, sedan har vi sammanställt ett antal teman utifrån respondenternas 
svar, och slutligen försökt hitta kopplingar i teori med anknytning till deras svar. 
Denna ansats kallar Patel och Davidson för en induktiv ansats. 

2.2. Angreppssätt  
Under arbetets gång har vi arbetat ungefär som figur 2.1 beskriver. Arbetet har delvis 
varit iterativt vilket är svårt att redovisa i en bild, detta gör att figuren endast visar en 
förenkling av vår arbetsmetodik. 

Analys/diskussionAnalys/diskussion

SlutsatsSlutsats

EmpiriEmpiri

FrågorFrågor TeoriTeori

Visuel la Progr...Visuel la Progr...

Våra tankarVåra tankar

MetodMetod

Kognitiv  Psykologi
Visuella prog. språk

Prograph
Sanscript

Interv juer med personer kunniga 
inom kognitiv  psykologi

Kv alitativ studie
med interv juer som
datainsamlingsmetod

Frågor kring notationen i de 
v isuella programmeringsspråken

13

2

4

5

7

1-7 

6

 
Figur 2.1 – Processöversikt. Fet stil indikerar moment som resulterar i ett kapitel i uppsatsen. 

 
1. Teorin i vårt teorikapitel bygger på den litteratur vi funnit som är relevant för 
ämnet. Teorin omfattar ämnesområdena visuell programmering och kognitiv psyko-
logi. Litteratur inom dessa ämnesområden har vi funnit genom att söka litteratur på 
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biblioteken i Sverige. Vi har även sökt på Internet efter publicerade artiklar och 
rapporter.  
 
2. För att få en inblick i visuella programmeringsspråk har vi läst litteratur och 
artiklar på Internet. Vi har valt ut språk utifrån kriterierna popularitet  och generalitet. 
För att kunna ge ett så stort bidrag som möjligt till området har vi valt de mest 
använda språken. Anledningen till att vi har fokuserat på generella programmerings-
språk är att de generella programmeringsspråken inte har slagit lika stort som de 
specialiserade. Vi tycker att de generella språken bör utvecklas. Utifrån dessa kriterier 
valde vi programmeringsspråken Prograph och Sanscript.  
 
3. Vi utformade frågorna utifrån de olika typer av primitiver som finns i de visuella 
programmeringsspråk vi tittat på och teorier om kognitiv psykologi. Vi utnyttjade de 
kognitiva dimensionerna för att täcka in de kognitiva aspekterna av notationen. Sex av 
våra frågor kan direkt kopplas till sex av tretton dimensioner. Varför dessa dimen-
sioner inte behandlas förklaras i kapitel 3.5. Detta resulterade i ett antal frågor vilka 
finns presenterade i frågemallen som kan återfinnas i bilaga C. För att intervju-
personerna inte skulle tappa fokus från det centrala i vår uppsats, notationerna, hade 
vi förberett intervjuerna genom att utgå från ett exempelprogram som är represen-
terade i de olika språkens respektive notation. Vi hade som mål vid skapandet av 
dessa program att problemet skulle lösas på ett så likvärdigt sätt som möjligt i de olika 
språken. Vi har valt ett exempelprogram som är relativt litet, vilket gör att en person 
lätt kan sätta sig in i det. Dessutom använder exempelprogrammet de flesta primitiv-
typerna förutom funktion och evalueringsordning. De övriga konstruktionerna har vi 
demonstrerat specifikt för intervjupersonerna. 
 
4. Empirin började med att vi valde ut tre intervjupersoner utifrån kriteriet att intervju-
personen ska ha någon slags djupare kunskap kring kognitiv psykologi. Dessa 
personer fann vi på universitetet här i Luleå från tre olika avdelningar, 
Systemvetenskap, Systemteknik och Teknisk psykologi. Intervjuerna genomfördes 
genom att vi först visade intervjupersonerna de olika språkens notation, och utifrån 
detta diskuterade vi notationerna med hjälp av frågemallen. När vi ställde frågor 
utgick vi från frågemallen. Intervjuerna var inte så styrda, utan vi hade utrymme för 
följdfrågor. Denna typ av intervju kallar Yin (1994) för semistrukturerad. Intervjuerna 
spelades in på band och transkriberades sedan för att underlätta analysarbetet. För att 
få fram kärnan i respondenternas svar har vi tagit bort redundans i respondenternas 
enskilda svar och svar som inte är relevanta för vår undersökning. Resultatet av 
intervjuerna presenteras i empirikapitlet.  
 
5. Analys och diskussions arbetet innebar att vi byggde upp fyra teman utifrån 
respondenternas svar, ”Sekundär notation”, ”Överskådlighet”, ”Kontrollflöde och 
dataflöde” och ”Tilldelning av dimensioner”. Dessa teman diskuteras för att knyta 
ihop våra egna reflektioner och teori med den undersökning vi har gjort. 
 
6. Teori-delar i teorikapitlet skapades utifrån de teman som vi plockade fram i vår 
analys och diskussion. Till varje tema finns det ett avsnitt i teorikapitlet som 
behandlar relevant teori. 
 
7. Slutsatserna bygger på det vi kommit fram till utifrån vår analys och diskussion. 
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2.3. Tillämplighet, rimlighet, trovärdighet och samvetsgrannhet  
Patel och Tebelius (1987) presenterar Tillämplighet, rimlighet, trovärdighet och 
samvetsgrannhet som olika begrepp för forskare som de kan behandla för att övertyga 
läsaren om den kvalitativa forskningens vetenskaplighet. Dessa fyra begrepp disku-
teras nedan utifrån deras beskrivningar samt vår forskning. 
 
För att uppnå en högre tillämplighet bör urvalet av respondenter ske efter flera 
kriterier. Vi hade dock bara en kriterie, att respondenten skulle ha goda kunskaper om 
Human Computer Interaction (HCI). Inom räckhåll fanns fyra personer, varav tre 
personer var möjliga att intervjua. Det hade kunnat vara fördelaktigt med respond-
enter som enbart var fokuserade på visuell programmering, detta skulle reducera 
antalet möjliga respondenter avsevärt. Vi anser dock att det finns en styrka med att 
inte enbart ha experter på visuell programmering, vi får inte enbart in data som är 
baserat på en traditionell syn av programmering och visuell programmering. Ett annat 
sätt för oss att öka tillämpligheten var att försöka få datainsamlingen så givande som 
möjligt. Detta gjorde vi genom att utforma intervjufrågan kring ett antal rubriker, där 
vi hade som utgångspunkt att försöka utgå från respondenternas svar för att hitta 
följdfrågor som mer detaljerat beskriver olika kognitiva aspekter av notationen i 
visuell programmering. 
 
Vi är medvetna om att våra intervjupersoner har väldigt varierande bakgrund när det 
gäller kunskaper om visuell programmering och programmering i allmänhet, då en av 
intervjupersonerna inte har programmerat i någon större utsträckning, en annan 
respondent som programmerar och lär ut programmering samt en tredje person som 
har ett förflutet som professionell programmerare, men nu forskar i ett närbesläktat 
område, programvisualisering. Det gör att vi inte kan dra några allmängiltiga slut-
satser om hur notationen i visuell programmering kan förbättras, men däremot kan vi 
ge rekommendationer på några olika aspekter som bör beaktas vid utvecklandet av en 
visuell programmeringsnotation, med det här i åtanke menar vi att vi att rimligheten 
ökar.  
 
För att öka trovärdigheten spelades alla intervjuer in med hjälp av bandspelare. 
Samtliga intervjuer transkriberades samma dag som de spelades in, för att få en ökad 
förståelse av varje intervju. Varje intervju omformulerades från talspråk till skrift-
språk för att bli mer lättlästa, redundans i varje enskild respondents svar togs bort och 
diskussioner som inte är relevanta för vårt syfte lyftes ut.  
 
Vi har försökt ta hand om alla ställningstaganden genom att kontinuerligt uppdatera 
rapporten genom att föra in alla våra synpunkter. Vi försökte göra exempel-
programmen likvärdiga i båda språken då detta är något som kan påverka respond-
enternas syn på programmeringsspråken och det i sin tur kan påverka resultatet. Allt 
detta leder till att samvetsgrannheten höjs. 
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3. Teori 
Detta kapitel börjar med en introduktion till visuella programmeringsspråk. Sedan 
avhandlar vi ett annat centralt begrepp i vår uppsats, kognitiv psykologi. Efter det tar 
vi upp det kognitiva ramverket vilket hjälper oss att kunna diskutera kognitiva 
aspekter i visuell programmering. Detta följs av ett stycke som förklarar varför några 
av de kognitiva dimensionerna inte används i denna uppsats. Kapitlet avslutas med 
fyra avsnitt som avhandlar de fyra teman som denna uppsats kretsar kring: 
”Sekundär notation”, ”överskådlighet”, ”dataflöde och kontrollflöde” samt 
”tilldelning av dimensioner”. 

3.1. Introduktion till visuella programmeringsspråk 
Glinert (1987) berättar att från början var alla program linjära textsträngar. År 1975 
kom det första försöket att använda den tvådimensionella skärmen till att representera 
program på ett annat sätt än text. Green och Blackwell (1996) menar att programm-
ering är svårt, informellt och invecklat. Äldre programmeringsspråk var fulla av 
egenheter. Det fanns ingen koppling mellan problemvärlden och programvärlden. 
Problemvärlden kanske bestod av beräkningar medan programvärlden bestod av 
iterationer, variabler och kontroller av att värden håller sig inom rimliga gränser. 
Drömmen inom datorvetenskap har alltid varit att förbättra kopplingen mellan 
problem och program. Shu (1986) definierar ett visuellt programmeringsspråk som ett 
språk som använder visuella representationer som annars skulle representeras av text i 
ett traditionellt programmeringsspråk. För att ett programmeringsspråk ska räknas 
som ett visuellt programmeringsspråk måste programmeringen ske genom någon 
slags meningsfull visuell representation. Myers (1986) definierar visuell programm-
ering som ett system som tillåter en användare att specificera ett program i två eller 
fler dimensioner. Konventionella textbaserade språk anses inte vara visuella eftersom 
kompilatorer och interpreterare behandlar dem som en lång endimensionell vektor. 
 
Bosman (2002) förklarar skillnaden mellan visuell miljö och visuellt språk genom att 
förklara att det beror på vilket sorts programmeringsspråk det bygger på. I en visuell 
miljö är programmeringsspråket i princip fortfarande linjärt med ett visuellt stöd som 
gör det lättare att förstå. Ett visuellt språk är en slags visuell miljö med skillnaden att 
det även går att förändra programmet genom att manipulera med det visuella stödet. 
 
Green och Blackwell (1996) menar att antagandet om att visuell programmering alltid 
är bättre än traditionell programmering i alla situationer har visat sig vara empiriskt 
felaktigt. Det visar sig att det som är betydelsefullt är hur informationen är struktur-
erad och inte om den är visuell eller textbaserad. 

3.2. Kognitiv psykologi 
Gardiner och Christie (1987) menar att kognitiv psykologi handlar om att studera 
kunskap och handlar om hur människor använder den, hur vi hämtar information från 
omvärlden, hur den representeras och transformeras till kunskap, hur informationen 
lagras och hur den kunskapen används för att styra beteenden. Eysenck och Keane 
(2000) säger att trots dess mångfald enas kognitiv psykologi av en gemensam 
nämnare som baseras på analogin mellan hjärna och en dator, detta kallas 
informationsbehandlingsansatsen, vilket är det dominerande synsättet inom kognitiv 
psykologi.  
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Gardiner och Christie (1987) menar att det händer väldigt mycket inom området 
kognitiv psykologi och det krävs en ordentlig kännedom kring många områden inom 
kognitiv psykologi för att kunna designa bra system. Thomas Green är den ledande 
forskaren kring visuell programmering, och har fokuserat sin forskning på ut-
formningen av programmeringsspråk och kognitiv psykologi. Det är därför vi 
använder oss av Thomas Greens kognitiva ramverk för att på ett lättare sätt kunna 
diskutera kring visuella programmeringsspråk.  

3.3. Det kognitiva ramverket 
Tomas Green påbörjade arbetet med de kognitiva dimensionerna 1989, vilka är tänkta 
att användas som ett underlag för att diskutera informationsrepresentation oavsett 
sammanhang. 1996 applicerades dimensionerna på visuella programmeringsspråk av 
Thomas Green och Marian Petre berättar Green och Blackwell (1998). Kognitiva 
dimensioner beskriver Green och Blackwell (1998) som ett verktyg för att hjälpa icke 
HCI specialister när de utvärderar användbarheten i informationsbaserade artefakter. 
Eftersom de är tänkta för icke HCI specialister är de medvetet inriktade för en över-
gripande genomgång. Uppbyggnaden i form av en checklista gör att det minskar 
riskerna med att allvarliga problem förbises. Det vi har gjort i denna studie är att 
praktiskt tillämpa de kognitiva dimensionerna genom att ställa frågor relaterade till 
notationerna och de olika kognitiva dimensionerna, Green och Blackwell har själva 
applicerat de kognitiva dimensionerna på visuella programmeringsspråk, men till 
skillnad från de så utgår vi från en statisk notation. Vi har dessutom specialiserat oss 
på generella programmeringsspråk.  
 
Det kognitiva ramverket består i dagsläget av tretton dimensioner, samtidigt säger de 
att det inte finns någon garanti för att  de kognitiva dimensionerna utgör en komplett 
lista, eller på något sätt är låsta för all framtid. Dessa tretton dimensioner presenteras 
nedan utifrån de beskrivningar som Green och Petre (1996) samt Green och Blackwell 
(1998) gjort.  
 
Abstraction gradient: Programmeringsspråk kan delas upp i tre grupper utifrån hur 
språkets notation hanterar abstraktioner: abstraktionshatande är när notationen inte 
stödjer abstraktioner alls,  abstraktionstolerant är när notationen stödjer abstraktioner 
och abstraktionshungrigt när notationen bygger på användandet av abstraktioner. Det 
viktiga är att notationen har ett stöd för abstraktioner, samtidigt som notationen inte 
går för långt med användandet av abstraktioner.  
 
Closeness of mapping: Programmering kräver en mappning mellan en problemvärld 
och en programvärld. Desto närmare programmeringsvärlden är problemvärlden desto 
lättare borde problemlösningen bli. Idealt ska användarens problementiteter mappas 
direkt till uppgiftsspecifika programentiteter, och operationer på dessa problem-
entiteter ska likadant mappas direkt på programoperationer. Traditionella textbaserade 
språk är långt ifrån det målet, medan visuella programmeringsspråk är överraskande 
effektiva.  
 
Consistency: Konsistens handlar om att när en programmerare kan en del om nota-
tionens uppbyggnad kan denna hitta mönster i notationen och därigenom använda sig 
av konstruktioner som inte tidigare setts av programmeraren. Detta förutsätter att 
programmeringsspråket är utformat på ett konsistent sätt. 
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Diffuseness/Terseness: En del notationer använder sig av många symboler eller 
mycket utrymme för att uppnå resultat som även andra, mindre utrymmeskrävande 
notationer kan åstadkomma.  Det är svårt att undersöka skillnaden på ett tillfreds-
ställande sätt därför att notationerna som har en väldigt nära mappning mellan 
problemdomänen kräver färre symboler för att uppnå önskat resultat och kommer 
därför se mer kompakt ut, då det intressanta ligger i otydligheten av notationer 
oberoende av hur nära mappningen är mellan problemvärlden och programvärlden. 
De kognitiva implikationerna av otydlighet är självklar; desto mer material som måste 
skannas, desto mindre av materialet kan hållas i korttidsminnet. Men motsatsen, över-
tydlighet har även problem. Om totalt olika program har knappt synliga skillnader i 
notationen blir det svårt att förstå.  
 
Error- proneness: Det finns olika sorters fel. Det konventionella synsättet är att skilja 
på logiska fel och syntaxfel. Textuella programmeringsspråk innehåller ett antal 
syntaktiska designegenskaper som gör att syntaxfel uppstår. Dessa kan dessutom vara 
svåra att hitta när de väl har inträffat. Error-proneness behandlar huruvida notationen 
är utformad för att minimera fel. 
  
Hard mental operations: Dimensionen är definierad av två olika egenskaper. Först 
måste de problematiska mentala operationerna ligga på en notationsnivå, inte bara på 
en semantisk nivå, då det intressanta i det här fallet handlar om att designa bra 
notationer, snarare än att fundera på vilka koncept som är svåra att uttrycka.  Den 
andra egenskapen handlar om att vid kombination av flera objekt ökar svårigheten. 
Förutom mängden objekt har även objektens typ betydelse (exempelvis subtraktion av 
flera negativa tal). Om det finns situationer där användaren måste exempelvis börja 
räkna på fingrarna eller skriva ner saker på ett papper för att hålla reda på vad som 
händer, är det ett tecken på att notationen kanske inte är så lyckad.  
 
Hidden dependencies: Ett gömt beroende är när relationen mellan två komponenter är 
sådant att en av dem beror av den andra, men detta beroende går inte att se i 
notationen. Korsreferenser och anropsgrafer är lösningar på gömda beroenden i 
konventionella språk medan släktträd och beroendeträd är lösningen för dataflödes-
baserade språk. 
 
Premature commitment: Ibland är användaren tvungen att fatta ett beslut innan 
informationen som krävs för att fatta beslutet finns tillgänglig. Problemet uppkommer 
när (a) notationen innehåller många interna beroenden, (b) mediet eller arbetsmiljön 
innehåller regler för i vilken ordning saker utförs och (c) ordningen är olämplig.  
 
Progressive evaluation: Det är standard inom många domäner att nybörjare behöver 
utvärdera sin egen problemlösningsmetodologi regelbundet. Möjligheten till progres-
siv utvärdering är nödvändigt för nybörjare. Experter kan ofta leva utan progressiv 
utvärdering om de måste, men även de föredrar att ha det.  
 
Role–expressiveness: Det finns programmeringsspråk som programmerare tycker är 
svårlästa, oturligt nog så skiljer sig meningarna om vilka av programmeringsspråken 
som är svårlästa. Dimensionen Role-expressiveness är tänkt att beskriva hur lätt det är 
att svara på frågan ”Vad är den här delen av notationen bra för?”.  
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Secondary Notation and Escape from Formalism: Många programmeringsspråk 
tillåter att extra information kan bäddas in i notationen, utanför den formella syntaxen. 
Indentering, kommentarer, val av namnkonvention, val av programmerings-
konstruktion och gruppering av relaterade uttryck. Dessa tekniker har ingen plats i en 
algoritms formella semantik, men alla ger de mening för den mänskliga läsaren. Nära 
relaterat till sekundär notation är möjligheten att helt bryta formalismen. Inget 
programmeringsspråk fångar allting som en programmerare har att säga om ett 
program. Ska ett program fungera som ett kommunikationsmedel måste någon annan 
mekanism erbjuda möjligheten att bryta formalismen. 
 
Viscosity: Dimensionen viscosity behandlar hur mycket arbete en användare måste 
göra för att åstadkomma en mindre förändring. Detta beror uppenbarligen på vilken 
typ av förändring som användaren vill göra, men generellt så kräver det mer tid i vissa 
programmeringsspråk. Viscosity har betydelse, alla studier av programmering tyder 
på att förändring och revisioner finns som en naturlig del i hela aktiviteten program-
mering, från specifikation och design till kodning.  
 
Visibility and Juxtaposability: Visibility dimensionen behandlar vilket material som 
är tillgängligt utan kognitivt arbete; om det är eller lätt kan göras synligt, om det är 
lättåtkomligt för att göras synligt, eller om det lätt kan identifieras för att bli 
åtkommet. Ett viktigt koncept är juxtaposability, möjligheten att se två olika delar av 
ett program samtidigt. För några år sedan när programmen var relativt korta fanns det 
små problem med att se allting på en gång. Men eftersom att längden på programmen 
ökas flerfaldigt har det blivit nödvändigt att ta till drastiska metoder. Några av dessa 
metoder innebär användandet av procedurer och bibliotek för att gömma detaljer. 
Procedurer förbättrar synligheten på en nivå, men mellan nivåer skapar det allvarliga 
problem. Att kunna se på relaterade komponenter samtidigt är viktigt. Det beror på 
två saker: (a) programmerare löser ofta ett problem genom att titta på en tidigare 
lösning till ett relaterat problem,  (b) programmerare förstår inte ett program enbart 
genom att undersöka en lokal nivå, utan bildar sig en helhet genom att snabbt kolla 
igenom andra delar för att forma en helhet.  

3.4. Delar av det kognitiva ramverket som inte behandlas 
Vi har i vår studie inte lyckats applicera alla dimensioner, i denna sektion försöker vi 
förklara varför vissa dimensioner inte omfattas av studien. 
 
Abstraction gradient faller bort för att vi anser att detta är något som lätt kan 
bestämmas genom att studera det enskilda språket.  
 
Closeness of mapping valde vi att inte ställa några frågor kring, eftersom det kräver 
att respondenten själv arbetar aktivt med språket för at kunna redogöra för i vilken 
utsträckning deras mentala modeller stämmer överens med språkens notation. Det är 
omöjligt att låta respondenten aktivt arbeta med språket under den begränsade tid vi 
hade med varje respondent. 
 
Error- proneness omfattas inte av frågorna på grund av att vi ser detta som någonting 
som inte hanteras av notationen, utan styrs av det verktyg notationen används i.  
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Hard mental operations ställde vi inte heller några frågor kring eftersom att det inte 
fanns tid att genomföra ett experiment med respondenterna där de skulle lösa vari-
erade, komplexa problem. 
 
Premature commitment och Viscosity behandlas inte av vår undersökning då vi disk-
uterar kring en statisk notation, där vi inte behandlar hur notationen stegvis byggs upp 
eller manipuleras.  
 
Visibility and juxtaposability, vi behandlar visserligen visibility i någon utsträckning, 
men juxtaposability behandlas inte då det inte har något med notationens utformning 
att göra. 

3.5. Sekundär notation 
Green och Blackwell (1998) skriver att sekundär notation är viktig under processen 
när man bygger eller modifierar en informationsstruktur. Green och Petre (1996) 
menar att kommentarer som bara hör ihop med en primitiv inte är så användbara för 
att kommunicera en programmerares vy över en programstruktur. Med primitiver 
menar vi de olika objekt en programmerare kan manipulera i en grafisk notation.  

3.6. Överskådlighet 
Bartram (1997) menar att komplexa gränssnitt ofta lider av ”för mycket av det goda”, 
för många färger, figurer och visuella stöd kombineras i ett försök att representera 
ökande volymer av data på ett begripligt sätt vilket resulterar i ett användargränssnitt 
som är krävande att använda. Hon anser att det blir för mycket direkt data och inte 
tillräckligt med information.  
 
Ayrapetov (2002) menar att människor ofta använder metaforer i språk eftersom det 
är en effektiv teknik för att kommunicera mappningar och relationer mellan två 
entiteter genom att använda ett exempel med samma egenskaper som entiteten, men 
är mycket enklare att förstå. Det är denna förmåga hos människan som visualiseringar 
utnyttjar. Gardiner och Christie (1987) skriver att metaforer ska vara tydligt defin-
ierade, och ha en tydlig koppling till det metaforen representerar, vilket de även får 
stöd av från Rohr (1986) som menar att användningen av metaforer kan skapa 
problem. Huvudproblemet med att hitta en bra metafor är att det inte finns en 1:1 
mappning mellan en metafors betydelse och dess egenskaper i ett mjukvarusystem. 
Användningen av metaforer kan leda till antaganden om egenskaper som inte finns i 
mjukvaran. Travers (1996) tycker att det är generellt sett svårare att utveckla meta-
forer till programmeringsspråk än metaforer till vanliga program. Han anger två olika 
skäl till det, för det första menar Travers att gränssnittsmetaforer ofta är utvecklade 
för mer specifika uppgifter än programmeringsspråk.  Gränssnittsmetaforer har gener-
ellt bara ett fåtal objekttyper, relationer och händelser att representera vilket innebär 
att varje element kan få en representation som väldigt exakt beskriver meningen med 
objektet. Ett programmeringsspråk har dock en stor uppsättning objekt, operationer 
och relationer och ett gränssnitt måste därför presentera sina element på en mer 
generell nivå. Det andra skälet som Travers presenterar är att gränssnittsmetaforer är 
enklare att representera då gränssnittsmetaforer oftast inte behöver representera 
händelse då alla händelser initieras av användaren vilket inte är fallet för 
programmeringsmetaforer. Lyons (1999) ser ett annat problem med att ha metaforer i 
visuella programmeringsspråk, han menar att utvecklare av visuella programmerings-
språk bör undvika att utveckla en metafor för varje möjlig primitiv. Han anser att de 
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flesta programmerare inte är speciellt artistiska och använder sig hellre av textuella 
identifierare än att rita lättidentifierade, meningsfulla ikoner. 

3.7. Kontrollflöde och dataflöde 
Green (1995) beskriver dataflöde som ett schema där data förflyttas från indatakällor 
till operatorer och slutligen till utdatakällor där varje operator exekveras så snart den 
har data redo. Vidare skriver han att dataflöde oftast representeras som ett diagram 
bestående av rektanglar sammanbundna med linjer. Green menar att en fördel med 
dataflöde är att det erbjuder ett nytt sätt att avlusa applikationer genom att sätta in ett 
virtuellt mätverktyg mellan olika primitiver. Sethi (1990) beskriver kontrollflöde som 
en serie med uttryck som normalt exekveras efter varandra. Dessa uttryck kan dock 
avbrytas med ”goto” -satser som förflyttar exekveringen till andra delar av program-
met. 
 
Whitley (1996) skriver att notationen kan ha en signifikant betydelse när det gäller 
människans prestationer. Forskare vet sedan tidigare att människans förmåga att  lösa 
problem är direkt beroende av hur problemet presenteras. Människans inre, interna 
representationer av problem styrs helt av den externa representationen, vilket i sin tur 
leder till att människan inte automatiskt använder effektiva representationer. Därför 
menar Whitley att det finns anledning att spekulera i att visuella notationer påverkar 
programmering i någon utsträckning. Oberlander et. al. (1999) har i sin studie visat att 
människor som arbetar med kontrollflödesbaserade visuella programmeringsspråk var 
bättre på att svara på detaljfrågor om ett program. De som arbetade med dataflödes-
baserade visuella programmeringsspråk var bättre att svara på frågor på en högre mer 
abstrakt nivå om vad programmet gör. Denna trend märktes även på testpersonernas 
sammanfattningar av sina program som försökspersonerna skrev efter att de sett varje 
program. Där såg de att de olika flödestyperna gör att människor kommunicerar sina 
kunskaper om ett program på olika sätt. De försökspersoner som arbetade med 
kontrollflödesbaserade visuella programmeringsspråk gav beskrivningar sekventiellt 
på en låg nivå medan försökspersoner som arbetat med visuella programmeringsspråk 
baserade på dataflöde gav kortare, mer koncisa sammanfattningar vilka låg på en 
högre abstraktionsnivå. De olika försöksgrupperna skilde sig också i hur de gjorde fel. 
Trots att gruppen som arbetade med visuella programmeringsspråk baserade på 
kontrollflöde gav längre sammanfattningar utelämnade de ofta detaljer som är nöd-
vändiga för en komplett förståelse av programmet medan gruppen som arbetade med 
visuella programmeringsspråk baserade på dataflöden gav mer kompletta svar, men 
dessa innehöll fler felaktiga detaljer. 
 
Burnett et. al. (1995) berättar att den historiska utvecklingen av programmeringsspråk 
har ett flertal olyckliga konsekvenser. De stöd språken ger för att beskriva algoritmer 
är närmare kopplat till hur datorn arbetar än programmerarens kognitiva och per-
ceptuella processer, eftersom att mediet är textbaserat vilket är endimensionellt, 
tvingar det algoritmen till att bli sekventiell. De sekventiella algoritmerna tvingar 
fram onödiga begränsningar i programmerarens tankesätt genom att tvinga honom att 
överväga hur varje program linjärt ska organiseras oavsett om algoritmen egentligen 
behöver det eller inte. Det här gamla tankesättet är utvecklat för datorer med en 
processor, men blir ett problem i parallellprocessorarkitekturer. Textuell program-
mering har på grund av sitt arv från naturliga språk en komplex syntax, men till 
skillnad från naturliga språk är programmeringsspråkens syntax oflexibel och 
oförlåtande, vilket tvingar programmeraren att arbeta med små syntaktiska detaljer i 
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stället för att fokusera på algoritmer. Burnett et. al. menar att ett välkänt och ofta 
omdiskuterat problem med textuella programmeringsspråk är deras användning av 
variabler. Variabler används i flera skilda sammanhang, dels som bärare av data inom 
procedurer och dels som bärare av global data som används av flera procedurer. Detta 
introducerar ännu en uppgift för programmeraren, nämligen att hålla reda på inom 
vilket område en variabel existerar. Ett annat stort problem är att ett variabelnamn 
fyller två funktioner, dels för att identifiera en variabel, dels för att fungera som 
minnesstöd för programmeraren. Dessa två aspekter krockar med varandra. Ur 
identifieraraspekt ska en identifierare vara kort för att minimera typografiska fel, men 
ur ett minnesstödsperspektiv bör identifieraren ha ett långt namn för att beskriva 
identifierarens syfte. Green (1995) påpekar att det även finns problem med dataflödes-
baserade representationer, han menar att representationen av kontrollflöde i en nota-
tion baserad på en dataflödesrepresentation är svårt. 

3.8. Tilldelning av dimensioner 
Bosman (2002) skriver att visualisering gör det möjligt att presentera information i 
ännu fler dimensioner, men för varje dimension som läggs till blir det svårare att tolka 
notationen. Det handlar om att få plats med många olika typer av information i få 
dimensioner. Ett fundamentalt problem med detta är att det finns mycket fler variabler 
än dimensioner. Han förklarar att skillnaden mellan källkod skriven i text och en 
grafisk notation ligger i att text är huvudsakligen endimensionellt medan bilder är 
tvådimensionella. Animeras den tvådimensionella bilden läggs en tidsaspekt till 
notationen. Det är viktigt att påpeka att text inte är riktigt endimensionellt. Även om 
kompilatorerna läser källkoden linjärt gör inte människan det. En människa lägger 
vikt vid sekundär notation, såsom indentering, vertikala och horisontala mönster och 
mellanrum. Nästling av kontrollflöde och exekveringsordning är de variabler som är 
kopplade till de två olika dimensionerna i de flesta textbaserade språk genom 
indentering för att indikera nästling och ordningen på raderna för att indikera exe-
kveringsordning (topp till botten). Detta system är influerat av det sätt västerlänningar 
läser böcker. 
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4. Empiri 
Empirikapitlet börjar med ett avsnitt som presenterar de två visuella program-
meringsspråk vi har studerat. Därefter kommer tre avsnitt, en för varje genomförd 
intervju. Varje intervju är uppdelad i fyra stycken, där första stycket berättar lite om 
intervjupersonens bakgrund. Stycke nummer två handlar om svar på frågorna kring 
de olika visuella programmeringsspråkens primitiver. Det tredje stycket handlar om 
svaren på de frågor som är kopplade till de kognitiva dimensionerna som denna 
uppsats behandlar. Det fjärde och sista stycket handlar om svar på övriga frågor, 
som dykt upp under intervjuernas gång.  

4.1. Sanscript och Prograph 
Smedley (1998) beskriver Prograph som ett objektorienterat visuellt språk som tillåter 
manipulering av ikoniska dataflödesdiagram vilket skapar exekverbar applikations-
kod. Prograph skapades av T.Pietrzykowski och P.T. Cox vid Acadia-universitetet 
och det tekniska universitetet i Nova Scotia. Den första kommersiella versionen av 
Prograph släpptes till Macintosh 1988. Vid den tiden var det bara Macintosh som 
hade ett vitt tillgängligt system med ett tillräckligt avancerat interface för visuella 
språk.  Flera versioner utvecklades till Macintosh, 1996 utvecklades den första ver-
sionen för Windows. Prograph utvecklas av Pictorius Inc. 
 
Lafever (1999) skriver att Norhwoods Software sedan 1995 har utvecklat visuella 
verktyg. Han beskriver Sanscript som ett helt visuellt programmeringsspråk, program-
men (flowgrams) består av grafiska funktioner som är sammansatta i ett dataflödes-
liknande diagram. 
 
För att få en fördjupning i dessa språk försökte vi lära oss att behärska den grund-
läggande funktionaliteten genom att göra små program i de olika språken. Sanscript 
gick bra att lära sig genom att experimentera medan Prograph krävde stöd från manu-
aler och tutorials. När vi började använda visuella programmeringsspråk hade vi inte 
en tanke på att positionering av primitiver skulle vara något som skulle ta någon 
speciell tid. Det skulle visa sig att en notation som så långt som möjligt är fri från 
korsade linjer är mycket lättare att läsa, dock krävs det mycket tankekraft men också 
lite experimenterande för att hitta en så bra lösning som möjligt. Detta tänkande och 
experimenterande är tidskrävande, dessutom kan en liten förändring i programmet 
innebära en stor omstrukturering om klarheten i notationen ska bevaras.        

4.2. Intervju 1 
Intervjupersonen har systemvetenskaplig utbildning från Stockholm och har jobbat 
med andra saker tidigare. Nu undervisar intervjupersonen på Luleå Tekniska Univ-
ersitet. Han har fått sin programmeringserfarenhet via utbildning och undervisning. 
Intervjupersonen använder för närvarande Java, C och Prolog.  Efter en kort demonst-
ration av de visuella programmeringsspråken så kände respondenten igen konceptet 
och kunde relatera till ett program som heter Bachman, vilket är ett verktyg för att 
göra funktioner till en databashanterare. 
 
Intervjupersonen tyckte att symbolen för iteration i Prograph är otydlig. I Sanscript 
tyckte han att det är mycket tydligare att det är en iteration, dessutom ansåg han att 
det är mycket lättare att se vad som är parametrar till iterationen i Sanscript. 
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Dessutom upplevde respondenten att det är mycket enklare att förstå hur många 
gånger iterationen skulle iterera i Sanscript. Intervjupersonen tyckte att möjligheterna 
med iterationskonstruktionerna i de olika språken var likvärdiga. Representationen av 
funktioner som paket i Sanscript ansåg han vara felaktig, enligt honom så är paket i 
utvecklingssammanhang ofta en representation för någonting mer än enbart en 
funktion. Han påpekade att i exempelvis Java, men även C är ett paket en samling 
med fördefinierade klasser. En annan sak som han tyckte var svår att förstå, var att två 
paket med olika namn inte gjorde samma sak. I Prograph tyckte intervjupersonen att 
det är svårt att se skillnad på vilka primitiver som var iterationsprimitiver respektive 
funktionsanropsprimitiver. Själv tyckte han att den idealiska metaforen för en funk-
tion kommer från matematikens representation av funktion, dvs. f(x). När det gällde 
sammankopplingen av programmeringsspråkens olika primitiver tyckte respondenten 
att parameterpassningen framgick väldigt tydligt. Linjerna som markerar exekverings-
ordning tyckte han däremot var lite diffus i Prograph, han tyckte det var svårt att se 
linjens riktning, speciellt om linjerna korsas. Han var dock skeptisk till konceptet med 
att sekvensen får underordnad betydelse i notationen. Han menade att sekvensen har 
stor betydelse och detta har man som programmerare normalt bestämt väldigt tidigt i 
processen.  
 
Intervjupersonen menade att det var tydligare att se riktningen på beroenden i 
Sanscript än i Prograph, eftersom det där finns pilar som markerar vad som är 
parametrar och returvärden. Han menade också på att notationen för returvärden för-
stärks eftersom det visas i olika färger. I båda kan man se beroenden men i Prograph 
har de ingen riktning. Respondenten menade att en nackdel med Prograph är att det 
inte använder färgsättning i notationen, bortsett från att markerade element får en 
annan färg. Vidare menade han att det visserligen finns fördelar med att ha 
uniformitet i notationen men att det kan leda till att det blir tråkigt och intetsägande. 
Intervjupersonen sa att angående kommentarer är det mer otydligt i Prograph att det är 
en kommentar, medan Sanscripts metafor var tydlig även om den ledde till att han 
trodde att det var möjligt att skriva flera kommentarer i varje kommentarsprimitiv. 
Det han såg som en fördel med Prographs kommentarsystem tillskillnad från 
Sanscripts var att kommentarerna var knutna till primitiver. Intervjupersonen ansåg att 
båda notationerna tillät obunden positionering av primitiver, vilket kan leda till en 
otydlig notation. När det gällde överskådlighet menade han att Prograph gav ett 
enklare intryck av problemet medan Sanscript gav ett intryck av att det var mer 
komplicerat än det egentligen var. Detta trodde han berodde på att Sanscripts ikoner 
var större och det fanns fler. Vissa element har dessutom möjligheter som inte 
används. Han ansåg då att det skulle kunna lösas genom att erbjuda en möjlighet att 
dölja eller ta bort de alternativ som inte används. Intervjupersonen tyckte att 
Sanscripts primitiver var självklara, medan Prographs inte var det. I Sanscript kunde 
han identifiera vad en primitiv gjorde utan någon ledning av vad primitiven heter. Han 
menade ändå att den mer kompakta notationen i Prograph gör att det blir enklare att 
förstå och det behövs inte lika många primitiver.  
 
Intervjupersonen ansåg att det fanns ett problem med att alla primitiver var likadana, 
att det kan leda till att det krävs extra arbete från programmeraren för att förstå vad 
varje primitiv gör. Han tyckte att primitiverna borde vara mer differentialiserade. 
Intervjupersonen förordade Prographs system att ha ett tydligt start och slut istället för 
att utgå från mitten i någon slags rymd. Problemet med korsade linjer tyckte han 
skulle kunna lösas genom att färglägga linjerna med olika nyanser, risken är dock att 
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det blir alldeles för många olika färger på skärmen. Ett bättre sätt att hantera 
problemet med korsade linjer är att man ritar en liten båge på ena linjen där de skär 
varandra för att förtydliga linjens riktning. Han tycker att Sanscript är det bästa 
språket av de två med motiveringen att man ser direkt på ikonerna vad de gör, medan 
man i Prograph måste vara insatt i vad de olika funktionerna egentligen gör, dessutom 
menade han att Prographs notation använder sig av för få färger vilket gör att det är 
svårt att identifiera vad som är viktigt. Detta görs med färg i Sanscript, men det finns 
ändå möjligheten att förstärka/försvaga dessa signaler genom att ändra storleken på 
primitiverna. Som helhet trodde han att det tar längre tid att utveckla program med 
visuell programmering, men om flera arbetar med samma program kan man uppnå 
större uniformitet. Fördelen är att man på ett lättare och mer överskådligt sätt kan få 
förståelse för ett program. 

4.3. Intervju 2 
Efter att ha arbetat som invandrarlärare så började intervjupersonen började läsa 
psykologi, senare disputerade intervjupersonen i psykologi. Nu för tiden arbetar hon 
som docent  i teknisk psykologi, vilket innebär undervisning och handledning. 
Personen undervisar i Human Computer Interaction och teknisk psykologi, vilket hon 
beskrev som samma sak som Human Computer Interaction med skillnaden att man 
inom teknisk psykologi tittar på hela systemet och inte bara specifikt på datorn. 
Intervjupersonen sade sig ha hållit på med programmering i väldigt liten utsträckning, 
endast då när hon pluggade programmerade hon lite Fortran på ABC80 datorer, detta 
var för ca: 20 år sedan. Hon berättade att hon aldrig har stött på visuell program-
mering tidigare. 
 
Hon påpekade att det är väldigt dumt att blanda grönt och blått, rött och brunt, då 
skillnaden mellan dessa färgnyanser är svåra eller omöjliga att se för färgblinda. Detta 
problem menar hon är mest framträdande i Sanscript då färgerna grönt och blått 
används tillsammans. Hon poängterade att hon inte gillade att linjerna inte var 
vertikala eller horisontella utan kunde ha vilken riktning som helst. Problemet med att 
enbart tillåta vertikala och horisontella linjer är att det blir svårt att säga vilken linje 
som går vart. Hon menade också att man ska i så stor utsträckning som möjligt 
försöka att undvika kurvor i linjerna. Respondenten tyckte att det bästa sättet att 
hantera skärningar mellan linjer är att låta den linje som anses vara viktigast ha en 
tjockare linje precis där den skär den andra linjen. Hon menade att man även i 
efterhand bör kunna bestämma vilken linje som ska markeras som den viktigaste. 
Intervjupersonen menade på att notationen i Prograph markerar att det som finns i 
övre delen av skärmbilden är viktigare än det som visas i de undre delarna, att man 
högst uppe i ett program skickar in något som blir mindre när det kommer ut. Hon 
tyckte att problemet inte finns i Sanscript, detta för att programmen byggs på bredden, 
och allt finns på samma nivå. Intervjupersonen pratade om problemet med ikoner och 
pekade på att användarna först måste lära sig betydelsen av ikonerna. Hon menade att 
om betydelsen förstås direkt så behöver användaren inte lära sig det, men annars så 
innebär det ett dubbelarbete i början. Respondenten menade att vid användandet av 
ikoner så läser användarna inte texten utan tittar bara på ikonen, vilket hon menade 
blir ett problem vid exempelvis användandet av ett paket som funktionsmetafor 
eftersom paketet inte säger nåt om vad funktionen utför. Hon ansåg att det innebär att 
användaren måste läsa texten för att differentiera de olika funktionerna. I Prograph 
tyckte hon inte det problemet existerade eftersom allt är i text så blir det mycket 
enklare att förstå vad de olika sakerna gör. Hon menade att Sanscripts primitiv för 
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selektion är tydligare då den tydligt visar vad den gör, vilket inte var fallet i Prograph. 
Intervjupersonen tyckte att Prograph hanterade evalueringsordning bättre, i och med 
att Sanscript har kopplingspilar för sekvenslinjer i över- och underkant av primitiv-
erna leder det till att det blir en värdeladdning.  
 
Intervjupersonen såg inga problem med att se beroenden mellan primitiverna, hon 
ansåg att Sanscripts notation var klar, medan hon uppfattade Prograph lite mer rörigt. 
Detta anser hon delvis beror på att man i Prograph använder sig av relativt få antal 
färger vilket gör att det tar längre tid att ta till sig om man jämför med Sanscript. 
Kommentarssystemet tyckte hon var bäst i Prograph i och med att varje kommentar 
har en koppling till en primitiv. Hon ansåg inte att det var svårt att urskilja vad som 
var kommentarer och vad som var programmet. Hon upplever båda notationerna som 
konsekventa och att de i grund och botten bygger på samma idé, och att det känns 
som en helhet som går att förstå, men hon menar att Sanscripts metaforer underlättar 
förståendet. Hon anser att Sanscripts notation är klart mer överskådlig än Prograph, 
om man bortser från att hela programmet inte får plats i en skärmbild, hennes förslag 
till förbättring är att man skulle kunna lägga textprimitiver på andra ledden.  
 
Hon tror att man i längden kommer att arbeta snabbast med Sanscript när man väl lärt 
sig metaforerna, de är lättare att ta till sig, men hon menar att det är kritiskt att 
metaforerna hänger ihop med det de representerar. Intervjupersonen tycker att båda 
notationerna verkar genomtänkta ur ett HCI-perspektiv, Sanscript tycker hon dock 
verkar mer genomarbetad, men har fortfarande en del problem som behöver rätas ut. 
Hennes slutsats är att om man tar det som är bra ifrån Prograph till Sanscript, så blir 
det nog en ganska bra notation. 

4.4. Intervju 3 
Intervjupersonen har en PhD. i datorteknik. För tillfället är han anställd som 
universitetslektor i datorteknik på Luleå Tekniska Universitet. Intervjupersonen 
doktorerade i human-computer interaction med inriktning på mjukvara och visuali-
seringen av den. Han har arbetat som professionell programmerare i femton år och 
som lärare i sju till åtta år. Intervjupersonen har bl.a. programmerat i Fortran, 
Assembler, C, Pascal, Lisp, Java och Basic. Han har tidigare utvecklat ett visuellt 
språk för specificerande av interaktion. 
 
Intervjupersonen menade att iterationsprimitiven i Sanscript är mycket lättare att 
visuellt särskilja i jämförelse med Prographs. Han tyckte att alla primitiver i Prograph 
i stor utsträckning såg likadana ut. Respondenten såg både för- och nackdelar med att 
språken tvingar programmeraren att explicit skicka in värden till en iteration. Han 
menade att fördelen för användaren är att antalet fel minskas samtidigt som det kräver 
mer arbete. Intervjupersonen ansåg att det är ett problem att använda linjer för att 
representera att data skickas mellan primitiver, eftersom det lätt blir väldigt plottrigt. 
När vi diskuterade hur de olika språken representerar funktioner med olika primitiver 
sa han att ett problem med Prograph är att det inte går att se skillnad på de funktioner 
som du har gjort själv, och de funktioner som språket tillhandahåller. Respondenten 
tyckte att det var svårt att se åt vilket håll flödet gick när man explicit uttryckte ett 
flöde mellan primitiver i Prograph. Han tyckte att det inte var något problem att fokus 
är flyttat från kontrollflödestänkande, även om de flesta programmerare är utbildade 
till att programmera sekventiellt så behöver det inte betyda att det är bättre. 
Intervjupersonen menar att vissa problem är lättare att lösa sekventiellt, medan andra 
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inte lämpar sig att lösas sekventiellt. Han menade även att människor  generellt löser 
vissa problem sekventiellt, hur en människa löser ett problem beror på problemet, 
men även hur problemet beskrivs. Han sa också att människor har svårt att sätta in 
problem i ett sekventiellt sammanhang och därmed konstruera en sekventiell lösning, 
det är det som delvis gör programmering så svårt.  
 
Intervjupersonen tycker att det är lätt att förstå relationen mellan primitiverna, men är 
oklar över hur lätt det är att identifiera vad en mängd primitiver tillsammans utför. 
Han sa också att det är svårare att få en överblick över den visuella notationen, detta 
menar han beror på ett fundamentalt problem: den textuella beskrivningen av ett 
program är mer koncis än motsvarande grafisk notation. Ska visuella program-
meringsspråk bli mer överskådliga behöver notationerna blir kompaktare. Därför 
menar han behövs det nya primitiver som visualiseras mer kompakt, istället för att ha 
en 1:1 mappning mellan de primitiver som finns i de traditionella programmerings-
språken och de primitiver som finns i de visuella programmeringsspråk som finns 
idag. Han menar att överskådlighet är viktigare än metaforer i större program, och 
som nybörjare på ett språk kan text säga mer än en bild. En annan fördel som 
respondenten pekar på är att de flesta textuella språk bygger på ungefär samma 
principer, han menar att kan man ett språk så går det ofta bra att förstå andra text-
baserade språk. Han tyckte att kommentarerna gjorde att bilderna blev mer otydliga, 
men sa även att dessa förmodligen är viktigare i större program än de vi visade för 
honom. Förutom att det skulle vara möjligt att koppla kommentarer till primitiver 
tyckte han att möjligheten att kunna kommentera grupper med primitiver var viktigt. 
Intervjupersonen tyckte att det som var bra med att kunna placera primitiverna var 
man vill på skärmen är att man på så vis kan lägga saker som logiskt hör ihop bredvid 
varandra, men detta till ett priset av att det tar tid att explicit placera primitiverna. 
Som han såg det skulle utplaceringen av primitiverna skötas automatiskt i så stor 
utsträckning som möjligt.  
 
Han menade vidare att införandet av hierarki som lösning på problemet med plott-
righet inte hjälper särskilt mycket, då det är lätt att tappa bort sig. Han menade att det 
är lika svårt att förstå var man befinner sig i en hierarki som andra lösningar. Om 
gränssnittet skulle ha en visualisering som visar var programmeraren befinner sig i 
hierarkin, trodde intervjupersonen ändå inte att detta skulle lösa problemet eftersom 
att det fortfarande inte går att veta hur många nivåer som finns. Han menar att alla 
programmeringsspråk introducerar hierarki i någon utsträckning för att få innehållet i 
de översta nivåerna mer abstrakta och överskådliga. Han påpekade också att det inte 
går att se vilka primitiver i Sanscript som innehåller fler nivåer. Respondenten menar 
att de visuella språk som vi visat  är leksaker som experimenterar med visuell 
programmering. Han menar att om visuell programmering ska bli något måste dessa 
arbeta på en mycket högre nivå, motsvarande program som tar en skärmbild tar upp 
cirka åtta rader i ett konventionellt språk, och är inte svårare att förstå. Däremot finns 
det en fördel med de visuella språken menar han, det är att visuella notationer bättre 
beskriver övergripande koncept som till exempel flöde.  I framtiden tror att han att 
hybrida programmeringsspråk kommer att användas, som använder text där text är 
mest effektivt och visualiseringar där det är mest effektivt. 
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5. Analys och diskussion 
Detta kapitel bygger på ett antal teman som vi har skapat utifrån vad våra 
respondenter delgivit. Dessa teman försöker vi behandla genom att analysera och 
diskutera vad våra respondenter har sagt, utifrån vad som finns i teorin och våra 
egna tankar.  

5.1. Sekundär notation 
Green och Blackwell (1998) säger att kommentarer är väldigt viktigt när man håller 
på att bygga eller modifiera en informationsstruktur. Både Sanscript och Prograph 
medger stöd för att lägga till kommentarer. Prographs system med kommentarer som 
är bundna till primitiver innebär att det blir möjligt att se vilken primitiv kommentar-
en avser att kommentera. Dessa går dock inte att flytta omkring hur som helst på 
skärmen, en annan begränsning är att det inte går att lägga till egna kommentarer var 
som helst. Sanscript å andra sidan stödjer möjligheten att placera ut en kommentars-
primitiv som använder sig av metaforen ”post-it lapp” var som helst på skärmen. 
Dessa går dock inte att koppla till en annan primitiv, utan för att koppla meddelandet i 
kommentaren till en primitiv blir man tvungen att positionera kommentaren i närheten 
av den primitiv som den avser att kommentera. En av intervjupersonerna tycker att 
Sanscripts metafor för kommentar är väldigt tydlig. Alla intervjupersoner anser att en 
kommentar bör gå att koppla till en primitiv. En intervjuperson påpekar även att det är 
viktigt att inte behöva koppla kommentarerna till någon primitiv för att på detta sätt 
exempelvis kunna beskriva ett program på en överskådlig nivå. Vi håller med denna 
intervjuperson, men vi håller också med Green och Petre (1996) som menar att 
kommentarer som enbart är knutna till en enda primitiv inte är ett bra sätt att komm-
unicera programmerarens syn på programstrukturen. Vi tycker även att program-
merare ska ha möjligheten att koppla en kommentar till flera primitiver, för att 
förklara liknande förlopp som sker  på  flera ställen.  
 
Ett problem med att introducera kopplingar mellan kommentarsprimitiver och andra 
primitiver är att det ökar antalet linjer i notationen. Detta problem tycker vi kan lösas 
genom att låta gränssnittet tillhandahålla möjligheten att med en enkel knapptryckning 
gömma alla kommentarer och kommentarprimitivernas kopplingar till andra program-
meringsprimitiver. Detta för att förenkla för programmeraren genom att plocka bort 
kommentarerna då programmeraren har förstått det viktiga i kommentarerna och 
känner att de bara komplicerar bilden ytterligare. Vidare anser vi att det borde gå att 
skilja ur de linjer som enbart har med sekundär notation att göra, därför borde dessa 
markeras på ett eget sätt. 

5.2. Överskådlighet 
Ayrapetov (2002) menar att metaforer används för att det är ett bra sätt att förenkla 
kommunikation. Men skillnaderna mellan Prograph och Sanscript anser vi tydligt 
visar att det finns dyra kostnader inblandade i användningen av metaforer. Den mest 
uppenbara nackdelen med användandet av metaforer är att dessa konsumerar plats i 
notationen. Vilket stöds av Green (1995) som säger att det tar längre tid att avläsa och 
bearbeta en större bild, och korttidsminnet har en begränsning i hur stor bild som kan 
memoreras. Detta stämmer väl överens med en intervjuperson som anser att 
Prographs notation förmedlar en slags enkelhet medan samma intervjuperson tyckte 
att motsvarande program i Sanscripts notation förmedlade en mer komplex bild av 



 SJÖBERG & ÖSTMAN 
ANALYS OCH DISKUSSION 

 

 
 19

problemet än vad det i verkligheten var. Dessutom trodde samma person att det 
krävdes fler primitiver för att skapa samma lösning i Sanscript när det egentligen är 
tvärtom.  
 
En annan nackdel som en av intervjupersonerna påpekar är att dessa metaforer lägger 
till detaljer i bilden som stör snarare än hjälper, när man vill få en översikt över ett 
programblocks funktionalitet. Bartram (1997) menar att gränssnitt i komplexa system 
ofta lider för många färger, figurer och visuella stöd som kombineras i ett försök att 
representera ökande volymer av data på ett begripligt sätt vilket resulterar i ett 
användargränssnitt som är krävande att använda. Hon tror att det blir för mycket 
direkt data och inte tillräckligt med information. Vi tror att detta även gäller för 
visuella programmeringsspråk och att det är det här som gör att intervjupersonen 
reagerar som han gör.  
 
Sanscript anser vi använder metaforer i för stor utsträckning, medan motsatsen till 
Sanscript när det gäller mängden metaforer är Prograph. I Prograph används inte 
ikoniska metaforer i någon större utsträckning för programprimitiver. När de används 
är det väldigt små metaforer, detta påpekas även av en intervjuperson som menar på 
att det är svårt att skilja mellan exempelvis iterationsprimitiver samt funktions-
primitiver även om iterationsprimitiven just är en primitiv som har en metafor knuten 
till sig. En av intervjupersonerna tycker att Sanscripts notation är mer överskådlig, om 
hon bortser från att hela programmet inte får plats i en skärmbild, vilket vi tolkar som 
en signal på att metaforer är viktiga för snabb förståelse men det är också väldigt 
viktigt att ha en kompakt notation.  
 
Vi tycker att ett mellanting mellan ansatserna som finns i Sanscript och Prograph är 
att föredra. Vi tycker att visuella programmeringsspråk ska använda sig av metaforer, 
men dessa ska ta ganska liten plats, detta gör att metaforerna inte kan vara speciellt 
komplicerade i och med att det fortfarande måste vara lätt att differentiera mellan 
olika metaforer. En av intervjupersonerna menade att det i längden går snabbare att 
arbeta med Sanscript när användarna lärt sig metaforerna, men påpekar också att det 
är kritiskt att metaforerna som används har en logisk koppling till dess representation. 
Det här är något som stöds av teorin då Rohr (1986) säger att huvudproblemet är att 
det inte riktigt finns en 1:1 mappning mellan bra metaforer och den funktionalitet som 
en utvecklare vill beskriva med en metafor i en mjukvara. Detta gör att vi anser att 
metaforer inte ska användas i så stor utsträckning som Sanscript, utan notationen bör 
endast ha metaforer till de mest grundläggande primitiverna i ett programmerings-
språk (som exempelvis selektion och iteration). Detta för att det är svårt att göra bra 
metaforer som beskriver vad många av de andra primitiverna verkligen gör. Ett bevis 
på detta är att i Sanscript finns det många liknande primitiver som endast går att 
särskilja genom primitivens namn, vilket även två av respondenterna reagerade på. 
Om användarna ändå måste använda namnet på primitiven för att förstå dess 
betydelse minskar fördelarna med att använda sig av metaforer. Travers (1996) 
skriver att det i regel är enklare att designa metaforer för användargränssnitt än att 
designa metaforer för visuella programmeringsspråk, dels för att metaforer i 
användargränssnitt är mer specifika, dels för att gränssnittsprimitiver i regel bara 
implicerar en handling som initieras av en människa. Vi tycker att även om det är bra 
att använda metaforer så har vi svårt att se framför oss att det blir effektivt att först 
försöka lista ut en metafor som på ett bra sätt beskriver en del av ett program för att 
sedan rita denna metafor eller leta upp den i ett bildarkiv. Detta löser även ett annat 
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problem, programmerare slipper känna sig tvingade att försöka hitta på  metaforer till 
de funktioner som inte på ett tydligt sätt kan beskrivas med en metafor. Lyons (1999) 
skriver därför att utvecklare av visuella programmeringsspråk bör undvika att 
utveckla metaforer för alla primitiver.  
 
En av intervjupersonerna anser att om det är en 1:1 mappning mellan primitiverna i ett 
traditionellt programmeringsspråk och primitiverna i ett visuellt programmeringsspråk 
så tar det visuella språket mer plats. Vi förstår hur intervjupersonen resonerar, men 
blir lite fundersamma huruvida variablerna som ersatts med linjer i visuella program-
meringsspråk är medräknade i ekvationen. Hur stor del av skärmbilden linjerna 
egentligen tar upp tycker vi är svårt att säga då detta beror på i vilken mån och hur 
programmeraren placerar objekt för att undvika korsade linjer, en annan viktig faktor 
är hur långa variabelnamnen är som har använts i det traditionella språket. Vi tror att 
den textuella notationen är kompaktare än den visuella, även om just kompaktheten är 
väldigt viktig, anser vi att det dock finns andra fördelar med en visuell notation som i 
sin tur gör att visuell programmering är bra.  

5.3. Dataflöde eller kontrollflöde  
Burnett et. al. (1995) pekar på två problem med användandet av variabler. Dels att 
programmeraren måste hålla reda på i vilket område varje variabel befinner sig, dels 
att programmeraren gärna vill namnge variabeln på ett sådant sätt att det blir lätt att 
förstå vad variabeln har för betydelse. Problemet är att ett längre namn tar längre tid 
att skriva och risken är större att det blir typografiska fel. Genom att använda sig av 
dataflöde så slipper programmerarna problemen med variabler i och med att variabler 
inte finns i dataflödesbaserade programmeringsspråk. 
 
Det traditionella tänkandet när det gäller programmering är baserat på kontrollflöden 
beroende på att dataflöde är problematiskt att uttrycka i textuell form. En av intervju-
personerna tycker att kontrollflöde är att föredra då han ansåg att sekvensen har stor 
betydelse och att det är något som programmerare normalt bestämmer tidigt i 
processen. Detta tycker vi visar på lite av problemet med att lära om erfarna program-
merare i ett nytt tankesätt. Den uppenbara nackdelen med dataflöde är enligt Green 
(1995) att det är svårt att uttrycka kontrollflöde. I de situationer när sekvens är av 
yttersta vikt att hantera blir detta mer komplicerat att visa.   
 
Whitley (1996) menar att det är allmänt känt att människans förmåga att  lösa problem 
är direkt beroende av hur problemet presenteras. En av intervjupersonerna anser att 
typen av problem avgör om kontrollflöde eller dataflöde passar bäst för att lösa 
problemet. Han anser också att många problem är utformade så att en lösning med 
dataflöde hade varit mer passande vilket gör problemlösningen svårare när det ska 
mappas till en kontrollflödesbaserad, sekventiell programmeringsmiljö. Green och 
Blackwell (1996) har empiriskt bevisat att visuell programmering inte alltid är bättre 
än traditionell programmering, och menar att informationens struktur är viktigare. Vi 
menar dock att visualiseringar erbjuder bättre möjligheter att utrycka struktur än text, 
exempelvis kan en trädstruktur representeras bättre grafiskt än i text, vilket gör att vi 
tror att visuell programmering har en framtid. Vi tror att dataflöde är framtiden därför 
att förutom att det löser problemet med variabler så avlastas programmeraren genom 
att denna slipper tänka på sekvens och kan istället koncentrera sig mer på vad 
programmet skall göra. 
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Oberlander et. al. (1999) visar i sin studie att användandet av dataflödesbaserade 
visuella programmeringsspråk leder till att användarna får en mer komplett förståelse 
av ett programs helhet medan personer som använder kontrollflödesbaserade visuella 
programmeringsspråk kan bättre återge detaljer kring programmets funktion. Då deras 
studie inte är genomförd med några större program är det svårt att säga vilka effekter 
det får när man skalar upp det. Vi tror att fördelarna med dataflöde kommer att bli 
större desto större problemet som ska lösas är, i och med att det blir lättare att hålla 
sig till vad programmet gör på en övergripande nivå istället för exakt vad programmet 
gör i detalj. Naturligtvis är detaljkunskaperna väldigt bra kunskaper så länge som 
programmet inte vuxit över en viss gräns då det blir svårt att få plats med all 
detaljkunskap i huvudet. Vi vet dock ingenting om formuleringen av de problem 
försökspersonerna fick i uppgift att lösa, studien kan ifrågasättas om det visar sig att 
problemen var formulerade på ett sådant sätt att någon av flödestyperna skulle få 
fördelar. 

5.4. Tilldelning av dimensioner 
En intervjuperson menar att den obundna positioneringen av primitiver leder till 
otydlighet. Vi håller helt med intervjupersonen, vilket vi även märkte själva när vi 
gjorde exempelprogram i de olika språken. Det tog lång tid att positionera primi-
tiverna på skärmen på ett sådant sätt att programmen blev tydliga, det största 
problemet som vi brottades med var att det blev korsade linjer som gjorde att det blev 
svårt att se vilka primitiver som var kopplade till varandra. I och med att vi märker att 
det blir problem redan när programmen är relativt små, tror vi att problemen kommer 
att växa i takt med att programmens storlek ökar. En annan av intervjupersonerna 
tycker att programmet själv skulle placera ut primitiverna på skärmen så långt det är 
möjligt. Vi ser automatisk utplacering som en lösning på problemet med att program-
meraren själv manuellt måste placera ut primitiver, vilket är tidskrävande.  
 
Bosman (2002) säger att i traditionella programmeringsspråk lägger man sekvensen i 
en dimension, och den logiska nästlingen i den andra. I de visuella programmerings-
språk vi har tittat på används de två dimensionerna till att placera saker som logiskt 
hör ihop bredvid varandra. Vi anser att det är slöseri att använda båda dimensionerna 
till gruppering av relaterade primitiver, utan tycker att dessa dimensioner bättre 
utnyttjas i det traditionella tankesättet där de representerar nästling och sekvens. 
Kanske är vi styrda av traditionellt tänkande men det vi menar är att programmeraren 
inte ska bestämma exekveringsordningen, utan endast koncentrera sig på koppling-
arna mellan primitiverna, och sedan räknar programmeringsmiljön automatiskt ut 
sekvensen och redovisar denna för programmeraren. Programmeraren ska när som 
helst ha möjligheten att påverka sekvensen där detta har betydelse, dvs. program-
meraren skall kunna bryta mot den automatiska sekvenseringen där han anser det vara 
viktigt. 
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6. Slutsats 
Vi har i denna uppsats börjat med att presentera en bakgrund och en problem-
beskrivning. Detta följs av ett metodkapitel som redovisar hur vi har arbetat med 
uppsatsen under processen. Efter metodkapitlet kommer ett avsnitt som behandlar för 
vårt ämne relevant teori, detta följs av ett empirikapitel som redovisar svaren från 
våra respondenter. Det femte kapitlet är analys och diskussion som väver ihop empiri 
och teori. Vi har utifrån empiri valt ut fyra teman. Vi har i dessa teman diskuterat 
respondenternas åsikter och kopplat dessa till teorin. Dessa diskussioner har lett fram 
till slutsatser som ska ses som centrala aspekter, som bör beaktas vid utveckling av 
visuella notationer. Slutsatserna vi kan dra utifrån vår analys och diskussion 
sammanfattas i detta kapitel. 
 
Syftet med denna uppsats har varit att  utvärdera de notationer som finns hos de mest 
använda, generella visuella programmeringsspråken. Med hjälp av utvärderingen och 
med stöd av kognitiva teorier vill vi utveckla notationen hos visuella program-
meringsspråk..  
 
De två visuella programmeringsspråk vi har tittat på använder sig av relativt olika sätt 
för att hantera sekundär notation. Vi har i denna uppsats fokuserat på kommentarerna 
och kommit fram till att kommentarsystemen i de visuella programmeringsspråk vi 
har tittat på kan förbättras genom att tillåta såväl kommentar kopplade till en eller 
flera primitiver samt kommentarer som inte är kopplade till någon primitiv. Det är 
dock viktigt att kommentarerna och linjerna inte tillför mer detaljer i bilden är 
nödvändigt, därför bör det vara möjligt att gömma alla linjer och kommentars-
primitiver. 
 
Metaforer underlättar kommunikation både i tal och bild. Det ena av de två program-
meringsspråken vi har tittat på använder metaforer i väldigt stor utsträckning, medan 
det andra språket nästan inte gör det alls. Vi anser att utvecklare av visuella program-
meringsspråk inte bör använda metaforer i allt för stor utsträckning, eftersom huvud-
problemet är att det är svårt att hitta bra metaforer till många av de abstrakta koncept 
som finns inom programmering. Vidare menar vi att då överskådlighet är väldigt 
viktigt bör metaforerna ta liten plats och vara distinkta. För att få bra överskådlighet 
är det viktigt att ha en kompakt notation. Vi tror att ett program som är representerat i 
en visuell notation tar upp större yta än när det är representerat i text. Vi tror dock att 
visuell programmering på sikt är bättre då det finns fördelar som exempelvis att 
problemlösning i en visuell notation bör bli enklare då lösningen av problemet kan 
utvecklas i en notation som är närmare problemet. 
 
Hur ett problem är formulerat bestämmer vilken flödestyp som är lämplig att arbeta 
med. Det sekventiella sättet att lösa problem inom programmering bygger på att 
datorn hanterar instruktioner sekventiellt. Detta tankesätt tror vi är djupt rotat hos de 
flesta programmerare och därför förespråkas det fortfarande av många. Det finns 
naturligtvis även problem med dataflöde, i de fall där en utvecklare vill uttrycka 
sekvens blir detta svårare. Vi anser dock att dataflöde är framtiden då detta gör att 
utvecklaren kan få en bättre förståelse för helheter vilket vi tror kommer bli ännu 
viktigare i framtiden eftersom mjukvarorna hela tiden blir större och komplexare. 
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Vi har kommit fram till att det tar alldeles för lång tid att själv positionera objekt på 
skärmen för att få en lättläst notation. Vi anser att om visuella programmeringsspråk 
någonsin ska få produktiva fördelar måste det vara möjligt att låta den visuella 
programmeringsmiljön själv placera ut primitiver. Vi anser att det är ett slöseri att 
använda programmeringsspråkens dimensioner till logisk tillhörighet och att de 
traditionella programmeringsspråkens sekvens och nästling är vettigare alternativ. 
Detta kan tyckas vara en paradox till våra åsikter om dataflöde, vi menar att 
programmen ska byggas och modifieras med en dataflödesansats. Samtidigt ska 
programmeraren hela tiden kunna se vilken sekvens miljön bestämt åt programmet, 
vilket möjliggör för programmeraren att ändra på sekvensen då han anser det vara 
nödvändigt. 
 
Visuell programmering tycker vi verkligen är ett intressant ämne, vi tycker att det 
skulle vara intressant att titta mer på de aspekter som finns kring visuella notationer 
då denna uppsats bara täcker in en bråkdel av de aspekter som finns att avhandla. 
Vidare tycker vi att det skulle vara intressant att försöka matcha HCI teorier och egna 
idéer kring gränssnitt och hur dessa ska kopplas för att på ett bra sätt kunna utveckla 
ett bra gränssnitt som klarar av att manipulera en visuell notation. I slutändan skulle 
det vara väldigt intressant att designa ett eget visuellt språk. 
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Bilaga A: Exempelprogram i Prograph 
Huvudprogrammet 

 
 
Innehåll i iterationsprimitiven ”Reverse” 
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Bilaga B: Exempelprogram i Sanscript 
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Bilaga C: Intervjumall 
Generella frågor 

Vad heter du? 
Vad har du för utbildning? 
Vad har du för tidigare arbetslivserfarenhet? 
Vad har du för nuvarande arbete? 
Vad har du för koppling till HCI? 
Vad har du för tidigare programmeringserfarenhet? 
 Vilka programmeringsspråk har du använt dig av tidigare? 
 
Vad känner du till om visuell programmering? 
 Har du använt dig av visuella programmeringsspråk tidigare? 
 Vilka? 

 
Frågor med koppling till primitiver i programmeringsteori 

Vad tycker du är bra/dåligt med <primitivtyp> i notationerna?  
Hur tror du att notationen för <primitivtyp> kan förbättras? 

Iteration 
Parameterpassning 
Funktion 
Selektion 
Sekvens 

 
Frågor med koppling till kognitiva dimensioner 

Är det lätt att förstå beroenden mellan objekten? 
Vad tycker du om möjligheterna till sekundär notation? 
 Kommentarer? 
 Positionering av objekt? 
 Färgsättning, gruppering 
 
Upplever du att programmeringsspråken är konsekventa i sin notation? 
Upplever du att notationen är överskådlig? 

Vad tycker du om att man måste skapa en ny nivå för selektion och 
iteration? 

 
Hur lätt är det att förstå vad de olika objekten betyder? 
Vilken notation tycker du verkar mest kompakt? 

 
Övriga frågor: 

Vad tycker du om generell visuell programmering? 
Är det något för framtiden? 
För vem? 

  
Har du några andra synpunkter på de visuella programmeringsspråk vi visat? 

 


