
 

 

 
 
 

Examensarbete 15 hp – kandidatnivå 
Interaktiva medier och webbteknologi 

 
Programmering med BBC 
micro:bit i grundskolan 
En studie som syftar till att underlätta 
programmeringsundervisningen för  högstadielärare 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Författare: Petra Íris Leifsdóttir 
Handledare: Italo Masiello 
Examinator: Mattias Davidsson 
Termin: VT19 
Ämne: Examensarbete i medieteknik 
Nivå: Grundnivå 
Kurskod: 2ME30E  

 



 

 

Abstrakt  
Sedan höstterminen 2018 står det inskrivet i läroplanen att programmering ska finnas 
som en del i teknik- och matematikundervisningen i grundskolan. Trots det så var få 
lärare förberedda på ändringen vilket gjort det svårt för lärarna att fullfölja kraven i 
läroplanerna.  
 
Då det krävs kompetens hos lärarna inom programmering för att kunna fullfölja 
skolverkets kursplaner och att få lärare hade fått den kompetensen innan höstterminen 
2018 har det under denna studies gång tagits fram en prototyp av ett verktyg som är 
avsett att underlätta undervisningen av programmering för högstadieelever. Tanken med 
verktyget är att det ska användas för att programmera BBC micro:bit med microPython. 
BBC micro:bit är en mikrodator som används i undervisningen i bland annat 
Kronobergs län där det även pågår ett projekt vid namn Make it happen för att stärka 
den digitala kompetensen. 
 
Resultatet indikerar att ett molnbaserat verktyg som innehåller både en utvecklingsmiljö 
och dokumentation på svenska möjligen kan underlätta undervisningen. Dock behövs 
verktyget utvecklas mera, lägga till mer funktionalitet och information samt göra fler 
tester för att undersöka användbarheten.  

 
Abstract 
As of 2018 the Swedish Government has decided that there should be programming in 
elementary school. The programming should take place in the subjects of mathematics 
and technics There weren’t a lot of prepared teachers when the law took effect which 
has made it difficult for the teachers to follow it. 
 
In this project I have made a prototype to try to increase the competence in 
programming for the teachers. Since there is another project in Kronobergs län, Make it 
happen, that focuses on the use of BBC micro:bit in school I chose to make the 
prototype for BBC micro:bit and microPython programming to keep in line with that 
project. 
 
The results indicate that a cloud-based tool that contains both an editor and a Swedish 
documentation might ease the teaching in elementary schools. For more reliable results 
however I would need to keep developing the prototype to give it more functionalities 
and a better documentation that contains more information about microPython. There is 
also need for more user-testing on the targeted group to make the instrument more 
reliable.  
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Jag vill börja med att tacka alla som deltog i studien, antingen genom enkät, intervjuer 
eller användartester. Jag vill även tacka Katrin och Marcelo som hjälpte mig under 
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1. Inledning 
 I mars 2017 beslutade Regeringen (Regeringskansliet, 2017a) att införa programmering 
som ett tydligt inslag i grundskolan med fokus på teknik- och matematikämnena.  
 
Datalogiskt tänkande (CT) är ett begrepp som har funnit sedan 1950-talet och används 
inom såväl programmering som digitalisering för att beskriva exakt antal steg som 
behövs för att lösa ett problem (Yadav et al, 2017).  Enligt Grover & Pea (2017) är CT 
en problemlösningstankeprocess nära relaterad till datavetenskap och som kan tillämpas 
i många olika domäner.  Grover & Pea (2017) menar att CT konceptet innefattar : 
 

- Logik och logiskt tänkande 
- Algoritmer och algoritmiskt tänkande 
- Mönster och mönsterigenkänning 
- Abstraktion och generalisering 
- Utvärdering 
- Automatisering 

 
CT övningar innefattar: 
 

- Problemlösning 
- Skapande av datalogisk artefakt (programmering) 
- Testning och debugging 
- Iterativa processer 
- Samarbete och kreativitet 

 
Denna studie utforskar undervisning av programmering i högstadiet och på innehållet i 
kursplanen för teknikämnet för årskurs 7-9 står bland annat (Skolverket, u.å.): 
 

- Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanik och 
digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem 

- Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte 
av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni. 

- Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras. 
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. 
- Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, 

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

- Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med 
hjälp av programmering. 

 
Även om ovanstående punkterna från kursplanen inte innehåller ordet programmering 
går det att utläsa att samtliga punkter faller inom ramen för CT. Viktigt att notera är att 
programmering är en väsentlig del i CT men att CT är mer än enbart programmering 
eller kodning. CT är ett paraplybegreppet som innehåller koncept som programmering, 
kodning och digitalisering. Programmering innebär att utveckla en idé med hjälp av 
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kodning eller felsöka och hitta alternativa lösningar samt att skriva programkod. 
Medans kodning innebär att enbart skriva programkod (Mannila, 2017). Digitalisering 
innebär förståelse för hur man använder digitala verktyg i samhällstjänster och privat 
bruk och hur den påverkar individer och samhället samt för att kunna lösa problem och 
praktiskt genomföra idéer (Bocconi, Chioccariello & Earp, 2018). 
 
I och med beslutet angående programmering i grundskolan uppstod det ett behov av 
kompetens inom programmering bland lärare samt undervisningsmaterial anpassat för 
att hjälpa lärare att införa programmering i undervisningen. Examensarbetet kommer att 
fokusera på om det är möjligt att förenkla teknikundervisningen för högstadielärare där 
programmerings kompetens hos högstadielärarna inte är tillräcklig. Det ska ske med 
hjälp av ett molnbaserat verktyg där BBC micro:bit mikrodator används tillsammans 
med programmeringsspråket microPython i undervisningen för högstadieelever. Mer 
information om BBC micro:bit och microPython finns i stycke 2.2. Anledningen till 
varför det bestämdes att fokusera på just det området är att i Kronobergs län, där jag 
befinner mig, pågår det under arbetets gång ett projekt vid namn Make it happen. Make 
it happen ska underlätta implementering av digitalisering för skolor i Kronobergs län 
och i projektet använder de sig av BBC micro:bit för att uppnå målet med 
programmering (se stycke 2.4).  
 
Under studiens gång skapades det en prototyp på ett verktyg som är anpassat för 
användning av BBC micro:bit tillsammans med microPython för högstadieelever. 
Prototypen testades med ett antal högstadielärare samt andra experter för att ta reda på 
om verktyget kan underlätta undervisningen jämfört med verktyget som BBC micro:bit 
själva har lagt ut. 
 
BBC micro:bit är en mikrodator som skapades för att användas i undervisningen. BBC, 
det brittiska public service-programföretaget, hade 11-12 åringar som sin målgrupp vid 
framtagandet av BBC micro:bit. Det är dock inget som bör påverka resultatet av denna 
studie trots att det fokuserar på något högre åldersgrupp. BBC micro:bit är även skapad 
för att ge användaren så många möjligheter som möjligt då microPhyton är en 
avancerad programmeringsspråk och det finns flera olika sensorer och svårighetsgrader 
på saker som kan skapas med BBC micro:bit. Det gör att den anses passa i 
undervisningen oavsett ålder. MicroPython är ett textbaserat programmeringsspråk som 
bygger på Python som även det är ett textbaserat programmeringsspråk. MicroPython 
erhåller den standard som Python har tillsammans med bibliotek som är tillämpad för 
att köras på mikrodatorer i begränsade miljöer (George Robotics Limited, 2018), 
framför allt BBC micro:bit. BBC micro:bit är designad för att göra undervisningen 
“enkel och kul” (Micro:bit, u.å.a). 

1.1 Problemformulering 
I det förarbete som gjordes för den här studien hittades det inte något 
undervisningsmaterial för BBC micro:bit tillsammans med programmeringsspråket 
microPython som utgår från de svenska kursplanerna. Det enda svenska 
undervisningsmaterial som hittades där programmeringsspråket Python användes var 
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Zifro. Zifro (u.å) är ett läromedel anpassat utefter läroplanen där Python används. I 
nuläget finns det 7 olika aktiviteter och det fattas ett flertal delar i läromedlet som skall 
komma i ett senare stadie enligt webbplatsen, med andra ord är verktyget fortfarande i 
ett Beta-stadie. Dessutom, i förarbete kom fram också att fler grundskollärare går på 
kurser eller kortare utbildningen för att lära sig mer om användning av programmering i 
grundskolan men trots det är kompetensen låg. 

1.2 Frågeställning 
Hur kan prototypen av ett molnbaserat verktyg som kombinerar svensk dokumentation 
för microPython med utvecklingsmiljön för BBC micro:bit utformas för att underlätta 
teknikundervisningen för högstadielärare? 

1.3 Avgränsningar 
I kursplanen för teknikundervisningen för högstadieelever är det följande två punkter 
som nämner programmering (Skolverket, u.å.): 
 

- Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras. 
- Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med 

hjälp av programmering. 
 
De punkterna nämner inte vilken form av programmering som skall användas eller om 
man ska använda någon form av mikrodatorer över huvud taget. Det är upp till varje 
enskild skola och lärare att bestämma hur man uppfyller de ovannämnda målen och då 
vilken programmering de bestämmer sig för att använda. Inför den här studien kom jag 
i kontakt med projektet Make it happen. Inom projektet använder de BBC micro:bit. Jag 
valde därför att samarbeta med projektet Make it happen inom regionen och utveckla ett 
verktyg för BBC micro:bit och programmeringsspråk microPython. 
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2. Bakgrund 

2.1 Programmering i grundskolan 
Trots att programmering ska ingå i grundskolan i Sverige från höstterminen 2018 så är 
programmering fortfarande ett nytt begrepp för många i skolans värld och det råder 
oklarheter om vad som skall ingå. Vissa skolor har “support centers” för elever och 
lärare dock är det vanligare att privata aktörer arrangerar kurser och workshop utanför 
skolan (Kjällander, Åkerfeldt, Mannila & Parnes, 2018). En stor oro både bland lärare 
men även andra aktörer som Make it happen är att lärarna inte har den kompetens som 
behövs för att kunna undervisa programmering i grundskolan, speciellt då det inte ska 
vara ett eget ämne utan som ett inslag i andra ämnen, till en början matematik- och 
teknikämnena. 
 
Mannila (2017) beskriver programmeringsprocessen i 7 steg: 
 

1. Analysera och förstå problemet, uppdraget eller idén 
2. Dela upp det som behöver göras i mindre hanterbara bitar 
3. Skissa en lösning, skapa en modell 
4. Fundera över alternativa lösningar, gör eventuella förbättringar 
5. Implementera lösningen (skriv programmet “koda”) 
6. Testa och felsök lösningen 
7. Åtgärda eventuella fel. 

 
Processen är inte linjär utan man kan hoppa mellan stegen samt återgå till vissa steg fler 
gånger än andra under tiden man programmerar (Mannila, 2017).  

2.2 BBC micro:bit 
BBC micro:bit är en mikrodator som är designad för att inspirera barn. Grundarnas mål 
är bland annat att BBC micro:bit ska vara det enklaste och mest effektiva läromedlet för 
att lära ut digitala färdigheter och kreativitet (micro:bit, u.å.a). Micro:bit stiftelsen 
arbetar nära lärare för att skapa material samt utbildning och resurser för att använda 
BBC micro:bit i undervisningen. Stiftelsen samarbetar med bland annat Amazon, 
Microsoft, Samsung, BBC med flera för att ta fram mikrodatorn och distribuera den 
(Micro:bit, u.å.a). 
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Figur 1 - BBC Micro:bit 
 
BBC micro:bit mikrodator består av 2 knappar, ett micro-usb uttag, 25 LED lampor, en 
reset knapp, radio, bluetooth, processor, kompass, accelerometer samt kontakter för 
tillbehör (se fig. 1). Utöver det har mikrodatorn även externa/plugin ljud och 
temperatursensorer (Micro:bit, u.å.b).  
 
En användare kan  programmera BBC micro:bit direkt i webbläsaren antingen genom 
blockprogrammering, JavaScript eller deras variant av Python, microPython (Micro:bit, 
u.å.c). För microPython finns det en dokumentation där man kan hitta alla metoder och 
hur det fungerar tillsammans med förklaring och tutorials (se bilaga 1). När man skrivit 
klart sin programkod kan man genom micro:bits webbplats kompilera den till en 
.hex-fil som BBC micro:bit sedan kan köra. Vill användaren däremot spara sin 
microPython kod så sparas den som ett .py-dokument. 
 
BBC micro:bit används vid undervisning i skolor över hela världen (Micro:bit, u.å.c). 
På BBC micro:bit officiella webbplats kan man hitta material som är designat för lärare 
för att underlätta undervisningen med BBCs micro:bit. Materialet som finns där är dock 
inte anpassad till den svenska skolplanen. 

2.3 Tidigare forskning 
BBC delade ut gratis BBC micro:bit till en miljon barn i varje årskurs 7 i England och 
Wales, varje årskurs 8 i Nordirland samt varje S1 student i Skottland. BBC genomförde 
en studie med 300 lärare och 405 elever från Storbritannien (Rocks, 2017). Resultaten 
från studien visar att majoriteten av eleverna tyckte att alla kan lära sig koda och att 
BBC micro:bit gjorde “computer science” mer intressant. En majoritet av lärarna höll 
med och ungefär hälften sa att de har fått mer självförtroende i att lära ut 
programmering i undervisningen (Rocks, 2017).  
 
Enligt Jang, Kim & Lee (2018) så finns det en del problem med att använda sig utav 
hårdvaruprodukter i undervisning då de är väldigt omfattande och ofta komplexa att 
sätta sig in i. Eleverna måste lära sig mer än enbart hur man använder systemet för just 
den hårdvara som används. En viktig aspekt inom programmering är problemlösning 
och den borde stå i fokus då man använder sig av programmering i undervisningen i 
skolan  (Jang, Kim & Lee, 2018). Den hårdvara som används tillsammans med 
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programmering i undervisningen brukar ingå i begreppet Internet of Things (IoT), vilket 
betyder att det är en smart hårdvara som kopplas ihop genom internet och tillåter 
kommunikation mellan objekt och person. Enligt Jang, Kim & Lee (2018) är IoT ofta 
komplexa att komma igång med, installera osv. men om man ska använda det i 
undervisning måste man ha en hårdvara som är så pass simpel att lärare och elever kan 
fokusera på problemlösning och förstå sig på tekniken (Jang, Kim & Lee, 2018). 
 
Jang, Kim & Lee (2018) visar vidare att det var svårare för lärarna att förstå sig på och 
lära ut, i det här fallet mikrodatorn Arduino, än vad det var för eleverna att ta in 
kunskapen och lära sig. Detta kan bero på att lärare är mer kunnig och förkunskaper står 
i väg för det de lär ut i undervisningen än vad eleverna kan faktiskt lär sig. Studien 
visade även att eleverna hade svårast att konfigurera Arduino (Jang, Kim, & Lee, 2018). 
 
Vidare, har forskare undersökt också inlärning av programmering. Shim et al (2017) har 
visat att pedagogiska robotar, spel som kan motivera samt gränssnitt som är utformade 
för åldersgruppen, kan öka möjligheterna till en effektiv inlärning av programmering. 
De menar att programmeringsbara robotar och spel underlättar den naturliga 
inlärningsprocessen av programmering samt ökar elevers problemlösningsförmåga. 
(Shim et al, 2017). Det finns andra projekt så som GUTS och the Scalable Game Design 
project som fokuserar på “använd-modifiera-skapa” med bland annat robotar och 
speldesign där fokus ligger på undervisning i grundskolan (Yadav et al, 2017). 
 
Sengupta et als (2015) studie på 8-10 samt 13 åringar pekar på att eleverna har blivit 
bättre på matematik i form av grafer och mätteknik efter att de började införa 
programmering i undervisningen. Programmering hjälpte eleverna att se graferna från 
ett annat perspektiv. Till exempel kunde de enklare ändra små variabler och se 
skillnaden på direkt, samtidigt som de förstod hur viktigt det var att skriva koden i rätt 
ordning (Sengupta et al, 2015). Detta belyser att programmering i grundskolan inte 
enbart är för framtidens jobb utan eleverna lär sig samtidigt andra egenskaper som 
problemlösningsförmåga. 
 
Fortsättningsvis, beskriver Yadav et al (2017) att det behövs mer stöd för lärare för att 
de ska kunna lära ut CT och inkludera det i kursplanerna. Yadav et al (2017)  berättar 
att Darling-Hammond och Bransford har skapat ett ramverk som kan hjälpa lärare att 
inkludera bland annat CT och andra viktiga kunskaper i kursplanerna.  

2.4 Make it happen 

“Make IT happen är ett utvecklingsprojekt som syftar till att stärka digital 
kompetens i Kronobergs läns skolor, med avseende framförallt på 
programmering.“ 

- AV-Media Kronoberg, 2019 
 
Make it happen är ett projekt i Kronobergs läns skolor som pågår mellan januari 2018 
till 31 december 2019. Målet med projektet är att ge lärarna möjlighet att utvecklas så 
att de kan följa grundskolans nya kursplaner där programmering är ett inslag. Utöver 
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det är deras mål även att få fler intresserade av teknik och att studera det på gymnasial 
nivå, öka antalet lärare som använder programmering i undervisningen samt öka 
förståelsen för programmering både hos elever och lärare (Av-Media Kronoberg, 2019).  
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3. Metoder 
I studien har det både används kvalitativa och kvantitativa metoder, så kallad 
mixed-methods approach. Tanken med det är att få en bredare bild av användning av 
BBC micro:bit tillsammans med microPython i undervisningen.  
 
I mixed-method används olika typer att datainsamling (Preece, Rogers & Sharp, 2015). 
Enligt författarna är det dock svårt att få validerade resultat då olika 
datainsamlingsmetoder resulterar i olika sorters data. 
 
Metoddelen innehåller sex delar och följer strukturen enligt figuren nedan (fig. 2). 
Strukturdelarna bygger på varandra, det vill säga att resultaten från den ena delen ledde 
till nästa och slutligen till prototypen som testades med användartester.  

 
Figur 2 - Metoddelens struktur 
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3.1 Litteraturstudie 

Tidigt i studien utfördes det en litteraturstudie för att hitta forskning inom området. 
Litteraturundersökningarna gjordes bland annat genom OneSearch som är en databas 
som Linnéuniversitetet har tillgång till där man har sammankopplat flera andra 
databaser med bland annat forskningsrapporter. Det användes även databasen Scopus 
som har en mer begränsat tillgång till forskningsrapporter.  
 
För sökningar i de ovan nämnda databaserna användes bland annat nyckelorden: BBC 
micro:bit, microPython och undervisning grundskola, programming school.  
 
Utöver det användes också vetenskapliga artiklar från tredje part. Samtliga artiklar finns 
med i referenslistan. 

3.2 Enkät 
En enkät skapades relativt tidigt i studien och skickades ut till lärare över hela Sverige.  
Enkäten skickades både ut via Make it happen men också genom att dela enkäten i två 
facebook-grupper, Koda i skolan och Teacherhack, som fokuserar på programmering i 
grundskolan. Enkäten samlade in både kvantitativ data där man undersökte i vilka 
ämnen lärarna använde sig av programmering, vilka programmeringssätt de använt, ifall 
de gått någon kurs eller utbildning för att lära sig använda BBC micro:bit med mera. 
Enkäten samlade även in kvalitativ data i form av öppna frågor där det efterfrågades 
vad lärarna tyckte behövdes förbättras inom arbetet med BBC micro:bit i skolan.  
 
Fördelen med öppna frågor i en enkät är att den kan nå en större grupp människor än 
vad som är möjligt med intervjuer (Preece, Rogers & Sharp, 2015). När en enkät skapas 
behöver den som undersöker tänka på i vilken ordning frågorna kommer där de lättaste 
frågorna bör vara först. Det är även viktigt att frågorna är tydligt formulerade så de inte 
misstolkas och att enbart ha med frågor som anses vara viktiga för ändamålet (Preece, 
Rogers & Sharp, 2015). 

3.3 Observation 

Observation är när man observerar en deltagare eller användning av en produkt. Det kan 
vara ett objektivt sätt att samla in data då observatören ser hur användaren använder 
produkten i jämförelse med att användaren enbart berätta hur den upplever att den 
använder produkten. En annan fördel med just observation är att användarna kan ha 
svårt för att berätta exakt hur de utförde något och deras berättelse kan förvränga 
studieresultat (Preece, Rogers & Sharp, 2015).  
 
I denna studie gjordes observation på en årskurs 7 klass när de programmerade BBC 
micro:bit under en tekniklektion med hjälp av blockprogrammering. En klass som hade 
använt sig av microPython i undervisningen hade passat bättre men det hittades inte. 
Under observationen kunde man se vilka svårigheter eleverna hade med programmering 
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samt på vilken programmerings nivå de låg på. Den observerade klassen svarade inte på 
någon fråga.  

3.4 Intervjuer 

En semistrukturerad intervju är en intervju struktur med både öppna och stängda frågor 
som initialt följer ett manus som dock kan förändras beroende på relevant information 
som den intervjuade lämnar ut (Preece, Rogers & Sharp, 2015).  
 
Det hölls totalt sex semistrukturerade intervjuer. De som intervjuades var en lärare som 
undervisar årskurs 7-9 i matematik, fysik och teknik samt fem experter som arbetar med 
BBC micro:bit i grundskolan, av vilka tre stycken genom Make it happen och två 
stycken som håller i grundläggande programmeringskurser på Linnéuniversitetet för 
grundskolelärare. Intervjuerna skedde antingen på plats eller via Skype. Alla 
intervjuerna spelades in via ljudinspelning samt att under en del av intervjuerna fördes 
det även skriftliga anteckningar som går att hitta i bilaga 6. 
 
Intervjuerna användes sedan tillsammans med enkäten, litteraturstudien och 
observationen som grund för vad som skulle finnas med i prototypen av det verktyget 
som skulle skapas. Litteraturstudien bidrog med information om begrepp inom området, 
hur kursplanerna är utformade samt vad som finns för material och hjälp för 
högstadielärarna att tillgå idag. Intervjuerna och enkäten bidrog med kvalitativ data 
angående vad lärarna ville ha för verktyg samt vilka problem de anser finnas angående 
programmering i grundskolan. Observationen bidrog med data angående hur eleverna 
arbetar och vad de behöver för hjälp för att kunna lösa problemen på egen hand.  

3.5 Prototyp 

En prototyp är en tidig men funktionell version av en produkt som är tänkt att tillverkas 
i iterativa faser. En prototyp är interaktiv och låter användarna testa dess funktion och 
stabilitet (Preece, Rogers & Sharp, 2015). Prototypen som skapades i denna studie är en 
hi-fi prototyp vilket innebär att den ser ut som det slutgiltliga produkten fast den inte 
har alla funktionaliteter eller slutgiltliga designkrav (Preece, Rogers & Sharp).  
 
Prototypen i denna studie går att hitta på petrairis.com/Portal. Vem som helst kan 
använda den och den tillhandahåller hjälp och information för nybörjare inom 
microPython programmering tillsammans med BBC micro:bit med fokus på 
användning i undervisningen. Prototypens målgrupp var högstadieelever och deras 
lärare. Fokus har legat på att prototypen ska kunna användas direkt av eleverna men att 
lärarna ska kunna använda den för att planera undervisning och använda den i 
undervisningen. Dessutom ska lärarna via prototypen kunna förstå dess funktion och 
potential samt att de själva ska kunna lära sig mer om microPython programmering 
tillsammans med BBC micro:bit. I studien har jag fokuserat på lärarnas uppfattning av 
verktyget och dess potential att hjälpa eleven i undervisningen. I detta projekt utgör 
prototypen själva utvecklingsobjektet.  
 

 16 (69) 



 

3.5.1 Designval 
Det bestämdes att använda BBC micro:bit officiella editor för microPython då den är 
open source och kodbasen kan ändras. Deras editor användes för att ge användaren en 
hög igenkännelsefaktor samtidigt som den har all funktionalitet. 
 
Resterande innehåll d.v.s. instruktioner till hur man kommer igång med microPython 
samt den inofficiella dokumentation som skapats till prototypen finns till höger på 
skärmen i en navigation där enbart den ena kan vara uppe åt gången. De visas i figur 3 
och 4 nedan. Anledningen till att den placerades bredvid editorn var för att man skulle 
kunna ta del av informationen samtidigt som man programmerar för att slippa gå fram 
och tillbaka mellan olika sidor. 
 

 

 
Figur 3 - Design med Kom igång 

 

 
Figur 4 - Design med dokumentation 

 
I den inofficiella dokumentationen, dvs original dokumentation översatt till svenska, 
rensat från teknisk lingo och med praktiska och igångsättande exempelkod, som gjorts 
finns även några interaktiva delar där användaren själv kan ändra vissa värden och se 
vad som händer direkt i webbläsaren. I figur 5 och 6 nedan kan man se exempel på detta 
(se fig. 5-8 i bilaga 3, man kan även hitta alla andra figurer från rapporten där). 
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Anledningen till designvalet är för att användaren ska kunna ta in informationen på 
flera sätt, genom läsförståelse men även att testa själv. Som Reigeluth (2009) skriver så 
är det viktigare för studenter att lära sig genom att göra och inte bara läsa om hur man 
gör, i det här fallet programmera. 
 

 
Figur 5 - Interaktiv lista 

 
 

 
Figur 6 - interaktiv show metod 

 
 

3.5.2 Val av innehåll 
Idén till den inofficiella dokumentationen på svenska kom efter observationen i 
klassrummet, intervjuerna som visade att lärarna enbart fick material av de olika 
projekten/kurserna som det gått t.ex. Make it happen samt att jag själv inte kunde hitta 
något liknande. Lärarna som ville vidareutveckla sina kunskaper visste inte var de 
kunde hitta material överhuvudtaget och inte på svenska heller. Läraren som 
intervjuades menade att det skulle vara bra även för eleverna att kunna använda 
lättförståelig dokumentation. 
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På grund av den korta studies tidsramen valde jag bara vissa delar av den officiella 
dokumentationen (länk till microPythons officiella dokumentation finns i bilaga 1.1), 
som till exempel några grundläggande metoder och fakta, det mesta om skärm-objektet 
samt loopar. Anledningen till det valet var delarnas betydelse för nybörjare grad av 
användning, enligt intervjuerna. 
 
Under observationen upptäckte man att eleverna inte visste vad de olika blocken gjorde 
eller var de hittade information om de. Därför ansågs det extra viktigt att ha en lättläst 
dokumentation där det skulle finnas information om alla relevanta delar. 
 
Till en början var det tänkt att “Kom igång”-delen av prototypen skulle innehålla olika 
exempel på uppgifter som man skulle kunna använda på lektionerna, med eventuellt 
kommentarsfält och tillåtelse för användaren att lägga till egna uppgifter. Dock 
framkom det i intervjun med högstadieläraren att vissa lärare inte är villiga att lägga 
upp eget material och enligt experterna som kontaktats så fick alla lärare som deltog i 
fortbildningar via Make it happen eller Linnéuniversietet exempeluppgifter att använda 
i undervisningen. Dessutom indikerade resultaten från enkätundersökningen att BBC 
micro:bit var för komplicerat och att det var svårt att hinna fortbilda sig. Därför så 
valdes det istället att gå in på hur man kör igång en BBC micro:bit praktiskt.  
Det innehåll som finns i “Kom igång”-delen är hur man kommer igång med BBC 
micro:bit från att man köper den, till exempel på affärer där en kan köpa BBC 
micro:bit, till att programmera, till att ladda ner sin kod och överföra den till BBC 
micro:bit för att se om den fungerar.  
 
Att välja rätt innehåll till prototypen ansågs viktigt för att kunna ta reda på hur man kan 
förenkla undervisningen där BBC micro:bit används tillsammans med microPython hos 
högstadieelever. Om det inte fanns rätt innehåll i verktyget spelade det ingen roll hur 
bra det var utformat då det ändå inte kunde hjälpa elever och lärare på det sätt som var 
tänkt.  

3.6 Användartest 
Användartester i en kontrollerad miljö hölls för högstadielärare som undervisar i 
teknikämnet, gymnasielärare samt några experter inom området. En kontrollerad miljö 
innebär att användarna är kontrollerade i vad de gör, var det gör det och hur länge de 
gör det (Preece, Rogers & Sharp, 2015). Det hade varit optimalt att enbart ha med 
högstadielärare men då endast ett fåtal av de som kontaktades var villiga att delta fick 
jag använda mig av andra personer inom området. 
 
Användartesterna var utformade så att användarna var uppdelade i 2 grupper, varav ena 
gruppen testade den prototypen som skapats och den andra testade BBC micro:bit 
officiella editor (se bilaga 1). Vid uppdelningen av de 2 grupperna var det ingen 
matchning utan varannan testperson fick testa prototypen och varannan person fick testa 
BBC micro:bit officiella editor. Matchning var inte möjligt eftersom de villiga 
deltagarna representerade en hög heterogen grupp. 
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BBC micro:bit officiella editor, se figuren nedan (fig. 9), är en editor med svart 
bakgrund och överst på sidan finns det följande knappar: Download, Save, Load, 
Snippets och Help. Klickar man på Help knappen kommer det upp en meny där 
användaren kan välja att se den officiella dokumentationen (se bilaga 1.1). Utöver det 
finns den kodsnutt som man kan se på figuren nedan i editorn från början. 
 

 
Figur 9 - BBC micro:bit officiella editor för microPython 

 
 
Testerna var detsamma för båda grupperna utom grupp 1 testade med prototyp medans 
grupp 2 testade med BBC micro:bit officiella editor. Användartesterna såg ut på 
följande sätt: 
 

1. En kort intervju för att ta reda på vilka ämnen användaren undervisade, för 
vilken årskurs samt ifall de gått någon utbildning i BBC micro:bit 

2. Ett kunskapstest angående BBC micro:bit och microPython 
3. Läraren fick en uppgift att lösa (se bilaga 4.1) antingen i prototypen eller 

micro:bit officiella editor 
4. Användaren gjorde ett kunskapstest, samma som i steg 2.  

 
Under steg 3 spelades in allt som användaren gjorde på skärmen med en screen 
recorder. De screen recorders som användes var Apowersoft och Screencast-o-matic. 
Kunskapstesten bestod av 9 frågor med flera alternativ till svar. Användaren fick 1 
poäng för varje korrekt svar, dock aldrig poängavdrag för felaktiga svar. Totalt kunde 
användaren få 12 poäng. 
 
Målet med användartesterna var att få deltagarnas uppfattning om respektive verktyg 
och dess potential att hjälpa högstadieelever att lära sig programmera BBC micro:bit 
tillsammans med microPython. För högre reliabilitet i studien behövdes dock fler 
deltagare därför valde jag att betrakta delstudien som en kvalitativ undersökning som 
kan utpeka om prototypen är behövlig och ifall den kan underlätta för lärarna att hjälpa 
eleverna.  
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3.7 Etik 

Samtliga deltagarna i studien är helt anonyma. Den information om användaren som 
dokumenteras är i vilken kommun de undervisar, för vilken årskurs och i vilka ämnen. 
Utöver det är all data specifik för projektet.  
 
Informationen som samlades in kommer enbart att användas för den här studien och alla 
deltagare där ljudinspelning eller screen recording var aktuellt blev tillfrågade och gav 
därmed muntligt samtycke till inspelningarna. Det tydliggjordes även för deltagarna att 
det enbart var jag som tittade och lyssnade på dessa inspelningar. Alla deltagare blev 
även informerade om hur deras data  användes samt att inspelningar raderades efter 
studiens avslut.   
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4.Resultat 

4.1 Litteraturstudie 
Det togs reda på hur kursplanerna för högstadielärare såg ut idag, i vilka ämnen som 
programmering skulle ingå dvs. matematik och teknikämnena från och med 
höstterminen 2018. Tillsammans med olika begrepp och vad det är som ingår i 
programmering till skillnad från kodning och CT.  
 
Litteraturstudien visade att det fanns problematik inom området då det t.ex. inte kunde 
identifiera något verktyg som var anpassat till skolverkets kursplaner där microPython 
programmering tillsammans med BBC micro:bit används. 

4.2 Enkät 

Det var 8 lärare från hela Sverige som svarade på enkäten, varav hälften av lärarna 
undervisade högstadieelever (fig. 10). Resterande svar kom från grundskol- samt 
gymnasielärare. 
 

 
Figur 10 - Enkät, årskull lärare 

 
Figuren 11 nedan  visar att alla som deltog i enkäten undervisade i teknikämnet samt 
använde sig av BBC micro:bit i teknikundervisningen. Man kan även se att enbart en 
lärare använde sig av BBC micro:bit i matematikundervisningen vilket kan anses 
intressant då man borde se en bredare användning av programmering i 
matematikundervisningen enligt den nya kursplanen. 
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Figur 11 - Enkät undervisar 

 
 

Figuren 12 nedan visar fördelning av programmeringsspråken mellan 
blockprogrammering, microPython och JavaScript. Av de högstadielärare som svarat på 
enkäten så använde sig alla av microPython i undervisningen där vissa använde sig av 
blockprogrammering också. 

 
Figur 12 - Enkät, programmeringssätt 

 
 

Fem lärare svarat att de gått någon kurs eller utbildning för att lära sig BBC micro:bit 
(figur 13). Trots detta svarade sex deltagare på kurser som de gått. Alltså har någon 
svarat att de inte gått någon kurs för att sedan specificera hur de har lärt sig 
programmera med BBC micro:bit genom en kurs. De som svarade på enkäten kunde 

 23 (69) 



 

välja flera alternativ om mer än ett stämde samt skriva in egna. Fyra utav deltagarna 
hade gått någon kurs och/eller workshop i Kronobergs län antingen via Make it happen 
och/eller Linnéuniversitetet. Man kan även se att majoriteten kunde koppla användning 
av BBC micro:bit i undervisningen till deras aktuella kursplan. 

 
Figur 13 - Enkät, utbildning inom BBC micro:bit 

 
 

Här nedan kommer det urval av svaren från de öppna frågorna. Alla svaren 
dokumenterades i bilaga 2.2  
 
Om en webbportal skulle skapas, vad skulle du vilja ha med i den? 

 
“Lektionsmaterial” 
“Pseudokod förslag på uppdrag och lösningar” 
“Exempel på användningsområden i olika ämnen och årskurser” 

 
 
Hur hade man kunnat förenkla användning av BBC micro:bit i undervisningen?  

 
“Webbportal med tips på uppgifter på olika nivåer” 
“Tips och idéer hur man kan använda micro:bit mer i undervisningen” 
“Sprida det goda exemplet” 
 

Vad tycker du om användning av BBC micro:bit i undervisningen? 
 
“För komplicerat för mina barn” 
“Lätt att komma igång med” 
“Eleverna gillar det = bra” 
“Bra men svårt att hinna fortbilda sig” 
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Andra kommentarer ang. BBC micro:bit och programmerings i grundskolan. 
 
“Jag har svårt att se vad programmering har att göra i grundskolan 
över huvud taget” 
“Enkelt att jobba och komma igång med. Finns många olika exempel 
och projekt att göra” 
“Hur mycket man använder BBC micro:bit beror även på hur mycket 
man har tillgång till datorer i skolan för att få en kontinuitet, för att 
eleverna inte ska glömma bort hur själva programmet fungerar.” 
 

4.3 Observation 
Observationer gjordes hos en årskurs 7 klass på Elin Wägnerskolan under en 
tekniklektion. Deras lärare hade förberett en uppgift som elever skulle utföra med hjälp 
av blockprogrammering. Ingen BBC micro:bit togs fram då lektionstiden var för kort 
för det men programkoden skulle vara färdig till kommande lektion.  
 
Eleverna skulle arbeta i grupp av två enligt läraren men det formades grupper av 4-5 
elever. Eleverna fick i uppgift att programmera ett fyrtorn. Först skulle de leta 
information om fyrtorn på nätet, sedan skulle de under 20 min programmera en 
blinkande lampa i blockprogrammering för BBC micro:bit. Lampan skulle kopplas in 
till micro:bit-en. 
 
Överlag var stämningen i klassrummet blandad. En del elever var högljudda vilket 
antyder att de diskuterade och samarbetade kring uppgiften medans andra var mer 
tystlåtna som antyder att de arbetade själva på uppgiften. Eleverna fick information om 
att de vid ett annat tillfälle skulle koppla en led lampa till en BBC micro:bit likt de 
tidigare gjort vid andra övningar och skulle därför inte låta skärmen på själva BBC 
micro:bit blinka som en fyr. För att förtydliga vad som skulle hända så tände och 
släckte läraren taklampan i klassrummet några gånger likt en fyr.  
 
En del utav eleverna klarade av att lösa uppgiften på 10 -15 min utan något hjälp 
medans andra behövde ständig hjälp med likaväl programmeringen som att förstå hur 
webbplatsen fungerade överlag. Den gruppen av elever som löste problemet snabbast 
använde sig av enbart 4 block med loop och vänta funktion. Andra elever hade svårt att 
förstå loopfunktionaliteten. När eleverna frågade läraren angående loopfunktionaliteten 
berättade han att de använt den tidigare men inte gått igenom vad den inneburit. De 
flesta eleverna hann med programmeringen under lektionstiden även om några inte 
riktigt blev färdiga. Fullständiga kommentarer från observationen går att hitta i bilaga 5. 
 
Under lektionstiden kunde jag observera att eleverna inte förstod vad alla blocken 
innebar. De testade då att klicka på blocken samt att dra muspekaren över dem. De 
hittade dock ingen information om blocken på BBC micro:bit officiella editor för 
blockprogrammering. Vissa elever kändes osäkra att testa blocken utan frågade läraren 
eller annan personal om hjälp med okända blocken. 
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4.4 Intervjuer 

Datan från intervjuerna delades in i åtta teman enligt nedan: 
 
4.4.1 Intresse för BBC micro:bit i grundskolan 
Samtliga som intervjuades var positiva till användning av BBC micro:bit i grundskolan. 
Läraren som intervjuades berättade att han tidigare hade tagit några 
programmeringskurser under sin studietid. Samtidigt berättade experterna att de tycker 
att det är spännande med BBC micro:bit. Experterna hade varierande bakgrund och de 
inte hade studerat programmering på en högre nivå. 
 
Läraren berättade att hans elever tycker att det är roligt med BBC micro:bit och att han 
föredrar det framför traditionell undervisning. Experterna berättade att en del av de 
lärare de varit i kontakt med tycker att det är väldigt roligt och spännande men 
samtidigt att en stor del av de lärare de träffat är rädda för att använda BBC micro:bit i 
undervisningen då de inte tycker sig ha fått tillräckligt med kunskap inom ämnet. 
 
4.4.2 Programmeringssätt 
Samtliga som intervjuades hade varit i kontakt med både blockprogrammering och den 
textbaserade programmeringen, microPython. Experterna som höll i utbildning via 
Make it happen berättade att de börjat med blockprogrammering i hela länet men att de 
har kört en del microPython i Växjö och då främst för lärare som undervisar i 
högstadiet.  
 
Teknikläraren berättade att han använder sig av blockprogrammering i 
teknikundervisningen. Han berättade även att i hans skola de ska komma igång att 
använda microPython i matematikundervisningen. Läraren ansåg att textbaserad 
programmering var svårt för eleverna och även experterna upplevde detsamma av 
många lärare. Den största orsaken för svårigheten ansåg experterna vara att lärarna 
själva inte hade tillräckligt med kunskap samtidigt som det är jätteviktigt att skriva 
exakt rätt och det på ”engelska”. De menade att microPython språket är likt engelskan 
och att flera engelska ord förekommer i programmeringsspråket. Detta betyder att 
användarna, både lärare och elever, behöver ha engelskakunskaper på en relativt hög 
nivå för att ta sig an programmeringen. Huruvida det stämmer finns det dock ingen 
undersökning på.  
 
4.4.3 Fortbildning för lärare 
Fem utav de sex intervjuade personerna höll i fortbildning av BBC micro:bit och 
programmering för lärare. Enligt dem var det högt tryck på fortbildningarna. De 
berättade att lärarna har olika kunskap och intressenivåer, dock hade de allra flesta 
lärarna det gemensamt att de var rädda för att testa sig fram. Enlig dem, är de rädda för 
att göra fel och vågade därför inte skriva programkod på egen hand.  
 
Teknikläraren som intervjuades berättade att han har fått lite hjälp att hitta olika 
fortbildningar men att framför allt fick han leta själv. Läraren var intresserad av 
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programmering och BBC micro:bit så han berättade att han spenderade en stor del av 
sin fritid på att söka information om programmering, både blockprogrammering och 
microPython, och information angående BBC micro:bit generellt. Han sa att trots han 
har gått utbildning via Make it happen så har han fått ta reda på programmering mesta 
på egen hand.  
 
4.4.4 Kopplingar till kursplanen 
Experterna som höll i de olika utbildningarna antingen via Make it happen eller 
Linnéuniversitetet berättade att dem haft som uppgift att koppla de uppgifterna lärarna 
gjort under fortbildningen till kursplanerna som lärarna hade i skola. Experterna 
berättade att alla lärare har lyckats med den uppgiften dock på lite olika nivåer. En del 
av lärarna har enbart lyckats ytligt då de bara tagit med de punkter i kursplanen som 
nämner programmering utan någon vidare förklaring medans andra lärare har haft 
djupare förståelse och fått med flera punkter och en ingående förklaring. 
 
Läraren som intervjuades berättade att han inte haft några problem med att koppla 
användning av BBC micro:bit till kursplanen då den direkt nämner programmering. 
Han berättade dock att man ska enligt skolverket använda sig av blockprogrammering i 
teknikundervisningen och textbaserad programmering i matematikundervisningen. Det 
här påståendet är dock något som det inte går att hitta belägg för och andra experter 
menar på att det är felaktigt. Läraren i fråga kunde inte heller hänvisa till någon  källa 
till påståendet.  
 
4.4.5 Svårigheter med BBC micro:bit 
Den största svårigheten enligt samtliga som intervjuades var felhantering. De upplevde 
att det var svårt med felhantering och att lärarna inte hade någon hjälp med det och 
visste inte hur det skulle gå tillväga eftersom att man inte kan köra koden virtuellt. De 
menade även på att felmeddelanden som visas på skärmen på BBC micro:bit var svåra 
att läsa men framför allt svårt att förstå vad den betyder. 
 
En annan felhantering som dök upp hos de flesta var att skriva koden rätt. De menade 
att lärarna hade svårt att se och förstå att det var viktigt med versaler, punkter, 
kommatecken o.s.v. på rätt plats. De tyckte även att det var jobbigt att man var tvungen 
att stava allting exakt och korrekt och hitta stavfel som gjorde att koden inte fungerade. 
 
Några utav experterna sa att en del lärare hade mycket svårt med att få BBC micro:bit 
att fungera praktiskt utöver programmeringen. De menade att det kunde bero på att en 
del lärare har låg generell datorkunskap. En sak som en del lärare hade problem med 
var att kopiera över filerna till BBC micro:bit eller att ladda ner koden i rätt format. 
 
4.4.6 Tillgångar för lärare 
Enligt experterna har lärarna tillgång till material som delas ut i de respektive kurserna 
som lärarna har gått, som till exempel blockprogrammering, Python och/eller 
microPython samt uppgifter som de kan använda i undervisningen med mera. 
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Utöver det får lärarna som gått kurserna tillgång till BBC micro:bit officiella webbplats 
där det finns ett antal projekt. De projekten är dock inte formade efter den svenska 
läroplanen. Den officiella dokumentationen för microPython är också tillgänglig men 
ingen av de intervjuade experterna hade tittat på den eller visat den för lärare då de 
ansåg den för komplicerad. 
 
4.4.7 Behov 
Ett av de största behoven enligt samtliga som intervjuades var felsökning. Det behövs 
hitta ett sätt att förenkla felsökningen för lärarna, och i sin tur eleverna. Ett annat behov 
var att få tag i undervisningsmaterial, sa teknikläraren. Han ville kunna hitta material 
online som han sedan skulle kunna sortera efter årskurs och kurs. Själv ville han dock 
inte lägga upp eget material.  
 
En annan sak som alla var överens om var att det finns ett behov av microPythonkod 
och förklaring till den som är lättillgänglig. De menade på att det inte fanns något bra 
ställe att hitta kod och förklaring till den utan de hade enbart gått på det material som 
lärarna fått under sin fortbildning. Experterna menade även på att det vore bra om 
lärarna själva kunde hitta kod och material så att de själva kunde utvecklas och inte blir 
låsta till deras material. 
 
De intervjuade berättade att de ville att ett webbaserat verktyg skulle skapas där man 
inte skulle behöva ladda ner någon mjukvara. Det då eleverna ofta har skoldatorer som 
både har litet minne och som är låsta så att dem själva inte kan ladda ner den mjukvara 
som de önskar. En annan sak som de också påpekade var att det inte fick finnas något 
inlogg. Det då det anses vara problematiskt enligt GDPR.  
 
4.4.8 Övrigt 
Läraren som intervjuades berättade att den enbart hade 40 minuters lektioner vilket han 
ansågs vara för korta för att elever ska kunna hinna programmera. Det har lett till att de 
inte programmerat lika mycket som han önskar. 
 
Där Make it happen hade gått igenom textbaserad programmering med microPython 
tillsammans med BBC micro:bit hade de börjat på blockprogrammering för att ge 
lärarna programmerings-tänket. De hade också börjat med vanlig Python innan de gick 
vidare till microPython för att få till grunderna i programmeringsspråket. Experterna 
berättade även att de enbart börjat undervisa microPython och Python programmering i 
Växjö och där skriver lärarna oftast inte sin egen kod utan de får kod av dem som håller 
i utbildningen som de sedan ska redigera. Redigeringen kan handla om att hitta fel eller 
att ändra den text som ska visas osv. 

4.5 Prototyp 

Prototypen som skapats är ett resultat av data från enkäten, intervjuerna och 
observationen. Den värdefulla informationen från nämnda metoderna vägledde 
designen av prototypen och dess innehåll. Användartest på prototypen gjordes senare 
för att utvärdera resultatet av utvecklingen med prototypen som visades i Metoddelen. 
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Man kan se information om prototypen i avsnitt 3.5 och prototypen i sin helhet går att 
hitta på petrairis.com/Portal.  

4.6 Användartest 

Användartestet genomfördes av elva testpersoner uppdelade i två grupper. Testpersoner 
var en blandning av gymnasie- och högstadielärare och personer som har använt BBC 
micro:bit i undervisning. Sex testpersoner gjorde testet med prototypen medans fem av 
testpersonerna gjorde det med BBC micro:bit officiella editor. 
 
Före och efter användartestet genomförde samtliga deltagare två kunskapstester. 
Kunskapstesterna var likadana och mätte kunskap om microPython. Kunskapstesterna 
kan man se i sin helhet i bilaga nr. 4. Målet med kunskapstesterna var att se ifall lärarna 
utvecklade sina kunskaper under användartestet samt om det gick att urskilja någon 
skillnad mellan de två grupperna. Användartestet innebar också att användarna skulle 
lösa en uppgift där de med microPython programkod skulle visa en bild på BBC 
micro:bit skärm samt visa fyra siffror på skärmen där varje siffra skulle visas i 2 
sekunder (se bilaga nr. 4.1). 
 
Då användartesten var uppdelade i fyra sektioner; Intervju, första kunskapstest, uppgift 
och ett andra kunskapstest så valdes det att även dela upp resultaten i de fyra delarna. 
 
4.6.1 Intervju 
Under intervjun ställdes 3 frågor; vilken årskurs deltagarna var lärare för, vilka ämnen 
de lärde ut samt ifall de hade gått någon utbildning i BBC micro:bit. Se fullständiga 
svar i bilaga 4.2 och 4.5. 
 
Av de som testade prototypen var tre stycken högstadielärare, en gymnasielärare och 
två stycken andra lärare som arbetar med BBC micro:bit på något vis i undervisning. 
Av de sex testpersonerna var det två stycken som har gått någon form av utbildning i 
BBC micro:bit, nödvändigtvis inte de som utbildade med BBC micro:bit. 
 
Av de som testade BBC micro:bit officiella editor tillsammans med deras officiella 
dokumentation för microPython och en webbplats som förklarar loopar var det en 
högstadielärare, två gymnasielärare och två andra lärare som jobbar med BBC micro:bit 
på något vis. Av dem var det en som hade gått någon form av utbildning i BBC 
micro:bit. 
 
4.6.2 Första kunskapstest 
Första kunskapstestet hade 9 frågor med olika förbeställda svarsalternativ. 
Testpersonerna fick en poäng för varje rätt svar. Sex frågor gav ett poäng varje medans 
tre frågor hade mer än ett rätt svarsalternativ och testpersonerna fick ett poäng för varje 
rätt alternativ. Deltagarna kunde få totalt 12 poäng. Deltagarna fick inga minuspoäng 
om man svarade fel. Alla resultaten och kunskapstestet i sin helhet går att hitta i bilaga 
nr. 4.3 och 4.6. 
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Testpersonerna som gjorde användartester på prototypen fick genomsnittspoäng på 5.5 
medans den andra gruppen hade  5.8 poäng. 
 
4.6.3 Uppgift 
Deltagarna skulle lösa en uppgift (se bilaga nr. 4.1) som innebar att  programmera med 
microPython så att en bild visades på skärmen samt att de skulle loopa igenom en lista 
som innehöll fyra stycken siffror där varje siffra skulle visas i två sekunder. Skärmen 
spelades in med Screen-o-matic screen recorder under tiden som deltagarna löste 
uppgiften. Även tiden som det tog för användarna att slutföra uppgiften registrerades.  
 
Samtliga deltagare lyckades lösa uppgiften. Av de som använde prototypen tog det i 
genomsnitt 7.3 minuter att lösa uppgiften där tiderna var fördelade på 10 min, 12 min, 4 
min, 5 min, 7 min och 6 min. Gruppen som använde BBC micro:bit officiella editor tog 
det i genomsnitt 8.1 minuter att lösa uppgiften där tiderna var fördelade på 4.5 min, 11 
min, 3 min, 9.5 min, och 12.5 min. Fast inte statistiskt relevant tog det 11% längre för 
BBC micro:bit officiella editor gruppen att lösa uppgiften.  
 
Under tiden som testpersonerna löste uppgiften så började de med att använda sina egna 
kunskaper och försökte klara så mycket som möjligt av uppgiften utan att leta 
information. Två av testpersonerna som använde BBC micro:bit officiella editor 
använde sig inte av någon hjälp alls utan programmerade direkt från minnet. De i 
samma gruppen som använde sig av webbplatsen som förklarade loopar i Python stötte 
på problem då de själva skulle göra loopar. I Python skriver man “print” för att få ut 
text medans i microPython skriver man “display.show” eller “display.scroll”.  Av de 
testpersonerna som använde prototypen var det ingen som tittade på Kom igång fliken 
på webbsidan. 
 
Under tiden som användartesterna genomfördes hade deltagarna möjlighet att ställa 
frågor. Frågorna blev dock besvarade genom att hänvisa deltagarna till informationen 
till rätt plats i dokumentationen.  
 
När testpersonerna skrivit sin kod, fört över den och testat den på BBC micro:bit kunde 
de vid några tillfälle upptäcka några mindre fel. Kunde testpersonerna förklara exakt 
vart i koden felet var t.ex. ändra på en specifik siffra behövde inte de rätta till koden 
utan berättade de enbart muntligt. Om testpersonerna inte var säkra på exakt vad som 
var fel så fick de rätta uppgiften och ladda över den till BBC micro:bit på nytt. 
 
4.6.4 Andra kunskapstest 
Det andra kunskapstestet såg ut precis likadant som det första (se avsnitt 4.5.2). 
 
Av de som testade prototypen så var genomsnittspoängen 7 poäng vilket gav en ökning 
med 27% i jämförelse med första kunskapstestet. Gruppen som testade på BBC 
micro:bit officiella editor fick i genomsnitt 8.6 poäng vilket gav en ökning på 48% i 
jämförelse med det första kunskapstestet. I figuren nedan kan vi se jämförelse av de två 
grupperna. 
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Figur 14 - Resultat av kunskapstesterna 

 
 
Alla resultaten och kunskapstestet i sin helhet går att hitta i bilaga nr. 4.2 och 4.3 
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5. Diskussion 

5.1 Enkät 

Att enbart hälften av deltagarna i enkäten är högstadielärare påverkar resultatet. Studien 
var menat att fokuserar specifikt på högstadielärare eftersom elever i den åldersgruppen 
har engelska kunskaper som behövs för att stava någorlunda rätt och förstår viss del av 
den textbaserade programspråket microPython. Det är inte nödvändigt med 
engelskakunskaper för att kunna programmera med microPython men det underlättar. 
 
Resultatet angående programmeringssätt var inte direkt förvånande då under projektets 
gång framgick att blockprogrammering var det populäraste programmeringssättet. 
Varför inte fler använder sig av microPython i undervisningen går det inte att läsa ut 
från resultatet. Det går bara att antyda att det kan bero på kunskapsnivå inom 
programmering hos lärarna som saknas fördjupade kurser i programmering. Några av 
lärarna som undervisar på högstadienivå använder sig av microPython i undervisningen 
som är ett relevant programmeringsspråk i grundskolorna på den kunskapsnivå som 
studie fokuserar på. 
 
Majoriteten av lärarna var positiva till användning av BBC micro:bit i undervisningen 
(se bilaga 2.2). De nämner att eleverna gillar det, att det är lätt att komma igång med 
samt att det passar deras åldersgrupp. Bland låg- och mellanstadielärarna fanns det 
däremot de som ansåg att det var för svårt för deras elever, vilket är förväntat enligt 
elevernas kunskapsnivå. Däremot denna studie fokuserar på högstadielärare. 
Enkätsvaren antyder att det är enkelt för högstadielärare att komma igång med BBC 
micro:bit men eftersom det enbart är fyra högstadielärare som deltog i 
enkätundersökningen går det inte att dra några klara slutsatser. De relevanta problemen 
som nämndes var att utrustningen var dyr att skaffa för skolorna, att det behövs 
undervisningsmaterial och att eleverna behöver ha tillgång till datorer.  
 
Av de relevanta problemen är undervisningsmaterial för lärarna något som jag anser 
vara en av de viktigaste punkterna. Bra och tillgänglig undervisningsmaterial är en 
förutsättning för att skapa en pedagogisk ram i undervisning. Materialet bör vara format 
efter elevernas nivå och ämne. Det är något jag ville ha med i prototypen från början 
men eftersom jag senare fick information om att lärarna fick undervisningsmaterial på 
annat håll valdes att fokusera på den inofficiella dokumentationen. Inofficiella 
dokumentationen kan ses som undervisningsmaterial som lärare och elever kan använda 
för att leta upp information om microPython samt om hur man kan använda 
programmeringsspråket microPython i olika kontext.  

5.2 Observation 

Utifrån observationen kunde man se att eleverna hade olika svårigheter med 
programmeringen. Medans vissa genomförde uppgiften utan några svårigheter hade 
andra elever svårt att förstå vad en del av blocken betydde. Eleverna hade inte heller 
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gått igenom loopar enligt läraren vilket gjorde uppgiften ännu lite svårare att genomföra 
för eleverna. 
 
Den viktigaste slutsatsen som kan dras från observationen är att eleverna inte kunde 
läsa sig till om vad de olika blocken gjorde. De var tvungna att fråga läraren vad 
blocken betydde. Detta kan betyda att det finns ett behov av en informationstext som 
förklarar vad varje block gör. Informationstexten bör även vara på det språk som 
editorn är inställd på.  
 
Observationen gjordes där eleverna använder sig av blockprogrammering tillsammans 
med BBC micro:bit och inte microPython. Det påverkar resultatet utifrån att om 
observationen gjorts på en klass som använt microPython så hade det kanske dykt upp 
andra problem och svårigheter. I denna studie kan blocken jämföras med de olika 
metoder som finns i microPython. Vet man inte vad metoderna betyder så vågar elever 
inte nödvändigtvis använda dem. För mer tillförlitlig data angående användning av 
BBC micro:bit tillsammans med microPython bör man göra observationer där 
microPython används i undervisningen, vilket inte var möjligt vid det här tillfället. 

5.3 Intervjuer 
Efter intervjuerna blev jag positivt överraskad över hur stort intresset var för 
användning av BBC micro:bit i undervisningen. De flesta av lärarna, antingen de som 
intervjuades eller som de intervjuade berättade om, var positiva till användning av BBC 
micro:bit i undervisningen. Från intervjudatan framträder att intresset ökade ju mer 
kunskap lärarna hade om BBC micro:bit vilket tyder på att ett verktyg som kan 
underlätta för dem vore väldigt positivt för undervisningen.  
 
Innan intervjuerna gjordes hade jag trott att det flesta lärare i högstadieskolor använde 
sig av BBC micro:bit tillsammans med microPython. Det var en av anledningarna till 
att jag valde den inriktningen. Det visade sig dock att det inte var fallet. De flesta 
studiedeltagarna istället använder sig av blockprogrammering men att en del 
högstadielärare, både de intervjuade och de som intervjuade berättade om, försöker lära 
sig microPython för att senare kunna använda sig av det i undervisningen.  
 
Lärarna, både den som intervjuades men också de som intervjuade berättade om,  anser 
att programmering med microPython är för komplicerad för att kunna ha i 
undervisningen. Det tyder på att om det skall användas i undervisningen så bör det 
hittas ett enklare sätt att genomföra undervisningen för lärare och elever. Intervjudatan 
visar även att man behöver både fortbilda lärare men även visa dem material som är 
enkelt att få tag i. Materialet bör vara så simpelt att även en lärare som aldrig testat 
microPython tidigare ska förstå sig på. Med det i åtanke blev det ännu viktigare att den 
prototypen som skapats skulle vara enkel att använda och att all information skulle 
finnas samlad på samma sida. Samtidigt drogs även slutsatsen att en inofficiell 
dokumentation på svenska skulle vara underlättande. Dessutom det prioriterades en 
förenklad format utan svårt teknikspråk och med igångsättande kodexempel framför att 
skapa kursmaterial anpassad för användning av BBC micro:bit i form av uppgifter. 
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Lärarna redan får kursmaterial anpassat för BBC micro:bit när de deltar i 
kurser/projekt/workshop som Make it happen och Linnéuniversitetet anordnar.  
 
Att felhanteringssystem bör finnas och förbättras är något som kom fram i intervjuerna 
då det inte finns något felhanteringssystem i den officiella editorn för BBC micro:bit 
som är anpassad till programmeringsspråket microPython. Skriver man inkorrekt kod 
som man sedan överför till BBC micro:bit kommer det att visas ett felmeddelande som 
skrollas över skärmen. Det är svårt att läsa och förstå det enligt de intervjuade vilket 
behöver förbättras för att underlätta användningen av BBC micro:bit i undervisningen. 
Tyvärr har det inte hunnits med inom ramen för den här studien men det är dock något 
som skulle kunna utvecklas i ett senare skede.  
 
Inlogg var inget som planerades vara en del av prototypen, men det kom på tal att det 
vore bra ifall eleverna skulle kunna spara sina arbeten direkt i verktyget likt man kan 
göra med blockprogrammering i BBC micro:bit officiella editor se figuren nedan (fig 
13). 
  

 
Figur 15 - Sparade projekt i BBC micro:bit blockprogrammering 

 
Den kod som sparas i BBC micro:bit officiella editor för blockprogrammering sparas 
dock lokalt i webbläsaren. Det betyder att användare inte behöver logga in eller ladda 
ner något på datorn. Även det var någonting som övervägdes att få med i prototypen 
som skapades men det hanns inte med inom den angivna tidsramen. Det kan också vara 
en möjlig vidareutveckling av verktyget.  
 
Från intervjuerna kom fram att en del lärare hade låg datorkunskap generellt vilket lett 
till att de tycker att allting runt BBC micro:bit är lika svårt om inte svårare än själva 
kodningen. Därför valdes att göra en Kom-igång flik i prototypen som går igenom BBC 
micro:bit steg för steg med hjälp av både bild och text.  
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5.4 Prototyp 
Prototypen utformades utefter den samlade data från enkäten, observationen samt 
intervjuerna för att skapa ett så bra verktyg som möjligt inom den angivna tidsramen. 
Som tidigare nämnt innehåller prototypen BBC micro:bit officiella editor då det är en 
open source editor vilket betyder att vem som helst får använda den. Utöver det så har 
man en flik vad namn “Kom igång” som praktiskt beskriver hur man startar och 
kommer igång med BBC micro:bit. Samt en flik vid namn “Dokumentation” som 
innehåller en förenklad interaktiv inofficiell dokumentation på svenska för 
microPython.  

5.5 Användartest 

Av de som deltog i användartesten hade enbart 4 av 11 stycken någon utbildning inom 
BBC micro:bit. Det kan indikera att lärarna har svårt att delta i den fortbildningen som 
finns, alternativt att de inte ges möjlighet till att delta. Utöver det, för att lärarna ändå 
ska få samma eller liknande kunskaper bör det finnas lättillgängligt material för dem 
inom det aktuella ämnet. 
 
Fast ett begränsat antal deltagare i studien kan det konstateras att den gruppen som gjort 
kunskapstester på den officiella editorn ökat sina poäng med 48% jämfört med den 
andra gruppen som arbetade med prototypen som enbart ökat med 27%. Dock är 
resultaten inte tillförlitligt. Deltagarna fick inga minuspoäng för fel svar och kunde har 
bockat av alla alternativen och på så sätt fått full pott på dem frågorna. Detta betyder att 
jag skulle ha använt en annan poängräkning vid kunskapstesterna. Det kan konstateras 
också att deltagarna i de två grupperna hade olika förkunskaper, även om fler av de som 
testat prototypen hade gått någon form av utbildning inom BBC micro:bit än de som 
testade BBC micro:bits officiella editor. Samtliga hade dock använt BBC micro:bit i 
någon form.  
 
Under kunskapstestet observerades det att samtliga försökte lösa uppgiften utan att titta 
på information i dokumentationen. Av de som testade den officiella editorn var det två 
stycken som kunde genomföra kunskapstestet utan att läsa informationen vilket kan 
antyda att de hade mer kunskap om microPython och programmering av BBC micro:bit 
än resterande deltagare. Åt andra sidan fanns också två deltagare som inte kunde skriva 
någon kod alls eller redigera den befintliga koden utan att titta på informationen i 
dokumentationen. Precis som Lärarnas riksförbunds rapport har visat tidigare vår 
resultat antyder att det fortfarande finns en stor andel av lärare som saknas kunskap i 
programmering (TT, 2017).  
 
Samtliga användare nämnde under användartesterna, antingen under tiden som de 
utförde användartestet eller precis efter att de genomfört testet, att de tyckte det var 
smart med den interaktiva delen av den inofficiella dokumentationen på prototypen. 
Detta trots att enbart två stycken faktiskt testade den delen. Vad det beror på är svårt att 
säga men man kan argumentera för att de förstod materialet så pass bra att de inte kände 
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behov av att testa den funktionaliteten samtidigt som de ville klara av uppgiften så fort 
som möjligt. 
 
Datan från kunskapstesterna möjligtvis indikerar att den prototyp som skapats inte 
underlättar för lärarna då de fick lägre poäng ökning mellan kunskapstesten före och 
eftern övningen.  Så finns data som möjligen indikerar motsatsen. Exempelvis så gick 
det snabbare att lösa uppgiften för dem som gjorde kunskapstest på prototypen. De 
behövde inte ställa några frågor angående programkoden men letade upp den 
information de sökte i den inofficiella dokumentationen. Medan de som gjorde 
användartest på den officiella editorn ställde några frågor angående programkod som 
jag då fick hänvisa till rätt ställe i den officiella dokumentationen vilket sparade dem tid 
då de slapp läsa igenom hela. 

5.6 Metoddiskussion 

Det här avsnittet kommer att fokusera på diskussion av de olika metoderna och dess 
reliabilitet.  
 
5.6.1 Enkät 
På grund av dataskyddsordningen GDPR var det svårt att få direktkontakt med lärarna, 
därför valdes det att även lägga ut formuläret på facebook. Då valet gjordes att lägga ut 
enkäten på facebook blev det varken den geografiska avgränsning som önskats eller den 
nivå på lärarna som önskats. Det kan påverka resultaten då vi inte vet hur det ser ut i 
andra län, ifall de har några digitaliseringsprojekt igång samt att man kan få väldigt 
olika uppfattning om programmering beroende på vilken åldersgrupp som lärarna lär ut 
programmering till.  
 
Svaren på enkäten kommer  från lärare som undervisar på olika nivåer, allt mellan låg- 
till högstadie, till gymnasie. Det här gör att svaren är skev då olika årskurser har olika 
behov och svårigheter. Dessutom är det få svar på enkäten. Med de anledningar är inte 
enkätsvaren reliabla i studien. Fast det använts svaren som indikation vid skapandet att 
prototypen. 
 
5.6.2 Observation 
Att observationen gjordes på en klass som använde sig av blockprogrammering 
tillsammans med BBC micro:bit påverkar resultaten och deras reliabilitet. Dock så var 
klassen så pass stor att den visade genom observationen de generella svårigheterna som 
även kan appliceras på textbaserad programmering som microPython. För en mer 
nyanserad bild hade man kunnat observera också fler klasser men det blev inte möjligt. 
 
5.6.3 Intervjuer 
Jag kom i kontakt med en lärare och ett antal experter som i sin tur varit i kontakt med 
ett stort antal lärare i länet. Att alla som intervjuades hade i stora drag samma 
uppfattning om användning av BBC micro:bit i undervisningen tillsammans med 
microPython gjorde slutsatserna från intervjuerna tillförlitliga.  
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En av de intervjuade, den lärare vars klass tidigare observerats,  nämnde att man enligt 
Skolverket enbart skulle använda sig av blockprogrammering i teknikundervisningen 
och textbaserad programmering i matematikundervisningen. Något som inte stämde. 
Det är alltså viktigt att försöka få bekräftat de uppgifter som ges i en intervju. 
 
5.6.4 Prototyp 
Prototypen blev en produkt av datan från de tidigare metoddelen.  Den officiella 
dokumentationen visade sig vara svårläst därför skapades en förenklad inofficiell 
dokumentation som var interaktiv och på svenska för att försöka göra förståelsen så bra 
som möjlig.  
 
Lärare önskade att ha färdiga uppgifter men jag valde att frångå ifrån i prototypen 
eftersom jag inte har den kunskap som krävs för att skapa egna uppgifter. Dessutom 
berättar experterna att de under sina fortbildningar i länet delar ut färdigt material till 
lärarna att använda sig av i undervisningen vilket pekar på ett mindre behov av färdiga 
uppgifter än man först trott. Istället gjordes en steg-för-steg guide på hur man kommer 
igång med BBC micro:bit. Därutöver valdes det också att frångå från att skapa 
möjligheten för att spara koden på molnen då tiden var knapp och det ansågs inte som 
en viktig funktionalitet. 
 
5.6.5 Användartest 
Användartesten var tänkta att enbart göras på högstadielärare men det visade sig vara 
väldigt svårt att få tag i lärare. Användartesten genomfördes istället med lärare från 
olika nivåer men som gemensamt hade att de arbetat med BBC micro:bit i skolan eller 
tillsammans med lärare. Det här tyder att resultaten från användartesten bör tolkas med 
försiktighet. 
 
En annan anledning till varför man bör tolka resultaten från användartesten med högsta 
försiktighet är valet av poängräkning under kunsapstesterna. Deltagarna fick inga 
minuspoäng för fel svar samt fick ett poäng om det alternativ som man bockat i stämde. 
Det betyder att i praktiken hade användarna kunnat välja alla alternativen i de 
flervalsfrågor som fanns och på så sätt fått full pott på dem frågorna. I den här studien 
var det dock ingen som valde att göra så. Vid en ny studie bör man göra om bland annat 
poängräkningen om man vill mäta verklig kunskap.  
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6. Slutsats 
Data som samlat in i den här studien antyder att  det verktyget som skapas för att 
underlätta undervisningen av BBC micro:bit tillsammans med programmeringsspråket 
microPython bör innehålla en förklarande text på svenska likt den inofficiella 
dokumentation som skapats. Verktyget bör även innehålla ett felhanteringssystem och 
möjlighet till att spara sina kodprojekt på molnet för maximal underlättning i 
undervisningen.  
 
En viktig slutsat för mig är att det är svårare än jag trodde att gå från plan till handling 
samt att det inte är lätt att få folk att delta i studier. Själva vetenskapliga processen var 
lärorikt men kräver mycket noggrant förarbete för att lyckas med. 
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7. Vidare forskning 
För vidare forskning behöver man framför allt hitta högstadielärare som är villiga att 
delta i forskningen så att man kan få en mer rättvis bild av målgruppen. Man bör även 
arbeta vidare på prototypen så att den innehåller åtminstone både ett 
felhanteringssystem och möjlighet till att spara programkod likt lärarna önskar. Utöver 
det behöver man också fortsätta att utveckla den svenska inofficiella dokumentationen 
då den i dagsläget inte innehåller så mycket information med tanke på hur mycket 
information som det finns i den officiella dokumentationen. 
 
Framtida studier bör även vara större och ha med högstadielärare från flera delar av 
landet för mer rättvis bild. Man även skulle kunna testa prototypen med elever för att se 
ifall de lär sig mer genom att använda sig av prototypen jämfört med BBC micro:bit 
officiella editor för microPython programmering. 
 
För att få fram en mer rättvis bild av vad lärarna faktiskt önskar och vad de anser att 
dem är i behov av borde man även försöka att få ut enkäten till fler högstadielärare så 
att alla deltagare tillhör den önskade målgruppen. Man skulle även kunna testa 
prototypen med lärare eller elever som inte tidigare testat på programmering med BBC 
micro:bit och microPython för att se vad nybörjaren tycker.  
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Bilagor 

1. MicroPython  

1.1 Officiella dokumentation 
Tillgänglig: 
https://microbit-micropython.readthedocs.io/en/latest/tutorials/introduction.html#  
 
1.2 Officiella editor 
Tillgänglig: https://python.microbit.org/v/1.1  
 
1.3 Loopar i Python 
Tillgängligt: https://www.tutorialspoint.com/python/python_for_loop.htm  
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2. Enkät 

2.1 Enkätfrågor 
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2.2 Svar på öppna frågor 
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3. Figurer 
3.1 BBC Micro:bit 
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3.2 Mettoddelens struktur 
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3.3 Design med Kom igång 

 
 
3.4 Design med dokumentation 
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3.5 Interaktiv lista 
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3.6 Interaktiv loop 
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3.7 Interaktiv while loop 
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3.8 Interaktiv show metod 

 
 
 
3.9 BBC micro:bit officiella editor för microPython 
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3.10 Enkät, årskull lärare 

 
 
3.11 Enkät, undervisar 
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3.12 Enkät, programmeringssätt 

 
3.13 Enkät, utbildning inom BBC micro:bit 
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3.14 Användartest, resultat 

 
 
3.15 Sparade projekt i BBC micro:bit blockprogrammering 
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4.Användartester 

4.1 Uppgift 

BBC micro:bit tillsammans med 
microPython 
 
 
Skriv microPython kod som uppfyller följande krav: 
 

- Visar en valfri bild som finns i Image objektet i microPython 
 

- Loopa igenom en lista som innehåller 4 siffror och visa varje 
siffra på skärmen i 2 sekunder. 

 
 
När du skrivit koden ska du sedan ladda ner den och överföra den 
till micro:bit-en för kontroll på att allting fungerar som det ska. 
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4.2 Resultat från användartest, Prototyp med inofficiell dokumentation 
 

 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 

I vilka ämnen är du lärare?       

Teknik x x   x  

Matematik x  x  x  

Svenska       

Other:   programmering adjunk NO uni 

I vilken/vilka årskurser är du lärare i?       

åk 6       

åk 7 x x   x  

åk 8 x x     

åk 9 x x   x  

Other:   gymnasiet   uni 

Har du gått utbildning i BBC micro:bit?       

ja x x     

nej   x x x x 

       

Frågor före test       

       

Det finns 2 olika sorters loopar i 
microPython, vilka?       

for x x x x x  

in       

while x x x x  x 

to      x 

about     x  

En loop gör följande:       

går igenom en förbestämd lista x x x x   

skapar en lista   x    

låter koden alltid köras för alltid x x x  x  

kör koden medan villkoren stämmer x  x   x 

visar bilder       

tömmer skärmen       

Det finns 2 olika metoder för att visa 
bild/text på skärmen, vilka?       
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show x  x   x 

display x x x x x x 

scroll  x     

image    x x  

Vilken metod är anpassad för att visa 
bild?       

show x      

display  x x  x x 

scroll       

image    x   

Vilken metod är anpassad för att visa 
text?       

show  x x    

display x   x   

scroll      x 

image     x  

Vad heter skärmobjektet i 
microPython?       

screen  x x x x  

display x      

show       

look      x 

Vilket filformat skriver man 
microPython kod i?       

.hex     x x 

.txt x      

.doc       

.py  x x x   

Vilket filformat kan micro:bit-en förstå 
och bearbeta?       

.hex x x x  x x 

.txt       

.doc       

.py    x   

Vilken metod används för att pausa 
koden i 2 sek?       
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pause(2000) x x x x  x 

die(2000)       

sleep(2000)     x  

stop(2000)       

       

Tiden det tog att genomföra 
användartestet 10 min 12 min 4 min 5 min 7 min 6 min 

       

Frågor efter test       

       

Det finns 2 olika sorters loopar i 
microPython, vilka?       

for  x x x  x 

in x    x  

while x x x x  x 

to       

about     x  

En loop gör följande:       

går igenom en förbestämd lista  x x x  x 

skapar en ny lista x      

låter koden alltid köras för alltid x  x  x  

kör koden medan villkoren stämmer  x x  x x 

visar bilder       

tömmer skärmen       

Det finns 2 olika metoder för att visa 
bild/text på skärmen, vilka?       

show  x x   x 

display x  x x x x 

scroll  x     

image x   x x  

Vilken metod är anpassad för att visa 
bild?       

show  x    x 

display   x  x  

scroll       

image x   x   
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Vilken metod är anpassad för att visa 
text?       

show   x    

display x   x x x 

scroll  x     

image       

Vad heter skärmobjektet i 
microPython?       

screen    x x x 

display x x x    

show       

look       

Vilket filformat skriver man 
microPython kod i?       

.hex x   x x  

.txt       

.doc       

.py  x x   x 

Vilket filformat kan micro:bit-en förstå 
och bearbeta?       

.hex x x x x x x 

.txt       

.doc       

.py       

Vilken metod används för att pausa 
koden i 2 sek?       

pause(2000)       

die(2000)       

sleep(2000) x x x x x x 

stop(2000)       
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4.3 Resultat från användartest, officiell editor med officiell dokumenation 
 

 Testperson 1 
Testperson 
2 Testperson 3 

Testperson 
4 Testperson 5 

I vilka ämnen är du lärare?      

Teknik  x   x 

Matematik     x 

Svenska      

Other: Fysiker  programmering x fysik 

I vilken/vilka årskurser är du 
lärare i?      

åk 6      

åk 7      

åk 8     x 

åk 9     x 

Other: 
Undervisat i 
lärarutbildning gymnasiet gymnasiet x  

Har du gått utbildning i BBC 
micro:bit?      

ja x     

nej  x x x x 

      

Frågor före test _____ ______ ______ _____ ______ 

      

Det finns 2 olika sorters loopar i 
microPython, vilka?      

for x x x   

in      

while x x x x x 

to    x x 

about      

En loop gör följande:      

går igenom en förbestämd lista x   x  

skapar en lista      

låter koden alltid köras för alltid     x 

kör koden medan villkoren stämmer  x x  x 

visar bilder      
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tömmer skärmen      

Det finns 2 olika metoder för att 
visa bild/text på skärmen, vilka?      

show x  x x  

display  x x x x 

scroll x     

image  x   x 

Vilken metod är anpassad för att 
visa bild?      

show x   x  

display   x   

scroll      

image  x   x 

Vilken metod är anpassad för att 
visa text?      

show   x   

display  x  x x 

scroll x     

image      

Vad heter skärmobjektet i 
microPython?      

screen  x x x x 

display x     

show      

look      

Vilket filformat skriver man 
microPython kod i?      

.hex     x 

.txt      

.doc      

.py x x x x  

Vilket filformat kan micro:bit-en 
förstå och bearbeta?      

.hex x    x 

.txt      

.doc      
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.py  x x x  

Vilken metod används för att 
pausa koden i 2 sek?      

pause(2000)  x   x 

die(2000)      

sleep(2000) x  x   

stop(2000)    x  

      

Tiden det tog att genomföra 
användartestet 4 min 20 sek 11 min 3 min 

9 min, 23 
sek 

12 min 30 
sek 

      

Frågor efter test _____ _____ ______ ______ _______ 

      

Det finns 2 olika sorters loopar i 
microPython, vilka?      

for x x x x x 

in      

while x x x x x 

to      

about      

En loop gör följande:      

går igenom en förbestämd lista x   x  

skapar en lista      

låter koden alltid köras för alltid     x 

kör koden medan villkoren stämmer  x x  x 

visar bilder     x 

tömmer skärmen      

Det finns 2 olika metoder för att 
visa bild/text på skärmen, vilka?      

show x x  x  

display    x x 

scroll x x x   

image   x  x 

Vilken metod är anpassad för att 
visa bild?      

show x x    
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display    x  

scroll      

image   x  x 

Vilken metod är anpassad för att 
visa text?      

show      

display    x x 

scroll x x x   

image      

Vad heter skärmobjektet i 
microPython?      

screen      

display x x x x x 

show      

look      

Vilket filformat skriver man 
microPython kod i?      

.hex  x   x 

.txt      

.doc      

.py x  x x  

Vilket filformat kan micro:bit-en 
förstå och bearbeta?      

.hex x x x  x 

.txt      

.doc      

.py    x  

Vilken metod används för att 
pausa koden i 2 sek?      

pause(2000)      

die(2000)      

sleep(2000) x  x x x 

stop(2000)      
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5. Anteckningar från observation 

1 sök information, historik 
2 grupparbete 
3 programmera, 20min  en lampa som blinkar 
4 koppla till  
 
Ingen microbit 
 
Allting i grupparbete ca 2 och 2 med sina datorer. Bestämma hur allt ska se ut och 
vilket material som ska användas 
 
Läraren går runt och pratar med de olika grupperna  
Sitter vid 4 olika bord “vanlig” klass 
Ca 5 min introduktion, använder google class för att dela ut uppgifter 
Eleverna använder google docs för uppgifter och delningar av projekt osv osv 
 
Vissa är mer entuaistika än andra men överlag är alla lugna och intresserade även fast 
de uttrycker det på olika sätt.  
 
Design: 

- Hur ska fyrtornet se ut 
- Storlek, material osv 

 
Programmera tillsammans, programmeringen består av blockprogrammering på bbcs 
microbit sida 

- Får programmera själva utan hjälp av läraren 
- Ska programmera en lampa som ska blinka 
- “Loop” 

 
Läraren förtydligar och visar “exempel”. Tänder och släcker lampan i klassrummet. Hur 
ska vi tänka?  
 
Lektionen efter ska programmeringen kopplas till den fysiska micro:biten  
 
Refererar till en annan uppgift som eleverna har gjort och endel klarar av att 
programmera blinkningen på 10-15 min med enbart 4 block med loop och “vänta” 
funktion. Lätt att använda det språk på webbplatsen som önskas, svenska, engelska osv. 
Vissa börjar programmera mycket senare och har mer fokus på design osv. Andra vill 
använda led-lamporna på microbiten även fast läraren tydligt sagt att de ska koppla en 
lampa till den. 
 
En del har problem med att öppna editorn på webbplatsen trots att det är något som 
gjorts flera gånger tidigare 
Alla hann inte med all programmering men de flesta skulle jag nog säga hann med 
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Vissa tidigt andra sent. De som inte klarade programmeringen hängde inte riktigt med 
om loopar osv 
 
Självklart är det lite koncentrationsproblem men överlag lugnt 
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6. Anteckningar från intervju med lärare 

Vilka ämnen lär du ut?  
Matte, fysik, teknik. Matte, teknik 
Framför allt i teki 
 
Vilka årskurser?  
7-9 + hjälp i åk 6 
 
I vilka ämnen använder du dig av mico:bits?  
Teknik blockprogrammering och ska börja i matte microPython 
 
Vad tycker du är det största problemet med micro:bits?  
Utbildning, fått leta reda på allt sjålv 
 
Vilka programmeringssätt använder du?  
Blockprogrammering till teknik och ska börja använda microPython till 
matematik 
 
Vilken hjälp har du fått?  
Gått utbildning, make it happen osv men fått leta reda på det mesta själv även 
fast han fått lite hjälp av make it happen 
 
Tror du att en webbportal hade underlättat?  
Ja, vill ha olika uppgifter som är redo att använda 
 
Vad hade du velat se på den webbportalen? Dokumentation, kodexempel osv.? 
Exempel på uppgifter som är redo att använda och som går att sortera efter 
årskurs och kurs osv 
 
Kan du tänka dig att testa en prototyp av en webbportal som kommer vara 
utvecklad för att underlätta teknikundervisningen där BBC micro:bit används 
tillsammans med microPython? 
 
 
Funkar bra inte konstigt 
 
Enbart 40min lektion vilket är för kort men nästa år blir det 80 min lektion vilket 
blir mycket bättre för att komma igång osv. 
 
Alla har egna datorer 
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7. Anteckningar från intervju med expert 

 
Utbildingsdag - lnu 
Företag, grundskolan 
 
Undervisade, några som gick som elever 
 
Grundskola → Klasserna = blockprogrammering 
 
Åk 4-6  
 
Tekniklärare har använt både och, block och text 
Matte enbart block 
 
Skolorna  
Undervisat bara lärare svårast -  
Både generell datorkunskap  
Fastna i miljön, vilka möjligheter, nivå 
Å, ä, ö  
Kompilering 
Hantera fel  
 
Runt 10 min!!! 
 
Älmhult, växjö, alvesta, “tingsryd”, uppvidinge, ljungby, lessebo, lenhovda 
 
Endel python, i Växjö = högstadiet = python 
 python = microPython 
 
Ungvetenskapbot  
Tävla i programmering  
 
Python  
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