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Programming in mathematics education.  
A systematic literary review of programming in mathematics education for grades 1-6. 

 

Abstract 
The aim of this systematic literary review is to gather international research regarding 

student learning in programming and which key aspects, that has considerable effects on the 

success of programming in mathematics education for years 1-6. The research was conducted 

in the database ERIC (Ebsco). Results showed that students mathematical knowledge has an 

impact on the learning of programming, and that understanding of programming concepts 

increases with age. Also, teachers’ skills in programming is vital for the quality of the education.  
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Sammanfattning 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att sammanställa internationell forskning 

kring elevers lärande i programmering och vilka faktorer som påverkar undervisningen i 

programmering kopplat till matematikämnet för årskurserna 1-6. Sökningen av datan skedde i 

databasen ERIC (Ebsco). Resultatet visade på att elevers matematiska kunskaper har betydelse 

för lärandet av programmering och att förståelsen för begreppen inom programmering ökar med 

åldern. Även lärares kompetensnivå är avgörande för undervisningens kvalité. 
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Inledning 
Den digitala utvecklingen går framåt hela tiden. Det ser vi på EU nivå där 

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd, har betonat den digitala kompetensen som en 

nyckelkompetens (Europeiska unionen, 2006). Det gäller också i Sverige då regeringen 

beslutade, som en del av en IT-strategi, att stärka den digitala kompetensen i skolans 

styrdokument. I och med dessa ändringar i läroplanen, så har programmering införts som ett 

delområde i matematik (Skolverket, 2016; Regeringskansliet, 2017). Redan från årskurs 1-3 

ska undervisningen utformas enligt det centrala innehållet: ”Hur entydiga stegvisa instruktioner 

kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning 

vid stegvisa instruktioner.” (Skolverket, 2019b, s. 55) och från årskurs 4-6 ska undervisningen 

handla om: ”Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i 

visuella programmeringsmiljöer.” (Skolverket, 2019b, s. 57).  

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska den svenska skolan vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Trots att det saknas svensk forskning inom programmering för de yngre 

åldrarna i grundskolan, infördes dessa ändringar i läroplanen från och med 2018. När lärare inte 

fått med sig kunskaper om programmering i sin lärarutbildning och vi inte vet hur 

programmering påverkar elevers lärande i matematik, blir det problematiskt (Kjällander, 

Åkerfeldt & Petersen, 2016; Skolverket, 2019a). Ämnet har även diskuterats på min 

verksamhetsförlagda utbildning, där lärare upplever att det är problematiskt att bedriva 

produktiv och utvecklande undervisning i programmering, eftersom de har svårt att urskilja 

lärandet hos eleverna. 

Det kan därför konstateras att det behövs mer forskning inom undervisning och lärande i 

programmering som delområde av skolmatematiken, för att öka lärares förståelse för hur de ska 

implementera programmering i undervisningen på ett effektivt sätt och även förstå elevers 

lärande. Det känns därför relevant att undersöka och sammanställa hur forskningen ser ut 

internationellt kring undervisning inom programmering, eftersom det i nuläget saknas svensk 

empirisk forskning inom området.  

Syfte & frågeställning 
Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa internationell forskning kring 

undervisningsmetoder och faktorer som påverkar undervisningen i programmering, samt 

elevers lärande inom det, för grundskolans årskurser 1-6. Detta för att visa hur det kan 

implementeras och främja delområdet programmering i matematikundervisningen för dessa 

årskurser.  
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Frågeställningarna som avses att besvaras: 

- Vad säger forskningen om elevers lärande i programmering? 

- Vad säger forskningen om vilka faktorer som påverkar undervisningens framgång och 

elevers lärande i programmering?  

Disposition 
Arbetet inleds med en teoretisk bakgrund, där ämnet programmering belyses för att få en 

inblick i vad det innebär. Även det sociokulturella perspektivet beskrivs, eftersom det är teorin 

som ligger till grund för detta arbete. Därefter följer metodavsnittet, som behandlar 

datainsamling, urval, analysmetoder samt etiska överväganden. Fortsättningsvis presenteras 

resultatöversikten, för att ge en översiktlig bild av artiklarna som sedan följs av en analys och 

fördjupning av några valda artiklar. I den avslutande delen kommer en resultatdiskussion, som 

belyser resultatet, metodvalen, konsekvenser för undervisning och fortsatta studier i ämnet.  
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Teoretisk bakgrund 
Nedan följer en fördjupning av hur programmering kan definieras. Sedan behandlas det 

sociokulturella perspektivet, eftersom det är teorin som ligger till grund för förståelsen av 

elevers lärande och de faktorer som påverkar undervisningen. Avslutningsvis beskrivs 

programmering kopplat till matematikundervisning i svenska skolan, samt teorin datalogiskt 

tänkande. 

Vad är programmering? 
Programmering innebär att man kan få ett föremål att utföra en handling, såsom en dator 

eller en robot. Programmering eller kodning som det också kallas, kan ske på olika nivåer. En 

dator kan exempelvis bara förstå maskinkod, som är av det binära talsystemet och består av 

ettor och nollor. För att människor inte ska behöva skriva maskinkod, finns det något som kallas 

kompilatorer. Det är program, som översätter den koden människan har skrivit till maskinkod. 

För att programmera och skapa instruktioner till en dator, så byggs algoritmer upp. En algoritm 

är stegvisa instruktioner som hjälper till att lösa problem och definierar hur en handling ska gå 

till (Nygårds, 2015; Brookshear, 2012).  

Det finns olika programspråk för programmering. Vissa har exempelvis bilder som 

kommandon för att skapa instruktionerna, medan andra har textuella programspråk. De språk 

som ofta används med eleverna i årskurs 1-6 använder bilder och kallas för visuella 

programspråk. Att använda sig av det kallas blockprogrammering eller att man använder sig 

av visuella programmeringsmiljöer. Ett av dessa program är Scratch, där elever kan 

programmera egna spel, animationer med mera (ses på bild 1) (Åkerfeldt, Kjällander & 

Selander, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Scratch 
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Scratch är indelad i tre områden, scen, script och sprites. Scenen är de området där man ser 

resultatet eller exekveringen av sin programmering. Sprites är de figurer eller delar i spelet eller 

animationen, som man vill programmera. Script-området är dit man drar blocken för att 

programmera en viss sprite (Åkerfeldt et al., 2018). 

För att sedan kunna programmera behövs funktioner, som är en av byggstenarna i 

programmering. Det är sekvenser av kommandon i en viss ordning, som kan anropas när 

funktionen exempelvis behövs i en del av en lösning av en algoritm. Färdiga funktioner som 

redan finns i ett program, kallas för operatorer. Funktioner kan byggas upp av loopar, som talar 

om att en handling ska utföras gång på gång om inget annat sker, och dessa är beroende av 

villkor. Ett exempel är att om ett villkor inte uppfylls, så ska loopen fortsätta. När data lagras, 

behövs variabler, som exempelvis kan spara information om hur mycket poäng en användare 

har i ett spel. Variabeln kan bland annat hålla reda på när användaren får 50 poäng, ska det 

generera någonting i spelet (Åkerfeldt et al., 2018). 

Det finns också ett arbetssätt inom programmering som kallas unplugged, vilket innebär 

att introducera begrepp inom programmering utan att använda digitala hjälpmedel (Åkerfeldt 

et al., 2018). 

 

Sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet som perspektiv på lärande, utvecklades av Vygotskij. Det 

är genom kommunikation och användning av språk, som vi kan förstå vår omvärld och formas 

till tänkande individer (Säljö, 2017). Vygotskij ansåg att barn utvecklas och formas i samspel 

med andra, och att vi använder olika medierande redskap för att utveckla kunskap. Dessa kan 

delas in i två kategorier, språkliga redskap och materiella redskap. Det språkliga redskapet är 

det viktigaste enligt Vygotskij. Det innefattar talat språk, tecken, symboler och bilder, som gör 

att vi kan kommunicera, men vi använder det också när vi tänker. Materiella redskap är däremot 

framtagna av människan för att hjälpa oss med olika uppgifter, såsom en miniräknare. De 

språkliga och materiella redskapen hör också samman, som när en elev använder exempelvis 

en dator för att blockprogrammera, kan det enligt min tolkning vara en slags användning av 

båda redskapen. När sedan människan tar till sig och förstår de medierande redskapen, så kallas 

det appropiering (Säljö, 2015). 

Inom det sociokulturella perspektivet finns begreppet den proximala utvecklingszonen. Det 

är ett sätt att se på lärande som en process. Det kan vara att en elev har vissa förkunskaper och 

är inom räckhåll att lära sig ett nytt begrepp inom matematiken, men det fortfarande behövs 
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stöd utifrån. Då kan en lärare eller en kamrat, som redan innehar den kunskapen, hjälpa denne 

att förstå begreppet. Detta stöd kallas för scaffolding. Det innebär att det i början krävs mycket 

stöd i lärandet av begreppet, men behovet avtar med tiden, tills eleven slutligen har appropierat 

den nya kunskapen. (Säljö, 2017). 

I och med att barn idag föds in i en digitaliserad och teknologisk värld, lär de sig att 

kommunicera, lösa problem och tillägna sig kunskap på ett helt annat sätt (Säljö, 2015). Därför 

behöver lärare få en ökad kunskap kring hur de kan hjälpa elever, att utveckla de förmågor som 

behövs för att förstå de digitala redskap de möter (Tallvid, 2016). Programmering som 

innefattas av detta, kan göra det svårt för lärare att planera, undervisa och följa upp det eleverna 

presterar, när de inte besitter tillräckliga kunskaper i ämnet eller vad som leder till lärande 

(Edman Stålbrandt, 2009).  

 

Programmering och matematik 
Enligt Skolverkets (2017) Kommentarmaterial till kursplanen i matematik, ska det i 

grundskolans första år (1-3), läggas grunder för förståelsen av algoritmer. Det genomförs 

genom att eleverna får ge instruktioner till varandra med hjälp av bilder eller symboler, som 

innebär olika rörelser, det vill säga unplugged-metoden. I årskurs 4-6 däremot, ska eleverna 

kunna använda sig av enklare program för att skapa algoritmer. Det handlar om att dra grafiska 

element och lägga dem på rätt plats för att sätta ihop en instruktion. Det kan innebära att 

eleverna får möjlighet att kunna styra en dator, att beräkna ett medelvärde eller sortera tal i 

storleksordning.   

I det centrala innehållet i kursplanen för matematik, ligger programmering i avsnittet för 

algebra (Skolverket, 2019b). Att programmering är kopplat till algebra i kursplanen, beskriver 

Olteanu & Olteanu (2018) som en transfereffekt, då eleverna får använda sig av sina algebraiska 

kunskaper för att tolka och ge instruktioner i programmeringsprocessen. På så vis finns det 

möjligheter att använda sina matematiska kunskaper i programmering. Det kan därför vara 

betydelsefullt att skilja på lärande i programmering samt användning av matematiska kunskaper 

i lärandet. 

 

Programmering och datalogiskt tänkande 
Computational thinking eller Datalogiskt tänkande har alltmer börjat diskuteras i 

utbildningssammanhang inom programmering (Åkerfeldt et al., 2018). Teorin nämns i en 

väsentlig del av de artiklar som finns i studiens resultatdel. Därför beskrivs här datalogiskt 
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tänkande, för att ge en förståelse för vad det innebär, även om den inte är grunden för denna 

litteraturstudie. 

Programmering anses vara en metod för att träna datalogiskt tänkande, men det råder ingen 

konsensus kring vad det egentligen innebär eller vad den faktiskt tillför, då den liknar andra 

kognitiva förmågor (Åkerfeldt et al., 2018). Enligt Wing (2008), som återinförde teorin under 

2000-talet, är det ett sorts analytiskt tänkande, som är väldigt likt det matematiska tänkandet 

vid problemlösning. Det är ett sätt att förstå processen i tänkandet hos en människa, när den 

programmerar och löser problem med algoritmer.  

Teorin innefattar olika definitioner och begrepp. Det som framhävs vara viktiga begrepp 

är varierande beroende på vilken forskare som använder teorin. Något som är generellt för alla 

definitioner, är att de beskriver programmeringsprocessen. Det vill säga det som sker i elevens 

tankar, när algoritmens stegvisa instruktioner (från början till slutet), får den önskade 

slutprodukten (Wing, 2008).  

Ett begrepp som används är abstraktion, vilket Wing beskriver vara den viktigaste delen i 

teorin. Abstraktion beskrivs generellt som att elevens kunnande i att välja och urskilja de bitar 

som behövs för att skapa en algoritm (Wing, 2006; Wing, 2008). Csizmandia et al. (2015) 

framhäver däremot logiskt tänkande, som en del som behövs vid alla delar av datalogiskt 

tänkande. Det innebär att elever kan förutsäga och dra slutsatser kring sin programmering, 

exempelvis när de testar och löser algoritmer.  

Algoritmiskt tänkande finns också beskrivet som en del av teorin. En algoritm är som 

tidigare nämnts sekvenser av instruktioner. Algoritmiskt tänkande innebär att kunna formulera 

dessa sekvenser på ett sådant sätt att datorn eller programmet kan använda instruktionerna, för 

att lösa ett problem (Bell, Duncan & Rainer, 2018). 
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Metod 
I denna del kommer systematisk litteraturstudie som forskningsmetod att belysas. Det 

innefattar metoden för databassökningen, samt hur urvalet och analysen av artiklarna har 

genomförts. Även de etiska övervägandena kommer att framställas, för att visa på validiteten 

och reliabiliteten i denna forskningsöversikt. 

 

Systematisk litteraturstudie 
En systematisk litteraturstudie är till för att söka och sammanställa tidigare forskning inom 

ett visst område, i detta fall undervisning i programmering. Sökningen ska ske på ett 

systematiskt sätt och ska beröra aktuell forskning, för att sedan kritiskt granska och värdera 

forskningen, som sökningen och urvalet har lett fram till (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013).  

Datainsamlingsmetod 
Litteratursökningen har gjorts i databasen ERIC (Ebsco), som täcker den utbildnings-

vetenskapliga forskningen inom pedagogik. Denna studie är inriktad på internationell 

forskning, därför har sökorden formulerats på engelska. Metoden som använts är fritextsökning 

och har utgått från syftet och frågeställningarna, med de booleska operatorerna AND, OR och 

NOT. Sökningarna avgränsades till academic journals, vilket innebär artiklar som är 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Även tidsspannet avgränsades mellan 2000-2019, på 

grund av att forskningen ska vara aktuell samt att forskningen kring programmering för de 

yngre åldrarna är väldigt ny, så det riskerade inte att exkludera relevanta artiklar. Även 

begränsningen peer reviewed gjordes, eftersom detta gör att artiklarna är vetenskapligt 

granskade (Eriksson Barajas et al., 2013).  

I början av sökningen fanns ord som programming, mathemathics, teaching, och learning 

tidigt inräknade. Även olika ord för de yngre grundskoleskolåldrarna var med. För att bredda 

sökningen användes också trunkeringar på vissa av orden som på math* för att få med 

mathematics, mathematic och så vidare. Ordet programming kan stavas på två olika sätt på 

engelska, där båda är korrekt, så stavningen programing lades också till.  

Frassökning användes på skolsorterna, såsom ”elementary school”, för att specificera att 

orden skulle sitta jämte varandra, då engelska ord oftast inte är sammansatta på samma sätt som 

i svenskan (Fransson, 2007). Den första söksträngen blev (se Bilaga 1): ( programming OR 

programing ) AND math* AND ( teach* OR learn* ) AND ( "middle school" OR "elementary 



11 
 

school" OR "primary school" ). Den gav dock bara 80 sökträffar när avgränsningarna hade lagts 

till, så rubriker och abstracts lästes för att hitta ytterligare ord. 

De ord som lades till var activit* och method*, då de syftar tillbaka till frågeställningarna 

för studien, eftersom dessa kan vara faktorer i undervisningen som påverkar elevers lärande. 

Det vill säga, aktiviteter i undervisningen och undervisningsmetoder. Ordet science lades till 

bredvid math*, då det både syftar på computer science och science som ämne. Dock blev 

sökträffarna 318 och vid läsning av den del abstracts, blev denna söksträng för bred. Till slut 

valdes söksträngen: ( programming OR programing ) AND ( math*) AND ( teach* OR learn* 

OR activit* OR method* ) AND ( "middle school" OR "elementary school" OR "primary 

school" OR pupil* OR child* )) som gav 136 sökträffar. 

Manuellt urval 
Efter databassökningen påbörjades det manuella urvalet, för att hitta de artiklar som var 

relevanta för studien. Detta inleddes med att formulera inkluderingskriterier enligt denna tabell: 

Beståndsdel Inkluderingskriterier 

Publikation Vetenskapligt granskade artiklar, 

tidsbegränsning: 2000-2019 

Område Programmering och/eller matematik som 

undervisningsämne. 

Problemområde Undervisningsmetoder, aktiviteter och 

lärande inom programmering och/eller 

matematik. 

Exkludering: Undervisning som kunde 

tolkas som programmering, men där studien 

beskrev att varken programmering eller 

matematik var syftet. 

Deltagare Elever i grundskolan (6-13år), lärare, 

lärarstudenter, och forskare. 

Applicerbarhet Det kan appliceras i andra nationer. 

Metoder Ingen begränsning. 

Tabell 1. Inkluderingskriterier för manuellt urval 

Att inkluderingskriterierna för undervisningsämnet ska vara programmering och 

matematik är viktigt, då denna studie syftar till att hitta forskning inom dessa ämnen. I vissa av 
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fallen var undervisningsämnet enbart programmering, men bedömdes kunna ha relevans för 

studien ändå. På grund av att ämnet är nytt och ostuderat, valdes även artiklar som inte följer 

standarden för en vetenskaplig artikel, då alla artiklar som fanns efter databassökningen var 

vetenskapligt granskade, kan de vara av betydelse för studien ändå. Artiklarna ska även vara 

applicerbara för Sverige och andra nationer, eftersom syftet är att detta ska kunna visa på 

forskning som kan användas i den svenska skolan. Det kunde exempelvis vara att en artikel 

tillhörde rätt ålderskategori, men att programmeringsaktiviteterna handlade om andragrads-

ekvationer, vilket inte var applicerbart i Sverige. 

Efter enbart databassökningen fanns 136 artiklar kvar (se bilaga 1). Det manuella urvalet 

inleddes med läsning av artiklarnas titlar. Då togs artiklar bort som inte innehöll 

programmering. Det kunde vara artiklar om NO-undervisning, exempelvis ”Digital gaming for 

evolutionary biology learning: The case study of parasite race, an augmented reality location-

based game.”. Det ledde till att 86 artiklar kvarstod.  

Efter läsning av abstracts, kunde fler sållas bort. De artiklar som exkluderades innefattade 

fel åldersgrupp eller innehöll programmering på antingen för hög eller låg nivå. Ett annat 

exempel på artiklar som togs bort var sådana med implementering av digitala spel för att öka 

lärandet i matematik. Då återstod 46 artiklar.  

Under den översiktliga läsningen av artiklarna inför kartläggningen, kunde ännu fler 

exkluderas, eftersom de innehöll programmerings-liknande aktiviteter, men där programmering 

eller matematik inte var en del av syftet eller resultatet. Därför hade dessa artiklar ej relevans 

för denna litteraturstudie. På så sätt blev slutligen 35 artiklar kvar, varav 26 av dem fanns i 

fulltext via Örebro Universitetsbibliotek. 

Metod för analys 
Metoden som använts för att analysera artiklarna är en kvalitativ innehållsanalys. Detta 

innebär att systematiskt klassificera data för att hitta teman och mönster, för att sedan 

kategorisera och identifiera det centrala i artiklarna. Med ett induktivt tillvägagångssätt, så är 

kategorierna inte förutfattade, utan formar en hypotes efter analysen. Efter kategoriseringarna 

görs en tolkning av artiklarna, det vill säga syntes, för att hitta likheter och skillnader, som 

tillsammans formar hypotesen efter analysen för att få en samlad kunskap och gemensam bild 

(Eriksson Barajas et al., 2013). 

Resultatöversikt. Efter det manuella urvalet gjordes en kartläggning, där de 26 artiklarna 

lästes översiktligt och sattes in i tabeller. Detta för att se hur studierna motiverades, vad syftet 
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med studierna var, valet av metod, slutsatsen samt implikationer för fortsatt forskning. 

Kartläggningen av alla artiklar gjordes för att få en tydlig bild av innehållet (se bilaga 2-6).  

Efter att den översiktliga kartläggningen var klar, påbörjades kategoriseringen av 

artiklarna, för att identifiera teman. Huvudtemana är kopplade till frågeställningarna, medan 

undertemana valdes utifrån det som framkom av den översiktliga läsningen av artiklarna och 

deras resultat. De delades in i 2 huvudteman och 5 underteman. Huvudtema 1 berör Elevers 

lärande, och har 2 underteman som handlar om Elevers lärande i programmering och Elevers 

lärande i matematik kopplat till programmering. De delades upp på detta sätt, för att lärandet i 

matematik handlade om hur matematikmoment kan användas för att lära sig programmering, 

men också vilka transfereffekter som kan ske.  Medan lärandet i programmering syftar på just 

elevers förståelse och lärande av programmering. 

Huvudtema 2 behandlar Faktorer som påverkar undervisningen och elevers lärande och 

innefattar 3 underteman som berör Elevers motivation, attityder och självförtroende, 

Introducering av programmering för elever samt Lärares undervisningsmetoder. Dessa 

presenteras översiktligt i resultatöversikten. På grund av att vissa av artiklarna kan ha relevans 

för flera teman, så har de i kartläggningen (se bilaga 2-6) delats in enligt huvudsyftet. De kan 

dock förekomma i andra teman under resultatöversikten.  

Fördjupningsanalys. Efter kategoriseringen av studierna, valdes en till två artiklar ut från 

varje undertema för att kunna göra en fördjupad analys. Dessa valdes utifrån att de var 

empiriska studier och att de följer standarden för en vetenskaplig artikel innehållande tydligt 

abstract, syfte, metod samt resultat. Även att studien innefattade ett högt deltagarantal, så att 

studiens resultat kunde styrkas, har beaktats i de flesta fall. Därutöver skulle de artiklar som 

valdes ge en övergripande bild för den gemensamma kärnan i temat. Detta är anledningen till 

att det bara krävdes en artikel i vissa fall, medan det ibland behövdes två för att belysa ämnet.  

Den fördjupade analysen innebar sedan läsning av artiklarna grundligt flera gånger för att 

få en djupare förståelse för det essentiella i artikeln. De sammanfattades sedan genom att först 

skriva ner motiven och syftet med studien. Efter det beskrevs metoden, för att visa hur de gått 

tillväga och vilka aktiviteter som lett till resultatet. Till sist summerades studiens resultat för att 

visa på vad studien kommit fram till. Totalt valdes 7 artiklar till den fördjupade analysen. 

Etiska överväganden 
Det finns fyra etiska huvudkrav för forskning, dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). De 

valda artiklarna är kritiskt granskade av oberoende experter inom forskningsområdet, peer 
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reviewed, för att uppnå kvalité. På så sätt kan det antas att de vetenskapligt granskade artiklarna 

uppfyller de etiska kraven för forskning (Eriksson Barajas et al., 2013). 

Validitet innebär att metoden som använts, faktiskt mäter det som avses (Eriksson Barajas 

et al., 2013). För att säkerställa validiteten i forskningsöversikten, har flera söksträngar 

redovisats och motiverats, fram tills den slutgiltiga. Det gjordes för att hitta svar på det som 

frågeställningarna och syftet är riktat mot. Reliabiliteten däremot, avser metodens repliker-

barhet, att metoden som använts ger samma resultat vid ett senare tillfälle (Bryman, 2018). I 

och med det så har metoden för datainsamling och inkluderingskriterier vid manuellt urval 

tydligt beskrivits och motiverats. 

I enlighet med Eriksson Barajas et al. (2013) så har databassökningen, manuella urvalet 

och metod för analys, skett utan förutfattade åsikter och hypoteser. Detta beläggs genom att alla 

dessa delar i arbetet har redovisats och beskrivits och eftersom svensk forskning saknas har de 

inte kunnat präglat mina val i studien. 
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Resultatöversikt 
I denna del kommer en översikt av det internationella forskningsfältet för programmerings-

undervisning att presenteras, för att ge en överblick av resultatet.  

Övergripande kartläggning 
Programmeringsundervisning är väldigt nytt i Sverige för elever i grundskolans tidigare år, 

men internationellt sett så har det funnits en något längre tid. Därför syftade denna studie på att 

sammanställa internationell forskning kring detta ämne. De artiklar som hittats i sökningen, 

som kunde analyseras var 26 till antalet, varav 14 artiklar var publicerade i USA, resterande var 

från England, Litauen, Tyskland, Spanien, Turkiet, Serbien, Polen, Ukraina, Nya Zeeland, 

Nederländerna och Finland. Artiklarna innefattar främst elever mellan 6-13 år eller årskurserna 

1-6. Några artiklar innehåller något äldre eller yngre åldersgrupper, men de studierna har även 

innefattat de åldersgrupper som denna forskningsöversikt har riktat in sig på.  

Det som hittats i artiklarna är att man kan se på elevers lärande i programmering utifrån 

två olika synsätt. Det första är genom programmeringsförmågor och kunskaper. Det andra är 

genom matematiska kunskaper och förmågor, som används i eller påverkas av 

programmeringsundervisning. Det finns också olika faktorer som påverkar undervisningens 

framgång och elevernas lärande, såsom elevers motivation, attityder och självförtroende, men 

också hur och när programmering introduceras till en elevgrupp samt lärares 

undervisningsmetoder. Översikten har därför delats in i 2 huvudteman och 5 underteman, varav 

vissa av artiklarna har relevans under flera teman: 

 

Elevers lärande  

- Elevers lärande i programmering – 15 artiklar 

- Elevers lärande i matematik kopplat till programmering – 10 artiklar 

Faktorer som påverkar undervisningen och elevers lärande 

- Elevers motivation, attityder och självförtroende – 7 artiklar  

- Introducering av programmering för elever – 10 artiklar 

- Lärares undervisningsmetoder – 7 artiklar 
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Elevers lärande 
Detta huvudtema innefattar 18 av artiklarna. Det som många artiklar påpekar är att 

datalogiskt tänkande har blivit mer aktuellt och har blivit en nödvändig kompetens. Samhälls-

utvecklingen med användningen av datorer samt implementeringen av programmering i många 

länders läroplaner för allt yngre åldrar i skolan, har gjort att empirisk forskning är nödvändig 

inom området för att skolan ska kunna stå på vetenskaplig grund. Även elevers matematiska 

kunskaper anses vara betydelsefulla vid programmeringsaktiviteter och det framkommer hur 

programmering kan ha vissa transfereffekter för de matematiska kunskaperna.  

Elevers lärande i programmering. De flesta studier använder Scratch eller liknande 

programmeringsmiljöer för att lära elever programmering och algoritmisk problemlösning (se 

exempelvis Benton, Kalas, Saunders, Hoyles & Noss, 2018). Det finns dock olika sätt att 

studera elevers lärande. Grover, Pea & Cooper (2015) använde Foundations for Advancing 

Computational Thinking som ett pedagogiskt verktyg för att undersöka inlärning av datalogiskt 

tänkande och algoritmisk problemlösning. Emellertid är datalogiskt tänkande svårt att definiera 

och det råder ingen konsensus kring definitionen av teorin (Grover & Pea, 2013). Därför valde 

Csizmadia, Standl & Waite (2019) att kombinera den teorin med konstruktivismens 

lärandeteori, genom att med 21 olika aktiviteter lära ut datalogiskt tänkande med ett 

konstruktivistiskt tillvägagångssätt. Deras metod kan vara en början på att se lärandet hos 

elever.   

Strawhacker & Bers (2018) hävdar att den kognitiva förmågan har en avgörande roll i 

resultaten för programmeringsinlärning och att de också kan utveckla dessa förmågor om de 

börjar med programmering i yngre åldrar. Det framställs dock ofta som att mer empirisk 

forskning behövs kring vad lärandet av programmering och datalogiskt tänkande kan medföra 

för fördelar för elever, då detta är ett nytt forskningsfält (Grover & Pea, 2013; Wolz, Stone, 

Pearson, Pulimood, & Switzer, 2011).  

Elevers lärande i matematik kopplat till programmering. Qian & Lehman (2016) kom 

fram till att elevers programmeringsförmågor är beroende av deras matematiska förmågor och 

kunskaper. Harlow, Dwyer, Hansen, Iveland & Franklin (2018) som gjorde en studie på elever 

från 4-6:an, såg att de yngre eleverna inte hade förmågan att förstå vissa delar i 

programmeringen, då de inte lärt sig vissa matematiska begrepp såsom koordinater, negativa 

tal, procent och decimaltal.    

Sung, Ahn & Black (2017) studie undersökte elever från förskolan till 1:a klass, som fick 

arbeta med både unplugged aktiviteter med kroppsrörelser och ScratchJr, vilket visade på att 
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elevers kunskaper ökade i addition och subtraktion, tallinjen och problemlösning. Strawhacker 

& Bers (2018) hävdar däremot att det är svårt att se elevernas matematiska 

problemlösningsförmågor i dessa yngre åldrar. Kalelioglu & Gülbahar (2014), som studerade 

elever i 5:an, såg inga förbättringar i elevernas problemlösningsförmågor efter användning av 

Scratch, vilket de kopplade till att det behövs mer forskning kring hur man implementerar 

programmeringsmiljöer.  

Det går även att sammankoppla matematiken och programmering, exempelvis Stohlmann 

(2017) använde sig av matematisk modellering för att arbeta med programmeringsbegrepp. Det 

innebar att elever fick ge kommandon till varandra, samtidigt som de ritade geometriska 

modeller. På så sätt fick elever tillsammans utveckla metoder, för hur en robot ska kunna 

programmeras så att den kan återge geometriska figurer i form av bilder.  

 

Faktorer som påverkar undervisningen och elevers lärande 
Detta huvudtema innefattar 21 av artiklarna. Det finns olika faktorer som påverkar under-

visningens kvalité men också elevers förmåga att tillgodogöra sig kunskaperna. Motivationen 

och attityder till matematik och programmering är en av de faktorer som framkommit i 

artiklarna. Även hur och när programmering introduceras till elever kan påverka under-

visningens framgång i ämnet, samt att lärares förståelse för ämnet har inverkan liksom deras 

val av undervisningsmetoder.  

Elevers motivation, attityder och självförtroende. Kalelioglu & Gülbahar har enligt sin 

undersökning konstaterat att elever till större del är väldigt positivt inställda till programmering 

och vill utvecklas inom det, när de får chansen (Kalelioglu & Gülbahar, 2014). Programmering 

kan på så sätt användas som motivation för elever i matematikundervisning. Detta för att elever 

inte tänker på att det är matematik det handlar om (Lambic, 2011; Swanier, Seals & 

Billionniere, 2009).  

Andra resultat visar också på att när elever introduceras till programmering, i ett annat 

ämne än matematik, så fick eleverna mer motivation och självsäkerhet till programmering, än 

när de fick använda det i matematiken (Moreno-León, Robles, & Román-González, 2016).  

När elever blev introducerade till Scratch samtidigt som de fick skriva berättelser till deras 

programmerade animationer, blev eleverna mer motiverade och fick mer självförtroende (Wolz 

et al., 2011). Visuell programmering och blockprogrammering anses av lärarstudenter inom 

informations- och kommunikationsteknik, vara en motiverande faktor för lärandet av 

programmering (Saltan, 2016). 
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Introducering av programmering för elever. Moreno-León et al. (2016) introducerade 

programmering i Scratch till elever i olika årskurser. De elever som gick i 6:an visade på en 

högre inlärningskurva, medan det inte hade någon större effekt på de i 2:an. Sullivan & Bers 

(2015) introducerade programmering till elever mellan förskolan till 2:an, vilket visade på att 

inlärningen ger bättre resultat vid äldre åldrar. Strawhacker & Bers (2018) kopplar detta till att 

den kognitiva förmågan hos elever påverkar resultaten, då de äldre eleverna får bättre resultat, 

men att introduceringen av ämnet i de yngre åldrarna fortfarande har betydelse för deras 

utveckling av kognitiva förmågor. 

Grover, Jackiw & Lundh (2019) visar på att introducera digitala och unplugged aktiviteter 

som behandlar programmeringsbegrepp, för att sedan använda Scratch, har betydelse för 

elevers inlärning i 6-8:an. Även Sung et al., (2017) gjorde detta, men med yngre elever från 5-

7 år och fick eleverna att lösa problem med kroppsrörelser. Detta visade också bättre resultat 

vid användning av ScratchJr efter introduktionen.  

Lärares undervisningsmetoder. Saltan (2016) hävdar att lärarstudenter inom 

informations- och kommunikationsteknik ser att visuella programmeringsmiljöer är ett bra 

verktyg för lärare att använda med elever i låg- och mellanstadiet och att det kan bidra till 

elevernas lärande. Csizmadia et al., (2019) som gjorde en undersökning med 21 

programmeringsaktiviteter, menar på att framgången hos elever beror mindre på det under-

liggande materialet, utan snarare har lärarens undervisningssätt större betydelse.  

I Waite, Curzon, Marsh, Sentence & Hadwen-Bennetts (2018) undersökning, så valde de 

att lägga upp undervisning utifrån nivåer av abstraktion och vad som sker om lärarna använde 

det i sin undervisning. De kom fram till att detta var ett användbart pedagogiskt verktyg för att 

ge eleverna bättre chans att förstå programmering. Det var dock svårt att använda för de lärare 

som inte var lika erfarna, utan mer användbart för de som hade erfarenheter inom pro-

grammering sedan tidigare. Laakso, Kaila & Rajala (2018) använde verktyget ViLLE, vilket 

kan hjälpa lärare i undervisningen. Det pedagogiska verktyget kan ge både bedömning och 

omedelbar feedback, vilket studien hävdade kan vara användbart.  

Något som också är viktigt att tänka på är elever med funktionshinder. I undervisning med 

dessa elever, kan undervisningssätten inom programmering behöva varieras, för att tillgodose 

olika behov hos eleverna. Det kan exempelvis innebära att presentera programmering på olika 

sätt. (Israel, Wherfel, Pearson, Shehab & Tapia, 2015). 
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Fördjupningsanalys 
Nedan följer en fördjupad analys på 7 artiklar som valts ut ifrån varje undertema, för att 

få en djupare förståelse för deras innehåll och temat i fråga.  

 

Elevers lärande i programmering 
I artikeln Beyond jam sandwiches and cups of tea: An exploration of primary pupils 

algorithm-evaluation strategies undersökte Benton et al., (2018) hur lärande i programmering 

påverkar elevers matematiska tänkande och resonemang. De tittade mer specifikt på elevers 

förståelse för algoritmer och deras algoritmiska tänkande. Elever fick under ett års tid, 

undervisning i ScratchMaths. Det var en kurs som var till för att utveckla elevers matematiska 

förmågor och datorkunskaper genom programmering. Genom dessa lektioner fick de lära sig 

om olika begrepp inom programmering, såsom sekvenser, uttryck, abstraktion, logiskt tänkande 

och så vidare. Efter programmet undersökte de elevernas kunskaper kring algoritmer genom 

frågeformulär. Det innehöll 7 frågor som handlade om deras förståelse för algoritmer. De tre 

första frågorna handlade om vad begreppet algoritm innebär, till exempel ”Vad är en 

algoritm?”. Frågorna 4 till 6 handlade om elevernas utvärdering om algoritmer, exempelvis 

”Ordna scripten efter svårighetsgrad.”. Den sista frågan var ”Vilket script skulle du använda för 

att rita ett staket?”.  

181 elever i åldrarna 10-11 deltog i studien, varav 59 av dem senare intervjuades (mestadels 

parvis), för att förklara deras svar mer ingående. Resultatet visade på att eleverna hade 

svårigheter att förstå vad begreppet algoritm innebar, vilket kopplades till att begreppet hade 

introducerats tidigt i kursen och sedan inte nämnts så mycket senare. De scripten som var 

kortare, ansåg eleverna vara lättare och de scripten som hade mest block tyckte eleverna var 

svårast. Det som framkom under intervjuerna var att när det fanns definitioner till vissa block, 

så hjälpte det med lösningen av scriptet, vilket gjorde det lättare. Den sista frågan var svår för 

många elever, då de inte tänkte på att det behövdes fler block än vad de svarade, så många valde 

slumpmässigt. Vissa som svarade rätt kunde ändå inte förklara varför de valt just det scriptet.  

Grover et al., (2015) skriver i artikeln Designing for deeper learning in a blended computer 

science course for middle school students om hur användning av “Foundations for Advancing 

Computational Thinking” (FACT), som ett pedagogiskt verktyg för elevers lärande i 

programmering. Med verktyget undersökte de elevers algoritmiska förståelse och hur FACT 

kan hjälpa överföringen till vidare inlärning inom textbaserad programmering. Inom FACT 
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användes också strukturerade och fria programmeringsuppgifter i Scratch. Det kunde innebära 

att de skulle skapa enkla animationer eller spel.  

Studien gjordes i två omgångar med elever mellan 11 till 14 år och pågick under 7 veckor. 

Den första omgången var lärarledd och den ledande forskaren användes som lärare med 26 

elever. Den andra omgången användes samtidigt en online-version av FACT, med omkring 60 

videos som eleverna fick titta på. Den andra omgången innefattade 28 nya elever. Det gjordes 

också förbättringar inför omgång två, baserat på elever och lärares feedback från första 

omgången. Elevernas kunskaper testades före och efter inom datorkunskaper. Även för-tester 

gjordes på deras tidigare erfarenheter av programmering. Ett test gjordes också efteråt, för att 

undersöka om kunskaperna de fått under denna studie, även påverkar deras transfer till 

textbaserad programmering.  

Resultatet visade på att eleverna i båda omgångarna fick breddade kunskaper, oberoende 

vad de fått för resultat på sina förkunskaper. Omgång två fick däremot i genomsnitt bättre 

resultat på lärandet. Studierna visade på att elever hade lättast att förstå sekvenser av 

kommandon, men även villkor. Loopar och variabler däremot var svårast för dem att lära sig. 

Resultatet visade också på att eleverna kunde förstå delar av koder inom textbaserad 

programmering, med hjälp av de kunskaper de fått från den visuella programmeringen. Det 

textbaserade testet visade också på att variabler och loopar var svårare för eleverna. Elevernas 

tidigare kunskaper i matematik var en indikator för ett bättre resultat. 

 

Elevers lärande i matematik kopplat till programmering 
I artikeln Introducing Computational Thinking to Young Learners: Practicing 

Computational Perspectives Through Embodiment in Mathematics Education studerade Sung 

et al., (2017) hur unplugged aktiviteter, genom kroppsrörelser kan påverka elevers lärande i 

matematik och programmering. De använde sig av ett datalogiskt perspektiv, som innebär att 

de kan använda sig av strategierna inom datalogiskt tänkande, men utan att använda sig av en 

dator. Med det datalogiska perspektivet använde de samtidigt matematiskt tänkande och 

problemlösning. Syftet med studien var att undersöka elevers begreppsförståelser inom 

matematik och programmering, med mycket eller liten användning av kroppsrörelser och samt 

med eller utan utdelade roller (en som styr och en som utför rörelserna).  

66 elever från förskolan upp till årskurs 1 deltog i studien. Eleverna fick göra för- och 

eftertest på deras matematiska kunskaper. Det gjordes fyra undersökningar enligt: 

1. Mycket kroppsrörelser och utdelade roller. 
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2. Mycket kroppsrörelser utan utdelade roller. 

3. Enbart handrörelser med utdelade roller. 

4. Enbart handrörelser utan utdelade roller (kontrollgrupp). 

Inom dessa aktiviteter, fick eleverna samtidigt använda sig av olika matematiska kunskaper 

som innefattade tallinjen, addition och subtraktion. Efter två veckor av aktiviteterna, skulle de 

programmera med ScratchJr, så att en katt kastade en basketboll i en korg.  

Resultatet visade på att de två faktorer som undersöktes, användning av mycket 

kroppsrörelser samt utdelade roller hade inverkan på elevernas lärande inom matematik och 

programmering. De som använde mycket kroppsrörelser hade störst inverkan på resultat i efter-

testet inom aritmetiska kunskaper. Det visade dock ingen skillnad mellan grupperna på 

förbättring av kunskaper inom tallinjen, utan de utvecklades lika mycket. Även de grupper med 

utdelade rollerna gav också bättre resultat, men de som visade sig ha mest inverkan är de som 

hade både mycket kroppsrörelser och utdelade roller. Det gjordes även ett senare test (efter en 

vecka) på elevernas kunskaper inom aritmetik och tallinjen. Där visade det sig att de eleverna 

med utdelade roller, hade bättre kvarvarande kunskaper inom tallinjen.  

Elevernas kunskaper inom programmering testades också, vilket visade på att de med 

utdelade roller fick bättre resultat på programmeringsaktiviteten, än de som inte haft det. 

Mycket kroppsrörelser hade inte lika stor inverkan, men visade ändå något bättre resultat. Det 

kopplades till att interaktionen mellan eleverna hade större inverkan på lärandet av 

programmering.  

 

Elevers motivation, attityder och självförtroende 
I artikeln The Effects of Teaching Programming via Scratch on Problem Solving Skills: A 

Discussion from Learners’ Perspective (Kalelioglu & Gülbahar, 2014) gjordes en undersökning 

kring elever problemlösningsförmågor i årskurs 5, men också vad elever i den åldern tycker om 

programmering. Detta för att se vilka effekter som programmeringsundervisning med Scratch 

får. De fick lära sig blockprogrammering, vilket inkluderade loopar, villkor och operatorer. 

 För att studera elevernas syn på programmering, gjordes kvalitativa intervjuer med 

fokusgrupper på 13 elever. Intervjuerna var av strukturerad karaktär och innefattade frågor av 

olika karaktär. De handlade om eleverna tyckte någonting var svårt eller lätt, vad de tyckte om 

Scratch-uppgifterna (negativt och positivt), om de tycker om programmering och vad de vill 

fortsätta lära sig inom programmering samt hur de vill förbättra sig själva inom ämnet. Det 

gjordes också kvantitativa för- och eftertest av elevernas problemlösningsförmågor.  
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Studiens resultat visade på att blockprogrammering i Scratch inte gjorde någon större 

skillnad i elevernas problemlösningsförmågor. Det som visade sig i elevernas inställning till 

programmeringsaktiviteterna, var att elever mestadels tyckte om att ge kommandon till 

karaktärer och lära sig att programmera spel. Några få tyckte att variabler var givande och några 

tyckte också om att kunna visa andra vad de programmerat. Det som inte var lika underhållande 

för eleverna, var att några få tyckte att programmering i Scratch var för lätt och några andra 

tyckte att det var för komplext med långa block samt att inte hitta rätt kommandon. Alla elever 

i studien beskrev att de tyckte om programmering och att de vill fortsätta utvecklas inom det, 

för att kunna göra större och svårare programmeringsprojekt.  

 

Introducering av programmering för elever 
Moreno-León et al. (2016) beskriver i artikeln Code to Learn: Where Does It Belong in the 

K-12 Curriculum? hur lärandet i programmering med Scratch påverkas, beroende på vilken 

årskurs det introduceras i. Syftet med studien baserades på att flera länder har infört pro-

grammering i olika årskurser och att det saknas empiriska studier kring när det är lämpligt. De 

undersökte även om det blev någon skillnad i elevers lärande beroende på vilket ämne 

programmering integreras inom.  

Elever från årskurs 2 och 6 deltog i studien, som pågick under en fyra-veckorsperiod. 

Metoden som användes var kvasiexperimentell, då eleverna inte delats in slumpmässigt i 

kontroll- och försöksgrupper. Lärarna fick göra egna för- och eftertest på elevernas för-

kunskaper. Eleverna i försöksgruppen introducerades till programmering i Scratch i ämnena 

matematik och SO för årskurs 6 medan eleverna i årskurs 2 fick programmera i Scratch i 

samband med språkstudier. Studien använde sig av Dr.Scratch för att mäta utvecklingen inom 

datalogiskt tänkande i deras Scratch projekt. Eleverna fick efteråt svara på frågor kring deras 

upplevelser av programmering med Scratch.  

Resultatet visade på att eleverna i årskurs 6 fick en högre inlärningskurva med användning 

av programmeringsaktiviteter i sina respektive ämnen. Det visade också på att effekterna av 

aktiviteterna hade dubbelt så stor inverkan i SO än i matematik. Det kopplades till elevernas 

upplevelser, då eleverna hade större motivation i SO än i matematik. Eleverna som intro-

ducerades till programmering i årskurs 2 däremot, visade inte på varken någon förbättring eller 

försämring av kunskaper.  

Grover et al., (2019) har i sin artikel Concepts before coding: non-programming 

interactives to advance learning of introductory programming concepts in middle school 
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undersökt hur olika introducerande aktiviteter, med betoning på olika svåra koncept och 

begrepp inom programmering, påverkar elevernas lärande när de senare får programmera ”på 

riktigt” med Scratch. De introducerande aktiviteterna är både unplugged samt digitala. De 

behandlar olika programmeringsbegrepp såsom variabler, looping och abstraktion, men även 

aritmetiska och logiska uttryck, som är användbara vid förståelsen för villkor i programmering.  

Variabel-begreppet introducerades med två olika aktiviteter, varav en av dem handlade om 

korta historier, som innehöll olika kvantiteter. Dessa kvantiteter ändrades i historien och de fick 

diskutera betydelsen av dem. Den andra aktiviteten handlade om att titta på en video av spelet 

Pacman, för att sedan lista alla variabler de såg.  

Till looping-begreppet fick eleverna göra en aktivitet, där block med olika bilder visar olika 

sekvenser av en person som simmar. De fick sedan lägga ihop bilderna till en sekvens, som 

visade hur händelserna logiskt hörde samman. De fick sedan diskutera hur de kunde göra så att 

simmaren simmade längre och hur repetition av bilder påverkade händelserna. 

71 elever i årskurserna 6-8 deltog i studien. För- och eftertest gjordes på elevernas 

kunskaper samt både lärare och elever intervjuades under tiden. Eleverna fick efter 

introduceringen göra egna Scratch-projekt, där sedan 54 av dessa projekt analyserades. De 

analyserade också 60 andra projekt gjorda av elever som inte deltog i introduceringen, för att 

jämföra dessa. Resultaten visade på att varken förkunskaper i matematik, kön eller årskurs hade 

betydelse för inlärningen, utan det som hade effekt var just introduceringen. Alla Scratch-

projekt som analyserades, visade på att de som fått göra de introducerande aktiviteterna i större 

utsträckning använde sig av de programmeringsbegreppen som presenterats. Detta tyder på att 

det har betydelse att dessa begrepp introduceras innan arbetet med blockprogrammering. 

 

Lärares undervisningsmetoder 
Waite et al. (2018) artikel Abstraction in action: K-5 teachers' uses of levels of abstraction, 

particularly the design level, in teaching programming beskriver en undervisningsmetod, som 

handlar om lärares användning av nivåer av abstraktion, för att lära ut programmering. Syftet 

med studien var att undersöka hur lärare använder nivåerna och vilken vokabulär som lärare 

använder för att beskriva nivåerna för eleverna. De olika nivåerna var problem, design, kodning 

och exekvering. Utgångspunkten var däremot att studera just design-nivån, som innebär att göra 

en beskrivning av problemet, det vill säga vad som behöver göras för att kunna skriva koden. 

Detta kunde exempelvis göras genom storyboards, flödesscheman eller muntligt. 



24 
 

Fem lärare deltog i studien, med varierande erfarenheter av datoranvändning. De använde 

kvalitativa semi-strukturerade intervjuer, för att få en djupare förståelse av lärarnas egna idéer 

och erfarenheter. Första intervjun handlade om hur de grupperar nivåerna av abstraktion, genom 

att placera ut nivåerna på olika förhandsvalda projekt. Sedan gjordes en andra intervju som 

behandlade design, abstraktion, generella frågor, feedback och elevinformation.  

Resultatet visade på att vissa av lärarna (som inte hade mycket erfarenheter av 

programmering sedan tidigare), hade svårt att använda rätt begrepp under intervjuerna och 

använde motsägelsefulla ord för design, algoritm och kodning. De hade svårt att särskilja vad 

algoritm och kod innebär. En slutsats från studien blev därför att det är viktigt att lärarna förstår 

och kan använda begreppen för att kunna lära ut programmering. De lärarna som däremot hade 

mer kunskaper kring programmering sedan tidigare, beskrev hur design-nivån kunde användas 

till olika projekt, beroende på vilken typ av aktivitet som ska göras inom programmering. Det 

beskrevs också som att användning av design-nivån kunde hjälpa elever att förstå hur de ska 

kunna skapa koden och om den är användbar för syftet. Eftersom de då fick planera hur de 

skulle skriva koden. Det behövs dock fler studier kring nivåerna av abstraktion, då det inte går 

att generalisera resultatet på enbart fem lärare. 
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Diskussion 
Nedan följer en sammanfattning av huvudresultatet utifrån litteraturstudiens fråge-

ställningar. Sedan diskuteras resultatet kopplat till syftet och det sociokulturella perspektivet. 

Därefter diskuteras metoden och dess val, men även vilka konsekvenser som denna studie 

medfört för undervisningen. Avslutningsvis ges exempel på vilken forskning som behövs 

fortsättningsvis.  

 

Sammanfattning av huvudresultatet 
Syftet med denna litteraturstudie var att sammanfatta forskning kring elevers lärande i 

programmering och vilka faktorer som påverkar undervisningen, detta för att utveckla 

matematikundervisningen i programmering för årskurserna 1-6.  

Vad säger forskningen om elevers lärande i programmering? Många av artiklarna 

använder sig av datalogiskt tänkande för att se elevers lärande i programmering. Det finns dock 

olika sätt att använda teorin i sin undervisning, men det som framkommit i artiklarna generellt 

är att se abstraktionsprocessen i elevers lärande av hur algoritmer fungerar. Begreppet algoritm 

och vad det innebär kan vara svårt för elever, detta gäller även begrepp som loopar och 

variabler, dessutom kände elever att långa block var för komplext. Det var lättare för dem att 

lära sig begrepp som kommandon och villkor. 

Elevers lärande i programmering är beroende av elevers tidigare kunskaper i matematik, 

och flera av studierna visar även på att elevers matematiska förmågor förbättras vid 

programmering. Vissa studier visar på olika transfereffekter till matematiken och att eleverna 

får använda sina matematiska förmågor för att lära sig programmering. Även andra ämnen kan 

ha fördelar av programmeringsinlärning, då elevernas analytiska tänkande generellt förbättras. 

Vissa av studierna visar däremot på att deras förmågor faktiskt inte förbättras specifikt inom 

problemlösning, det gäller speciellt för de yngre åldrarna i grundskolan.  

Vad säger forskningen om vilka faktorer som påverkar undervisningens framgång 

och elevers lärande i programmering? Många artiklar menar på att själva introduceringen till 

elevgrupper har betydelse för lärandet. Både i vilken åldern som programmering introduceras, 

men också i vilket ämne, är faktorer som påverkar undervisningens framgång. Hur 

introduceringen går till, såsom genomgången av programmeringsbegrepp och unplugged 

aktiviteter innan själva programmeringen påverkar resultaten. När ett samarbete sker i 
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matematik- och programmeringsundervisning kan en ökad utveckling av elevernas kunskaper 

ses i båda ämnena.  

Enligt de flesta studier är elever generellt positivt inställda till undervisning i 

programmering, vilket medför att elever blir motiverade till programmerings- och matematik-

ämnet. Även när det är svårt, vill elever utveckla sina kunskaper. Programmering kan därför 

användas som en motivationsfaktor i ämnet matematik. När programmering introducerades i 

andra ämnen än matematik blev resultaten bättre. Detta på grund av att elevers inställning till 

matematikämnet var sämre.  

Dessutom framkom det i artiklarna att olika undervisningsmetoder har betydelse. Även 

lärares tidigare kunskaper inom programmering påverkar, såsom deras förståelse för 

programmeringsbegreppens innebörd. Det framkom att lärarens förmåga att kunna utvärdera 

undervisningsmetoder, också hade med deras tidigare kunskaper inom programmering att göra. 

Det utvecklas program som ska hjälpa lärare vid undervisning av programmering, som 

exempelvis kan göra utvärderingar och bedömningar automatiskt, men också som stöd i själva 

undervisningen. Ett annat stöd är visuella programmeringsmiljöer som anses vara en bra metod 

att använda för de yngre åldrarna, eftersom det leder vidare till utveckling inom textuella 

programmeringsmiljöer.  

 

Resultatdiskussion 
Då svensk forskning saknas inom programmering i grundskolan och på grund av att ämnet 

införts i vår läroplan (Kjällander et al., 2016), så syftade denna studie till att öka förståelsen för 

undervisning inom programmering kopplat till matematikämnet. Både för elevers lärande men 

också hur undervisningsmetoder kan främja lärandet samt vilka faktorer som påverkar.  

Denna studie har också haft det sociokulturella perspektivet som grund för förståelsen. 

Detta eftersom den nya tekniken gör att barn lär sig nya och annorlunda sätt att kommunicera, 

lösa problem och tillägna sig kunskap (Säljö, 2015).  

Ett av resultaten visar på att elever i de yngre åldrarna inte är tillräckligt utvecklade för att 

förstå programmering på en högre nivå (se exempelvis Moreno-León et al., 2016) och att någon 

utveckling i elevers lärande inte kan påvisas. De kan däremot få en viss förståelse för de 

grundläggande begreppen inom programmering, genom att det introduceras i yngre åldrar. Då 

kan de ha nytta av det senare i och med den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2017), när de 

är på väg att appropiera programmering, har de förkunskaperna att lära sig programmering i de 

äldre åldrarna.  
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Det har också visats att både digitala och unplugged aktiviteter som introducerar 

programmeringsbegrepp, har haft betydelse för förståelsen, innan de ska utföra block-

programmeringen (Grover et al., 2019). Därför är det rimligt att kursplanen har med unplugged 

aktiviteter för årskurs 1-3, medan de i senare årskurserna 4-6 ska de lära sig om algoritmer i 

visuella programmeringsmiljöer (Skolverket, 2019b).  

En annan del som också är relevant var att elever i de yngre årskurserna, som inte hade lärt 

sig vissa matematiska begrepp, hade inte förmågan att förstå vissa delar i programmeringen 

(Harlow et al., 2018). Det visar på att programmering är beroende av elevers tidigare 

matematiska kunskaper. Därför är det viktigt att kursplanerna utformas utifrån elevernas 

kunskaper om begrepp och förmågor inom matematik, det vill säga att undervisningen ska 

bedrivas på den nivå som eleverna förstår.  

En annan studie visade på positiva effekter i matematik- och programmeringsinlärningen, 

när eleverna kommunicerade genom att ge varandra kommandon. Detta förbättrade deras 

begreppsförståelse för bland annat aritmetiken. När elever får kommunicera med varandra på 

ett strukturerat sätt, där en elev utför kroppsrörelser och en annan ger instruktioner, så kan 

således både matematik- och programmeringsförståelsen öka (Sung et al., 2017). Eftersom det 

var själva kommunikationen som var viktig, så följer erfarenheterna från undersökningen det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2017). Det vill säga, när elever interagera med varandra så 

sker en större utveckling av kunskap och förståelse. Att använda det i programmerings-

undervisningen kan därför vara viktigt.  

Något som påverkar undervisningen är lärarens kompetens inom programmering, eftersom 

vissa av lärarna inte hade lika mycket erfarenheter kring programmering. Det innebar att de inte 

kunde urskilja vad som var en bra undervisningsmetod samt att de också blandade ihop begrepp 

(Waite et al., 2018). När elever har svårt för vissa begrepp, som exempelvis algoritm, loopar, 

variabler (Grover et al., 2015; Benton et al., 2018), så blir det problematiskt. När inte lärare har 

kompetensen inom programmering, hur ska då scaffolding ske, som är den stöttning som 

behövs för att föra elever vidare i den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2017). Det beskriver 

också Edman Stålbrandt (2009), att när läraren inte besitter tillräckliga kunskaper, så gör blir 

det svårare att både planera, undervisa och följa upp de eleverna lär sig i undervisningen.  

Datalogiskt tänkande, som är ett sätt för lärare att se elevers lärande i programmerings-

undervisningen, har framhävts i många av artiklarna. Teorin är dock svår att definiera (Grover 

& Pea, 2013), vilket kan göra det svårt att använda den som lärare i sin undervisning. Det som 

Waite et al., (2018) kom fram till i sin studie var att använda nivåer av abstraktion, specifikt 

design-nivån. Detta för att eleverna ska förstå kodningen genom att först göra en beskrivning 
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över vad de ska göra, genom exempelvis flödesscheman eller storyboards. Det kräver dock att 

lärarna innehar kunskaper om vilka metoder som behövs för elevers lärande. Även att när det 

finns vissa undervisningssätt som kan vara bra, kräver det att lärarna får fortbildning, eftersom 

tidigare lärarutbildningar inte har gett kunskaper inom programmering.  

Avslutningsvis verkar de flesta elever positivt inställda till programmering, mer än till 

matematik, enligt de flesta studier (se exempelvis Kalelioglu & Gülbahar, 2014). Forskare 

använder till och med programmering för att motivera elever till matematiken (Lambic, 2011). 

Därför kan det vara en fördel att det nu finns med i läroplanen under matematikämnet, när 

sambandet mellan programmerings- och matematikinlärning kan gå hand i hand med varandra.  

 

Metoddiskussion 
En systematisk litteraturstudie är svår att få heltäckande inom ämnet och eftersom tiden att 

söka och analysera artiklarna var begränsad, finns vissa brister i metoden. En faktor kan vara 

söksträngen. Många söksträngar testades innan den slutgiltiga valdes, men vid läsning av 

artiklarna så kunde några ord som inte testades ha varit relevanta, såsom ”computer science”, 

”visual programming” och ”unplugged”. De två sistnämnda kan ha specificerat söksträngen 

ytterligare något och gett fler artiklar som handlade om just de åldrar i skolan som studien syftar 

till att undersöka. 

Att använda frassökning på vissa ord var också problematiskt, eftersom det kan begränsa 

sökningen (Fransson, 2007). Exempelvis upptäcktes efter vidare läsning att ”elementary 

school” kan skrivas som elementary education eller enbart elementary. Detta kan ha påverkat 

resultatet på så sätt att några relevanta artiklar kan ha sållats bort redan i sökningen. 

Förhoppningsvis var söksträngen trots det tillräckligt bred, eftersom den inkluderande flera 

andra ord för de yngre skolåldrarna. Ovanstående faktorer hade tagits i beaktning, om studien 

hade fått göras om.  

I de första manuella urvalen lästes rubriker och abstract. Vid läsning av artiklarna i sin 

helhet, var det inte alltid att rubrikerna eller abstract gav en heltäckande eller rättvisande bild 

av innehållet. Detta kan ha betydelse för vilka som valdes i det tidiga skedet. Hade tiden funnits, 

hade en mer översiktlig läsning gjorts av alla artiklar från början, så att inga resultat och 

slutsatser förbisetts. En del av artiklarna fanns heller inte i fulltext via Örebro Universitets-

bibliotek. Detta kan ha betydelse för litteraturstudiens resultat, eftersom 9 av artiklarna inte 

kunde läsas i sin helhet.  
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De slutgiltigt valda temana för studien, var svåra att komma fram till. Det var på grund av 

att många av artiklarna går in i varandra. Bland annat Introducering av programmering för 

elever och Lärares undervisningsmetoder, skulle kunna ingå i samma tema, men de skildes åt 

i studien på grund av att introduceringen var ur ett elevperspektiv och undervisningsmetoder 

var ur ett lärarperspektiv.  

 

Konsekvenser för undervisning 
En viktig aspekt att ta hänsyn till som lärare i programmering inom matematik-

undervisningen, är att se vilka undervisningsmetoder som kommer skapa lärande hos elever. På 

grund av att programmering i läroplanen är väldigt nytt som ämne, behöver lärare mer 

kunskaper om de metoder som kan användas i undervisningen för att främja lärande. Även hur 

pedagogen urskiljer och bedömer lärandet hos eleverna är viktigt.  

Det som tidigare nämnts och som framkommit i artiklarna är, att det kan vara svårt att föra 

en effektiv undervisning som lärare, om man inte har tillräckligt med kunskaper inom området. 

Därför behövs kompetensutveckling och fortbildning, för att lärare ska få chans att göra 

undervisningen så innehållsrik som möjligt. Det finns också anledning att som lärare fortsätta 

använda sig av läroplanens intentioner för programmering, eftersom mycket av den 

internationella forskningen stödjer den progressionen som läroplanen har med i det centrala 

innehållet och kunskapskraven.  

Ett av resultaten i denna studie visade på att hur introducering av begreppen kan påverka 

den fortsatta programmeringsinlärningen. Exempelvis algoritm, loopar och variabler är begrepp 

som kan behövas aktiviteter kring, innan själva blockprogrammeringen för att förenkla lärandet 

och öka förståelsen. Dessa aktiviteter kan vara både digitala och unplugged, men bör vara av 

den karaktären, att elever får resonera kring betydelsen av begreppen för fortsatt utveckling i 

programmering. Att programmering nu finns med i matematikundervisningen, är ett sätt att 

utvidga elevernas kunskaper inom flera ämnen och deras kognitiva förmågor.  

 
Fortsatta studier 

Många av studierna har hävdat att mer forskning krävs kring vad elever lär sig inom 

programmering, med inriktning på datalogiskt tänkande. Det kan också vara relevant att 

undersöka andra perspektiv, eftersom datalogiskt tänkande har så olika definitioner beroende 

på vem som använder teorin och vilken källa som används. 

Något som visat sig är att parprogrammering har använts i många av studierna, men har 

inte varit en del av resultaten i någon större utsträckning. Det kan vara en vidare fråga att studera 
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empiriskt, vilka fördelar eller nackdelar det skulle medföra om elever får kommunicera med 

varandra i programmeringsundervisningen. 

Jag valde att inte ha något jämställdhets- eller genusperspektiv i denna studie. Det kan 

därför vara relevant att undersöka, om det är någon skillnad mellan pojkars och flickors 

inlärning. Hur detta i så fall påverkar undervisningens innehåll. Det vill säga utifall de lär sig 

eller tillgodogör sig undervisning på olika sätt. Den studie som nämnde hur man kan underlätta 

programmeringsundervisning för elever med funktionhinder var teoretisk, därför bör den 

utvecklas med empiriska studier. Det är relevant för dagens skola, för att undvika 

diskriminering och öka jämställdheten i undervisningen.  

Fler studier med högt deltagarantal behövs för att kunna generalisera resultaten, som en del 

av studierna kom fram till. Vissa av studierna använde sig av elever som redan var intresserade 

av programmering, vilket gjorde det svårt att dra generella slutsatser. Även svenska empiriska 

studier behövs, eftersom andra länders skolsystem och normer kan ha betydelse för resultaten.  
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Avgränsninga
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Titel 
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2019-10-03 

( programming OR 
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Bilaga 2 Elevers lärande i programmering 
Referens Benton, L.., Kalas I., Saunders, P., Hoyles, C., & Noss, R. (2018). 

Beyond jam sandwiches and cups of tea: An exploration of primary 

pupils algorithm-evaluation strategies. 

Hur motiveras studien? Det har debatterats om programmering kan ha inverkan på det 

matematiska tänkandet, samt att programmering har introducerats i 

många länders läroplaner på senare tid. 

Syfte/ 

forskningsfråga(or) 

Vad lärandet i programmeringen har för inverkan på elevers 

matematiska resonemang och tankesätt. 

Metodval Elever introducerades och arbetade med Scratch under ett år och 

arbetade med olika programmeringsuppgifter, för att lära sig hur 

algoritmer fungerar. 

181 elever i årskurs 6 (10-11 år) deltog i studien, men 59 elever 

intervjuades i par mer detaljerat. 

Slutsatser. Besvaras 

forskningsfrågan(orna)? 

Studien kom fram till olika strategier för att förenkla lärandet av 

algoritmer, då det framkom att elever hade svårt att förstå vad 

algoritmer innebär. 

Implikationer för fortsatt 

forskning och praktik 

Fortsatta studier kring lärandet av programmering och matematik 

behövs. 

 

Referens Grover, S., Pea, R., & Cooper, S. (2015). Designing for deeper 

learning in a blended computer science course for middle school 

students. 

Hur motiveras studien? Datalogiskt tänkande ses som en nyckelkompetens och 

programmering har börjat implementeras i grundskolan i många 

länder. FACT (Foundations for Advancing Computational 

Thinking) är en kurs som syftar på att förbereda och motivera 

elever i ”middle school”, för algoritmisk problemlösning.  

Syfte/ 

forskningsfråga(or) 

Syftet med studien var att undersöka hur FACT kan påverka olika 

delar i undervisningen: 

1. Elevers lärande inom programmering och algoritmisk 

problemlösning. 

2. Ger den en förståelse för algoritmiska begrepp för fortsatt lärande 

inom programmering? 

3. Blev det någon skillnad i elevers uppfattningar kring datalogiskt 

tänkande? 
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Metodval Empirisk studie med 54 elever i åldrarna 11-14 år. För- och eftertest 

gjordes på eleverna. 

Slutsatser. Besvaras 

forskningsfrågan(orna)? 

Eleverna fick bättre resultat efteråt, inom datalogiskt tänkande och 

algoritmiskt tänkande. Variabler och loopar behöver ges extra tid 

för eleverna att förstå. Elever såg datalogiskt tänkande på ett mer 

positivt sätt. 

Implikationer för fortsatt 

forskning och praktik 

FACT är fortfarande i processen att utvecklas och behöver mer 

forskning kring hur det påverkar elever och lärare. 

 

Referens Strawhacker, A., & Bers, M. U. (2018). What they learn when they 

learn coding: investigating cognitive domains and computer 

programming knowledge in young children. 

Hur motiveras studien? Programmering för yngre barn har blivit mer populärt de senare 

åren, dock finns fortfarande frågetecken kring vad eleverna lär sig 

när de programmerar i så ung ålder. 

Syfte/ 

forskningsfråga(or) 

Syftet med studien är att introducera ScratchJr och se vilka 

programmeringsstrategier som går att bedöma samt vilka övriga 

kunskaper de använder vid programmering? 

Metodval Introducering av ScratchJr till 57 elever från förskolan till 2:a klass, 

under 6 veckor.  

Kvalitativ och kvantitativ metod. 

Elevernas resultat bedömdes. 

Slutsatser. Besvaras 

forskningsfrågan(orna)? 

Den kognitiva förmågan hos eleverna avgör resultaten, då de äldre 

eleverna får bättre resultat. 

Matematiska och problemlösningsförmågor är svårare att bedöma i 

dessa åldrar. 

Det är viktigt att introducera programmering i yngre åldrar, då de 

utvecklar elevers kognitiva förmågor. 

Implikationer för fortsatt 

forskning och praktik 

Mer forskning kring programmering med elever i de yngre åldrarna 

bör göras, eftersom det kan hjälpa elever att lättare förstå hur 

programmering fungerar när de blir äldre. 
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Referens Grover, S., & Pea, R. (2013). Computational Thinking in K–12: A 

Review of the State of the Field. 

Hur motiveras studien? Teorin av Jeanette Wing, som handlar om elevers lärande inom 

datalogiskt tänkande har fått stor inverkan i matematik- och 

teknikämnet. 

Syfte/ 

forskningsfråga(or) 

Att undersöka de senast publicerade akademiska artiklarna som 

använder datalogiskt tänkande i utbildningssyfte, från förskoleklass 

till gymnasiet. 

Metodval Litteraturstudie. 

Slutsatser. Besvaras 

forskningsfrågan(orna)? 

Det råder inte konsensus kring definitionen av datalogiskt tänkande. 

Olika programmeringsmiljöer (Alice, Scratch, Game Maker etc.) 

beskrivs som viktiga. Bedömning inom datalogiskt tänkande är 

relevant. 

Implikationer för fortsatt 

forskning och praktik 

Empirisk forskning bör fortsätta göras kring elevers lärande inom 

datalogiskt tänkande. 

 

Referens Mouza, C., Marzocchi, A., Pan, Y. C., & Pollock, L. (2016). 

Development, Implementation, and Outcomes of an Equitable 

Computer Science After-School Program: Findings From Middle-

School Students. 

Hur motiveras studien? Behovet av datalogiskt tänkande har blivit mer aktuellt rent 

generellt, men också i skolvärlden. 

Syfte/ 

forskningsfråga(or) 

Syftet med studien är att implementera ett efter-skolan program 

med inriktning på datalogiskt tänkande, för elever i middle school. 

Frågeställningar: 

Vilka pedagogiska metoder för programmet är bra?  

Hur påverkar det elevernas lärande i datalogiskt tänkande, men 

också synsätt på användning av datorer?  

Metodval Nio veckors efter-skolan program, med 52 elever i årskurs 4-6. De 

blev indelade i två grupper varav grupp A inte hade erfarenheter 

från Scratch tidigare och grupp B hade arbetat med det förut. 

Observationer gjordes samt för- och eftertester av elevernas lärande 

av datalogiskt tänkande. Scratch programmen analyserades och 

frågeformulär gavs till eleverna före och efter för att se deras 

attityder och motivation för användning av datorer. 
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Slutsatser. Besvaras 

forskningsfrågan(orna)? 

Elever lärde sig datalogiskt tänkande med 

programmeringsaktiviteterna, men det fanns ingen skillnad mellan 

pojkar och flickors resultat. Eftersom eleverna redan valde 

självmant att gå på efter-skolan programmet, så kunde ingen 

attitydförändring märkas eftersom den redan var bra. 

Implikationer för fortsatt 

forskning och praktik 

Detta visar på ett sätt att implementera datalogiskt tänkande i 

skolan, men fortsatt forskning kring hur detta kan gå till bör göras. 

 

Referens Csizmadia, A., Standl, B,. & Waite, J. (2019). Integrating the 

Constructionist Learning Theory with Computational Thinking 

Classroom Activities. 

Hur motiveras studien? Datalogiskt tänkande och lärandeprocessen inom det är svår att 

definiera. Konstruktivismens lärandeteori har dock använts länge 

inom datavetenskap.  

Syfte/ 

forskningsfråga(or) 

Att kombinera datalogiskt tänkande och konstruktivismens 

lärandeteori för att kunna utvärdera aktiviteter i undervisningen, 

genom att göra en matris. 

Syftet med undersökningen är då att se om deras modell är 

användbar vid utvärdering och bedömning, samt vilket sätt som 

aktiviteterna lär ut datalogiskt tänkande på ett konstruktivistiskt 

tillvägagångssätt? 

Metodval Undersökningen gjordes på elever mellan 5-11 år. 

21 aktiviteter testades med matrisen, med en kvantitativ ansats. 

Slutsatser. Besvaras 

forskningsfrågan(orna)? 

Framgången hos elever beror mindre på det underliggande 

materialet, snarare lärarens sätt att lära ut är viktigare. 

 

Implikationer för fortsatt 

forskning och praktik 

Matrisen är en början på hur man kan se på lärandet för elever, men 

mer forskning kring användandet behövs för att kunna motivera 

tillämpningen av den. 
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Bilaga 3 Elevers lärande i matematik 
 

Referens Harlow, D. B., Dwyer, H. A., Hansen, A. K., Iveland, A. O., & 

Franklin D. M. (2018). Ecological Design-Based Research for 

Computer Science Education: Affordances and Effectivities for 

Elementary School Students. 

Hur motiveras studien? Programmering ur ett ekologiskt perspektiv. 

Syfte/ 

forskningsfråga(or) 

Att implementera en blockbaserad programmeringsmiljö som är 

effektiv. 

Vilka möjligheter finns med programmeringsmiljön och vilka 

fysiska och kognitiva förmågor har betydelse för elevers 

möjligheter att använda programmeringsmiljön? 

Metodval Elever från 4-6:an (9-12 år) följdes i studien under 2½ år. 

Slutsatser. Besvaras 

forskningsfrågan(orna)? 

Slutsatsen blev att elever från 4:an inte hade de förmågor som 

krävdes att förstå programmeringen, då de inte hade lärt sig vissa 

matematiska begrepp, som de i 5:an och 6:an hade. Dessa 

innefattade koordinater, negativa tal, procent samt decimaltal. 

Programmeringsförmågor är beroende av matematikförmågor och 

kunskaper, även språkkunskaper hade betydelse. 

 

Implikationer för fortsatt 

forskning och praktik 

Pedagoger och läroplansförfattare bör sätta målen för 

undervisningen så att de passar elevernas kognitiva och fysiska 

förmågor, så att lärande ska kunna ske. 

 

Referens Sung, W., Ahn, J., & Black, J.B. (2017).  Introducing 

Computational Thinking to Young Learners: Practicing 

Computational Perspectives Through Embodiment in Mathematics 

Education. 

Hur motiveras studien? Elevers kognitiva förmågor ökar inom andra områden när de lär sig 

att programmera, som exempelvis inom matematiken. 

Syfte/ 

forskningsfråga(or) 

Syftet är att se effekterna av fysiska aktiviteter som introducerar 

dem till begrepp inom datavetenskap, för att se hur deras matematik 

och programmeringskunskaper påverkas i tidig ålder. 

Metodval 66 kindergarten till första klass elever (5-7 år) deltog i studien. 
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De gjorde gruppaktiviteter för att lösa problem med rörelser med 

kroppen (unplugged). De blev sedan introducerade till ScratchJr, 

utan hjälp utifrån. 

Kontrollgrupper användes. För- och eftertest gjordes på elevernas 

kunskaper. 

Slutsatser. Besvaras 

forskningsfrågan(orna)? 

De som gjorde aktiviteterna fick bättre matematiska kunskaper i 

eftertestet, inom räknesätten och nummerordning/tallinjen. De 

visade också på bättre resultat i programmering och visade på 

problemlösningsstrategier. 

Implikationer för fortsatt 

forskning och praktik 

Fortsatta studier inom självutvecklande aktiviteter för 

problemlösning. 

 

Referens Stohlmann, M.S. (2017). Mathematical Modeling with Middle 

School Students: The Robot Art Model-Eliciting Activity. 

Hur motiveras studien? Matematisk modellering kan utveckla elevers kommunikations- och 

representationsförmågor. 

Syfte/ 

forskningsfråga(or) 

Testa elevers förmågor inom matematisk modellering med hjälp av 

geometri, mätinstrument samt programmeringsbegrepp. 

Metodval 16 elever (11-13 år) deltog. Data togs av röstinspelningar från 

grupparbetena, samt elevernas nedskrivna arbeten analyserades. 

Slutsatser. Besvaras 

forskningsfrågan(orna)? 

Eleverna använde sig av metakognitiva förmågor, samt 

kommunicerade med varandra. 

Implikationer för fortsatt 

forskning och praktik 

Aktiviteterna som användes behöver forskas mer på och utvecklas. 

 

Referens Calder, N. (2010). Using Scratch: An Integrated Problem-solving 

Approach to Mathematical Thinking. 

Hur motiveras studien? Scratch kan få elever att öva på sina problemlösningsförmågor, 

logiskt tänkande och samarbete. 

Syfte/ 

forskningsfråga(or) 

Syftet med studien är att se hur elever i årskurs 6 utvecklar sitt 

matematiska tänkande när de får arbeta med Scratch. 

Metodval 26 elever från årskurs 6 deltog i studien. De arbetade i par under en 

tvåveckors period. 

Eleverna observerades, men de fick också blogga sina framsteg och 

reflektioner. 
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Slutsatser. Besvaras 

forskningsfrågan(orna)? 

Eleverna fick öva på sina problemlösningsförmågor och 

matematiska tänkande(metakognitiva) samt öva på sina samarbets- 

och kommunikationsförmågor. Det var motiverande för eleverna. 

Implikationer för fortsatt 

forskning och praktik 

- 
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Bilaga 4 Elevers motivation och attityder till programmering 

 
Referens Wolz, U., Stone, M., Pearson, K., Pulimood, S. M., & Switzer, M. 

(2011). Computational thinking and expository writing in the 

middle school. 

Hur motiveras studien? Det utbildas inte tillräckligt med människor inom dator- och 

informationsteknologi. Därför görs denna studie, eftersom de vill få 

fler med fördjupad kunskap inom detta ämne.  

Syfte/ 

forskningsfråga(or) 

Studiens syfte är att få in datalogiskt tänkande in i skolan och få fler 

elever intresserade och motiverade inom det. Även lärare ska få 

självförtroende att använda det i sin undervisning. 

Metodval Frågeformulär, fokusgrupper och observationer användes. De valde 

elever som inte var intresserade av datorer sedan innan. De 

introducerade Scratch genom att elever fick skriva berättelser och 

samtidigt programmera animationer till dem. 

Slutsatser. Besvaras 

forskningsfrågan(orna)? 

Elever blev mer motiverade och fick mer självförtroende inom 

programmering och lärarna började använda det i sin undervisning. 

Implikationer för fortsatt 

forskning och praktik 

Eftersom studien inte syftade på lärandet av datalogiskt tänkande, 

så bör det fortsätta forskning kring detta. 

 

Referens Lambic, D. (2011). Presenting practical application of 

Mathematics by the use of programming software with easily 

available visual components. 

Hur motiveras studien? Ett problem idag är att elever inte är motiverade till matematik och 

inte inser varför de ska lära sig det.  

Syfte/ 

forskningsfråga(or) 

Syftet är studera om användning av programmering i matematik 

kan motivera elever inom ämnet. 

Metodval Nio lektioner, 45 minuter, med 114 elever mellan 13-19 år. De 

introducerades till programmet C++ Builder, och de yngre eleverna 

fick en mer omfattande förklaring till hur man använder det. Det 

gavs ut frågeformulär innan och efter som eleverna fick svara på. 

De handlade om deras attityder och motivation till matematik. 

Slutsatser. Besvaras 

forskningsfrågan(orna)? 

Eleverna blev mer motiverade till programmering och matematik 

efter projektet. 
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Implikationer för fortsatt 

forskning och praktik 

- 

 

Referens Kalelioglu, F., & Gülbahar, Y. (2014). The Effects of Teaching 

Programming via Scratch on Problem Solving Skills: A Discussion 

from Learners’ Perspective. 

Hur motiveras studien? Programmering ses som en viktig kompetens för att utveckla 

problemlösningsstrategier och logiskt tänkande. 

Syfte/ 

forskningsfråga(or) 

Syftet med studien är att se hur användningen av programmering i 

Scratch, kan utveckla elevers problemlösningsstrategier samt vad 

elever i 5:e klass tycker om programmering. 

Metodval Mixad metod, med kvantitativ och kvalitativa uppföljningar. 

Eleverna observerades samt för- och eftertest gjordes på deras 

problemlösningsförmågor. 

Fokusgrupper intervjuades för att se vad eleverna tyckte om 

programmering. 

49 elever i 5:an deltog under 5 veckors tid. 

Slutsatser. Besvaras 

forskningsfrågan(orna)? 

Programmering i Scratch gav inga signifikanta förbättringar för 

elevernas problemlösningsförmågor, men de gav dem mer 

självförtroende inom problemlösning. 

Eleverna tyckte om programmering och ville fortsätta utvecklas 

inom det. 

Implikationer för fortsatt 

forskning och praktik 

Eftersom tidigare forskning har konstaterat att elevers 

problemlösningsförmågor ökar vid programmering, så kan det 

behövas mer forskning kring på vilket sätt man implementerar 

programmeringsmiljön, för att elever ska utvecklas. 

 

Referens Swanier, C., Seals, C. D., & Billionniere, E. (2009). Visual 

programming: a programming tool for increasing mathematics 

achievement. 

Hur motiveras studien? Resultaten i matematik sjunker.  

Syfte/ 

forskningsfråga(or) 

Använda visuell programmering för att elever ska bli intresserade 

och motiverade till matematik. 

Metodval Teoretisk studie. 
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Slutsatser. Besvaras 

forskningsfrågan(orna)? 

Att använda ett program (Scratch) som inte känns som matematik 

för eleverna, kan ge eleverna framsteg inom ämnet utan att de 

tänker på det. 

Implikationer för fortsatt 

forskning och praktik 

Fortsatta studier med visuell programmering bör göras. 

 

Referens Casey, E. J., Gill, P., Pennington, L., & Mireles, S. V. (2017). 

Lines, roamers, and squares: Oh my! using floor robots to enhance 

Hispanic students’ understanding of programming. 

Hur motiveras studien? Undervisning inom programmering från förskoleklass till 

gymnasiet, används i större utsträckning på senare tid. 

Syfte/ 

forskningsfråga(or) 

Att få elever som inte fått samma möjligheter som andra barn, att 

lära sig programmering, med robotar. 

Metodval Ca 200 elever från fjärde och femte klass deltog. För- och eftertest 

på elevernas kunskaper togs. Kvantitativa och kvalitativa data togs 

från aktiviteterna under två år. 

Slutsatser. Besvaras 

forskningsfrågan(orna)? 

Eleverna blev motiverade till programmering. De lärde sig kodning. 

Implikationer för fortsatt 

forskning och praktik 

Fortsatt forskning inom detta bör göras, även för de äldre åldrarna i 

skolan. 
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Bilaga 5 Introducering av programmering för elever 

 
Referens Parker, T. (2012). Alice in the real world. 

Hur motiveras studien? - 

Syfte/ 

forskningsfråga(or) 

Att introducera programmeringsverktyget Alice. 

Metodval Empirisk studie. Under en veckas tid lära 20 femteklasselever hur 

man använder Alice.  

Slutsatser. Besvaras 

forskningsfrågan(orna)? 

Eleverna kunde visa på programmeringskunskaper. 

Implikationer för fortsatt 

forskning och praktik 

- 

 
Referens Moreno-León, J., Robles, G., & Román-González, M. (2016). Code 

to Learn: Where Does It Belong in the K-12 Curriculum? 

Hur motiveras studien? Många länder har på senare tid implementerat programmering i 

läroplanen, men det saknas empiriska studier kring hur lärandet 

kring ämnet påverkar elever i de yngre åldrarna. 

Syfte/ 

forskningsfråga(or) 

Studien syftar på att studera om det är någon skillnad beroende på 

vilket årskurs programmering med Scratch introduceras och om det 

är någon skillnad beroende på vilket skolämne som programmering 

med Scratch integreras i. 

Metodval 129 elever från 2th och 6th grade, introducerades till 

programmering med Scratch. De använde kvasiexperimentellt 

tillvägagångssätt. Elevernas kunskaper testades före och efter 

introduceringen. 

Slutsatser. Besvaras 

forskningsfrågan(orna)? 

Eleverna i 6:an hade en högre inlärningskurva än de som gick i 

2:an, då de yngre elevernas kunskaper inte visade någon ändring. 

De elever som introducerades till programmering i SO fick dubbelt 

så bra resultat än de som introducerades i matematiken. Detta 

kopplades till att eleverna kände mer självsäkerhet och motivation i 

SO, vilket förbättrade resultatet. 

Implikationer för fortsatt 

forskning och praktik 

De föreslår fortsatta studier inom detta med ett mer strikt metodval. 
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Referens Grover, S., Jackiw, N., & Lundh, P. (2019). Concepts before 

coding: non-programming interactives to advance learning of 

introductory programming concepts in middle school. 

Hur motiveras studien? Att introducera elever till lärande och förståelse för programmering 

är svårt i alla åldrar. 

Syfte/ 

forskningsfråga(or) 

Hur aktiviteter som introducerar programmeringsbegrepp, har för 

betydelse i elevers lärande i ämnet? 

Metodval 71 elever i årskurs 6-8 deltog i studien, och kvasiexperimentellt 

tillvägagångssätt användes. Kontrollgrupper användes då en viss 

grupp fick introduktionen innan de började programmera i Scratch. 

För- och eftertest på eleverna togs. Lärare och elever intervjuades. 

Scratch projekten som eleverna gjorde analyserades också.  

Slutsatser. Besvaras 

forskningsfrågan(orna)? 

Att introducera programmeringsbegrepp med olika aktiviteter innan 

själva programmeringen, har betydelse för elevers lärande. 

Implikationer för fortsatt 

forskning och praktik 

Att fortsätta studera och förbättra aktiviteterna. 

 

Referens Qian, Y., & Lehman, J. D. (2016). Correlates of Success in 

Introductory Programming: A Study with Middle School Students. 

Hur motiveras studien? Det behövs mer utbildade personer inom IT, vilket har lett till att 

fler introduceras till datavetenskap i skolor. 

Syfte/ 

forskningsfråga(or) 

Syftet med studien var att introducera elever till programmering och 

forskningsfrågorna var: 

Fråga 1. Finns det någon skillnad mellan prestationer i 

programmering mellan pojkar och flickor? 

Fråga 2. Finns det något samband mellan kön, prestation i andra 

ämnen än programmering och lärandet i programmering. 

Metodval Grupper från årskurs 7 (12-13 år), ena gruppen hade 33 elever och 

den andra 36. De introducerades till programmering i Pascal under 

14 veckor. Deras resultat analyserades efteråt. 

Slutsatser. Besvaras 

forskningsfrågan(orna)? 

Flickor presterade lika bra och något bättre än pojkarna. Detta var 

dock inte största faktorn, utan det var de elever som presterat bra i 

matematiken och engelskan (ej modersmål) sedan innan som fick 

bäst resultat i programmeringen. 

Implikationer för fortsatt 

forskning och praktik 

Eleverna i denna studie var högpresterande och kan inte vara 

representativa för alla elever.  
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Referens Smyrnova-Trybulska, E., Morze, N., Kommers, P., Zuziak, W., & 

Gladun, M. (2017). Selected aspects and conditions of the use of 

robots in STEM education for young learners as viewed by teachers 

and students. 

Hur motiveras studien? Det behövs mer utbildning inom programmering och robotik i 

elementary school.  

Syfte/ 

forskningsfråga(or) 

Syftet med studien var att utreda behovet av introducering och 

utbildning i robotik, för de yngre åldrarna i grundskolan. 

Metodval 91 lärare inom primary school fick, frågeformulär på 15 frågor. 

Slutsatser. Besvaras 

forskningsfrågan(orna)? 

De flesta lärare ser vikten av introducering av robotik i grundskolan 

och att de kan utveckla nyckelkompetenser, både inom matematik 

och teknik men även utveckla sociala kompetenser. 

Implikationer för fortsatt 

forskning och praktik 

- 

 

Referens Sullivan. A., & Bers, M. U. (2015). Robotics in the early childhood 

classroom: learning outcomes from an 8-week robotics curriculum 

in pre-kindergarten through second grade. 

Hur motiveras studien? Integrering av teknologi i de yngre åldrarna i skolan, har blivit 

större de senare åren. 

Syfte/ 

forskningsfråga(or) 

Syftet med studien är att visa på hur programmering med robotar 

kan användas i klassrum för de yngre åldrarna och vad de lär sig. 

Metodval 60 barn/elever från förskolan upp till andraklass deltog i ett 8 

veckors program, för programmering med robotar. Kvantitativ data 

(i form av kunskapstest) togs av elever, för att se vad de lärt sig 

inom robotik och programmering. 

Slutsatser. Besvaras 

forskningsfrågan(orna)? 

Testen visade på att eleverna lärt sig robotik. Inlärningen av 

robotens funktioner visade ingen skillnad på ålder.  

Programmeringsinlärningen visade goda resultat, men resultaten var 

bättre ju äldre eleverna var. 

Implikationer för fortsatt 

forskning och praktik 

Mer forskning kring hur elever i de yngre åldrarna kan lära sig 

begreppen, om de får mer tid. 
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Bilaga 6 Lärares undervisningsmetoder 
 

Referens Waite, J. L., Curzon, P., Marsh, W., Sentence, S., & Hadwen-

Bennett, A. (2018). Abstraction in action: K-5 teachers' uses of 

levels of abstraction, particularly the design level, in teaching 

programming. 

Hur motiveras studien? Att elevers förståelse för nivåer av abstraktion (problem, design, 

code, running the code) och att kunna flytta sig mellan nivåerna är 

väsentligt för att kunna programmering. 

Syfte/ 

forskningsfråga(or) 

Att undersöka hur lärare använder sig av nivåerna av abstraktion i 

sin undervisning från förskoleklass till 5:an. Inriktningen är på 

design-nivån.  

Metodval Kvalitativ studie med 5 lärare, de använde semi-strukturerade 

intervjuer. 

Slutsatser. Besvaras 

forskningsfrågan(orna)? 

Användningen av nivåerna kan vara ett användbart verktyg för att 

förbättra undervisning och lärandet av programmering. 

Implikationer för fortsatt 

forskning och praktik 

Då studien var utförd på få deltagare, behövs vidare forskning kring 

det. 

 

Referens Israel, M., Wherfel, Q. M., Pearson, J., Shehab, S., & Tapia, T. 

(2015). Empowering K–12 Students With Disabilities to Learn 

Computational Thinking and Computer Programming. 

Hur motiveras studien? Eftersom datalogiskt tänkande har fått större plats i läroplanen, är 

det viktigt att också få med de elever som har funktionshinder i 

undervisningen, eftersom det kan ge dem bättre resultat i skolan 

samt möjligheter till jobb senare i livet. 

Syfte/ 

forskningsfråga(or) 

Att göra en sammanställning av forskning kring lärande av 

programmering och datalogiskt tänkande för elever med 

funktionshinder. 

Metodval Litteraturstudie. 

Slutsatser. Besvaras 

forskningsfrågan(orna)? 

Olika strategier för lärare nämns, såsom att att presentera 

programmering på olika sätt, beroende på olika behov. Låta elever 

använda olika metoder för att visa sina kunskaper. Olika sätt att 

engagera eleverna, genom olika projekt och samarbete mellan 

elever. 
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Implikationer för fortsatt 

forskning och praktik 

- 

 

Referens Valentine, K. D. (2018). Tinkering with Logo in an Elementary 

Mathematics Methods Course. 

Hur motiveras studien? Kodande och datorkunskap har på senare tid implementerats i 

undervisning från förskolan till gymnasiet. Lärare till lärarstudenter 

behöver därför kunna introducera detta till dem. 

Syfte/ 

forskningsfråga(or) 

Att få lärarstudenter att förstå aktiviteter inom 

datorkunskap/programmering tillsammans med geometri i LOGO. 

För att senare kunna integrera det i sin undervisning. 

Metodval Lärarstudenter fick prova aktiviteten. 

Slutsatser. Besvaras 

forskningsfrågan(orna)? 

Aktiviteterna fick lärarstudenterna att förstå sammanhanget mellan 

datorkunskap och matematik. 

Implikationer för fortsatt 

forskning och praktik 

Fortsatta studier kan innefatta att lärarstudenterna får prova det i 

undervisning av elever. 

 

Referens Laakso, M. J., Kaila, E., & Rajala, T. (2018). ViLLE – collaborative 

education tool: Designing and utilizing an exercise-based learning 

environment. 

Hur motiveras studien? Det behövs effektiva undervisningsmetoder inom programmering 

och matematik.  

Syfte/ 

forskningsfråga(or) 

Syftet med studien är att se hur implementering av ett nyutvecklat 

program ViLLE skapar lärandesituationer. Programmet kan bedöma 

och ge omedelbar feedback automatiskt. Det uppmanar också till 

samarbete mellan elever. 

Metodval Det implementerades i olika åldrar i skolan, från elementary till 

college. 

Metoden som användes i elementary school: 

18 elever (9 år) skulle lära sig bråk med programmet och jobbade i 

par. För- och eftertest av elevernas kunskaper togs. 

Slutsatser. Besvaras 

forskningsfrågan(orna)? 

Elevernas resultat förbättrades efter användningen av programmet. 

Eleverna tyckte också att programmet var roligt. Lärare kan ha 

nytta av detta program. 

Implikationer för fortsatt 

forskning och praktik 

Då det redan finns många programmeringsmiljöer så kan det vara 

svårt att få lärare att använda ett nytt. 
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Referens Saltan, F. (2016). Looking at Algorithm Visualization through the 

Eyes of Pre-service ICT Teachers. 

Hur motiveras studien? Visuella programmeringsmiljöer har blivit mer vanliga. 

Syfte/ 

forskningsfråga(or) 

Undersöka vad lärarstudenter inom informations- och 

kommunikationsteknik, anser om  

1. Vilken ålder visuell programmering ska implementeras? 

2. Vad de har för åsikter om vad visuell programmering kan bidra 

med för elevers lärande och lärares undervisning inom det? 

3. Vad kan visuell programmering ge för motivation för att lära 

programmering? 

Metodval Intervjuer och frågeformulär användes. 214 lärarstudenter deltog, 

som gick sitt sista år på utbildningen. 

Slutsatser. Besvaras 

forskningsfrågan(orna)? 

Hälften tycker att det ska användas i middle school och elementary 

school, medan några få tyckte att det passade i high school och 

college.  

Nästan alla tyckte att visuell programmering kan bidra till lärande 

av olika förmågor. Detsamma gäller motivationen, där nästan alla 

tyckte att den hade god inverkan på eleverna. 

Implikationer för fortsatt 

forskning och praktik 

- 

 


