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Abstract
In this report, I examine a part of the teaching of computer programming in a Swedish 
”gymnasium”, carried out through the course ”Programmering A”. In this beginner course, students, 
often in heterogeneous groups, are taught the basics of using a programming language. However, 
quite a few pupils are facing problems in completing the course. Especially, the construction and 
use of ”for-loops” (in the programming language C++) seems to be hard to master. The report focus 
on the making and practising of a student-oriented excercise, which uses both visual and problem-
oriented means to teach ”for-looping” in a way that makes learning easier, and also stimulates the 
students' creativity. Pros and cons with this excercise are discussed in the report, within the 
theoretical framework of the mathematician Papert and his ”constructionism”, as well as with some 
Swedish constructionist studies. The report is based on a qualitative study of three small student 
groups performing the excercise,  at a ”gymnasium” in Sweden.
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Sammanfattning
I denna rapport undersöker jag undervisningen i programmering i kursen "Programmering A", som 
är en gymnasiekurs på 50 poäng. I den skola som jag har observerat är det mest elever som saknar 
tidigare erfarenhet av programmering. Det språk som ska användas är programmeringsspråket C++. 
En del av dessa elever har tydliga problem med att uppfylla kursmålen. Speciellt verkar förståelsen 
och användning av "for-loopar" vara svårt att bemästra. Rapporten fokuserar på hur man kan 
konstruera en övningsuppgift, som både använder visualisering och problematisering, för att 
undervisa om for-loopar på ett sätt som gör inlärningen lättare. Fördelar och nackdelar med denna 
övningsuppgift behandlas i rapporten. I den teoretiska delen utgår vi från datorforskaren Papert och 
hans teori för undervisning som kallas konstruktionism och några svenska studier som utvärderar 
Paperts teori. Utifrån denna teori skapas sedan en övningsuppgift utifrån några väl uttänkta 
principer. I den empiriska delen, som består av en mindre kvalitativ studie, undersöks sedan dels 
hur väl uppgiften lyckas förmedla kunskap om for-loopar och dels hur väl dessa principer har 
fungerat. Det visar sig att kunskapsförmedlingen verkar ha påbörjats i och med övningen, men det 
är svårt att utifrån undersökningen se hur deras fortsatta kunskaputveckling kommer att vara och 
hur just den här övningsuppgiften inverkar. Det verkar som principerna fungerar och kan användas 
igen för fortsatt utveckling.

Nyckelord: programmering, for-loopar, Papert, konstruktionism, undervisningsmetoder
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1 Inledning
Den här uppsatsen är skriven utifrån ett praktiskt och konkret problem som jag har stött på i min 
undervisning i programmering på A-nivå i gymnasieskolan. Den är  ett examensarbete inom 
lärarutbildningen med ett didaktiskt  perspektiv på datorutbildningen och behandlar ett specifikt 
moment  inom programmeringsundervisningen på gymnasiet, nämligen momentet for-loopar i 
programmeringsspråket C++. Jag har utvecklat en elevövning för problemorienterat och visuellt 
lärande inom programmeringsmomentet for-loopar och kvalitativt studerat hur denna övning 
fungerade i mindre grupper av elever. Teoretiskt har övningen förankrats inom en konstruktionistisk 
ram, med en inspirationskälla i bland annat matematikern Papert.

1.1 Bakgrund 
Programmering är på ett mångsidigt ämne för elever att studera. Dels används det mycket inom 
näringslivet, vilket gör att studierna kan vara en ingång till en yrkeskarriär. Dels kan det också 
fungera som ett hjälpmedel för mer teoretiska studier. Framför allt inom matematiken kan 
programmering användas så att eleverna kan hitta nya lösningsstrategier och fördjupa sin kunskap. 
Dessutom, genom att förstå hur ett program fungerar och är uppbyggt,  kan eleven få en djupare 
förståelse för hur en dator fungerar och eftersom datorer allt mer påverkar samhällsutvecklingen är 
det av betydelse för elevens förmåga att förstå viktiga samhällsfrågor. Slutligen är att programmera 
att skapa något och ägna sig åt problemlösning vilket kan väcka till liv en kreativitet som kan leda 
till ett lustfyllt lärande. 

Kurser i programmering erbjuds i gymnasieskolan, men inte i grundskolan. På gymnasiet finns det, 
i ämnet datorteknik, tre olika programmeringskurser A, B och C som bygger på varandra. Dessa 
kurser kan läsas som individuellt val, men Programmering A ingår också i vissa inriktningar. 
Vidare ger kursmålen för ämnet möjlighet för varje skola eller lärare att själva välja 
programmeringsspråk. Hela nio programmeringsspråk har kurskoder men andra 
programmeringsspråk kan också väljas 

Jag har under en längre tid (ca 18 veckor under ett och ett halvt år) under min VFU varit på ett 
mindre gymnasium på en mindre ort i södra Sverige. Skolan har mindre än 300 elever. De program 
där A-kursen i progammering ingår är till exempel det naturvetenskapliga programmet med data-
matematikinriktning samt elprogrammet, där man använder sig av C++ som programmeringsspråk. 
Där har jag kunnat observera hur undervisning utförs och under vilka villkor. Jag har både 
auskulterat och haft egna undervisningspass. Programmering läses av elever med mycket olika 
bakgrund. Vissa elever kommer från ett naturvetenskapligt program och kan ha ett bra matematiskt 
kunnande. Andra eleverna kommer från yrkesförberedande program, de har ofta brister i sina 
matematikkunskaper och särskilt de senare har ibland problem med att klara målen i 
programmeringskursen.

Detta gör att klasserna i programmering kan vara mycket heterogena grupper. Ibland läser inte ens 
alla elever samma kurs vid samma undervisningstillfälle, vilket gör det svårt att ha en 
sammanhållen undervisning för alla eleverna. På den gymnasieskola som jag har undersökt löser 
man detta problem genom att använda sig av enskild undervisning, ibland kallat individuellt arbete i 
litteraturen, såsom ofta görs inom matematikundervisning. Varje elev arbetar för sig själv utifrån en 
lärobok. Eleven läser först igenom ett teoriavsnitt och löser sedan ett antal uppgifter som går ut på 
att de ska skriva korta program enligt en instruktion. Detta gör att varje elev kan arbeta i sin egen 
takt. 

 Det verkar dock som att undervisningen inte fungerar för en del elever. De använder en stor del av 
tiden till att spela flash-spel på Internet eller annat orelaterat surfande. Vidare verkar de inte ta till 
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sig den handledning som de får för att lösa uppgifterna, utan har lika svårt nästa gång de stöter på en 
liknande uppgift. De ger sedan upp efter bara ett par tafatta försök att skriva ett fungerande 
program. Detta blev upprinnelsen till mitt eget engagemang i frågan och i förlängningen till valet av 
uppsatsämne. 

1.2 Termer och begrepp
Det förekommer datatekniskt språk och programmeringskod i texten, men jag har försökt att 
förklara innebörden i den löpande texten så att även den datatekniskt obevandrade ska förstå 
resonemanget i texten. Ett par tekniska termer som används särskild ofta förklaras här:

Kod. Med detta ord avses allt som programmeraren skriver på datorn för att skapa ett program. All 
kod som citeras i denna rapport kommer att markeras med fetstil.

Syntax är de regler som avgör hur programmeringsspråket ser ut. Eftersom ett programmeringsspråk 
är ett helt formellt språk måste all kod som skrivs följa språkets formella regler. Det gör att 
programmeringsspråket endast kommer att ha en tolkning. Det är dock möjligt att programmeraren 
inte förstår vilken tolkning som är den riktiga och detta leder ofta till fel.

En for-loop avser en struktur i ett program som utför repetitioner enligt en for-sats syntax. I C++ 
finns det många möjliga repetitionssatser, men for-loopen är den som används oftast. Nedan visas 
ett exempel på ett C++ program som skriver ut ”Hej” tio gånger med hjälp av en for-loop. Själva 
for-loopen utgörs av koden som börjar med for och slutar med första }-tecknet:

#include <stdio.h>
void main(){
for(int i=0; i<10;i++){

cout << ”Hej”;
}
}
En kompilator är det datorprogram som tolkar koden enligt syntaxreglerna och sedan översätter den 
till något som datorn kan förstå och utföra. Om koden bara tolkas men inte översätts, utan 
programmeringskommandona utförs direkt kallas det interpretator. För C++ används en kompilator, 
medan för exempelvis Javascript, som används på hemsidor, används en interpretator.

Utvecklingsmiljö, är all de program som används av programmeraren för att förverkliga 
programmet.

Variabel, är där man sparar data i C++. I C++ måste alla variabler deklareras, det vill sägas man 
måste tala om vilken typ av data som ska lagras där. Till exempel betyder ”int i=1;” Att variabeln i 
är ett heltal och den har fått värde 1. 

API (Application Programming Interface): förutom programmeringsspråk så behöver en 
programmerare bibliotek för att kunna skapa praktiskt användbara program. Biblioteken innehåller 
många funktioner som kan utföra  diverse uppgifter, till exempel rita något på datorskärmen. Hur 
dessa funktioner, som vi också kan kalla anrop, ser ut är bibliotekets API. Hur användbart ett 
bibliotek är avgörs till största del hur väl utförd designen är på dess API.
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1.3 Syfte 
Jag ville undersöka om en möjlig lösning på undervisningsproblemet jag beskriver ovan var att 
skapa övningar som var problembaserade och visuella. Dessa övningar skulle utgå från vad eleverna 
kan finna lustfyllt. Många elever uppskattar att spela mindre avancerade spel över Internet och detta 
var något jag tog tillvara när jag designade uppgifterna. Mitt mål var att konstruera en övning som 
täckte ett specifikt undervisningsmoment, som på ett enkelt sätt kunde anpassas till den övriga 
undervisningssituationen. Som undervisningen nu är organiserad arbetar eleverna med att skriva 
små program utifrån en uppgift. Jag ville ge dem en kort uppgift som var friare och mer konkret än 
vad de är vana vid, som passar att de gör tillsammans med en kompis mellan två andra uppgifter 
som de gör i sin bok. De skulle arbeta i en mindre grupp för att det skulle vara möjligt att empiriskt 
undersöka övningen genom den diskussion som man då kan observera, men också för att det kan 
vara bra för eleverna att få arbeta tillsammans istället för enskilt.

På programmering A-kursen på det gymnasium jag varit på har eleverna haft problem dels med att 
förstå syntaxen för språket och den logiska uppbyggnaden av programmet, samt att gå från en 
uppgift till ett färdigt program. Skapandet av program med for-loopar är det mest avancerade som 
lärs ut på kursen. Hur bra eleverna kan skapa dessa program ligger till grund för betyget godkänd. 
Många elever har svårigheter med detta mål. Med en övning där detta kunde övas på ett mer 
lättförståeligt och lustfyllt sätt skulle det kunna bidra till att förbättra undervisningen och 
förhoppningsvis också elevernas möjligheter att nå målen med kursen. 

Jag vill förbättra undervisningen om for-loopar. Samtidigt vill jag att förbättringen ska vara 
praktiskt möjlig att införliva i elevernas undervisning som den ser ut idag. Jag har därför försökt att 
skapa en programmeringsuppgift där eleverna ska få möjlighet till ett mer lustfyllt lärande, genom 
att uppgiften ska vara lätt att förstå för eleverna, visualiserad och ge möjlighet för eleverna att finna 
egna kreativa lösningar. Utifrån detta har jag skapat en programmeringsuppgift som är avsedd att 
användas under en lektion. 

Vidare är en del av syftet att skapa och analysera denna övning utifrån ett teoretiskt och praktiskt 
ramverk, utifrån olika faktorer som påverkar undervisning. Jag har  utifrån mitt problem studerat 
didaktisk litteratur om programmering, både litteratur som har haft ett visionärt perspektiv på 
utbildning och litteratur som har haft en mer tillämpad inställning till undervisning. Jag har utifrån 
denna litteratur analyserat min övningsuppgift för att se hur den bör konstrueras för att på ett 
framgångsrikt sätt förmedla kunskap om programmering. Jag har också utfört en mindre kvalitativ 
undersökning av hur uppgiften utfördes och förstods i några mindre grupper av elever för att få en 
uppfattning av hur eleverna tog till sig uppgiften och hur de resonerade, och för att få underlag för 
att dels kunna modifiera uppgiften, dels kunna modifiera undervisningen som sådan. 

Syftet är att förbättra programmeringsundervisningen enligt ovan,  genom att använda en metod 
baserad på visualisering som alternativ till programmering där enbart text används som gränssnitt 
till programmen.

1.4 Frågeställning
Hur kan en visualiserad och problemorienterad övningsuppgift användas för att främja inlärning 
och användande av for-loopar i programmeringsundervisningen?

2 Teori och praktik
För att besvara frågeställningen är det nödvändigt att hitta en beskrivning och en förklaring till 
varför undervisningen ser ut som den gör nu, för att sedan klargöra vilken kunskap som eleverna 
förväntas förvärva. För att få inspiration och ett diskussionsunderlag till övningsuppgiften 
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undersöker jag alternativ till programmeringsundervisningen som bedrivs i den aktuella skolan. 
Framför allt undersöks konstruktionism enligt matematikern Papert och några exempel på 
programmeringsundervisning som kan antas ha hämtat inspiration därifrån. Vidare diskuteras en 
svensk undersökning där man har testat dessa tankegångar.

Utifrån denna teoretiska bakgrund formulerades och konstruerades övningsuppgiften, så att det 
skulle vara möjligt att observera elevernas arbetssätt.  Detta beskrivs i metodavsnittet längre ned. 

När det gäller den svenska terminologin för Paperts teori har den svenska översättningen av The 
Children's Machine (Papert, 1993)  som är gjord av Ulrika Jackobsson (Papert, 1994) använts. 

2.1 Den praktiska undervisningen i programmering 
Elevernas undervisning i programmering på den undersökta gymnasieskolan vilar inte på någon 
uttalad pedagogik. Jag har observerat hur den går till, samt studerat det aktuella läromedlet,  och ger 
här en kort beskrivning av både undervisning och läromedel.. Lektionerna går i huvudsak till så att 
eleverna arbetar utifrån en lärobok. Varje elev har tillgång till en dator som eleven arbetar själv 
med. Eleven arbetar i sin egen takt med att lösa uppgifterna i boken. Det gör att det är väldigt stor 
spridning på var eleverna är i boken. Det förekommer att elever som sitter bredvid varandra arbetar 
på ungefär samma ställe. Men även då försöker varje elev att lösa uppgiften självständigt och 
jämför sedan eller låter sig inspireras av kamratens lösning. När problem uppkommer tillfrågas 
antingen eleven som sitter bredvid eller läraren. Läraren fungerar som en handledare som försöker 
guida eleven genom problemet som den har. Oftast kan läraren, tack vara sin mycket stora 
erfarenhet, snabbt lokalisera problemet, men det är inte alltid säkert att det går fort att felsöka ett av 
elevernas program.

Eftersom läroboken, som är skriven av Nilsson, U. och Silborn, B. (2001), är helt avgörande för hur 
undervisningen går till är det här som ett sökande efter den pedagogiska tanken bakom 
undervisningen bör ske. Boken är avsedd som läromedel för Programmering A med språket C++. I 
boken talas det aldrig explicit om pedagogisk metodik eller tanke. Man kommer dock med ett 
inledande råd: ”För att bli en bra programmerare måste man programmera mycket”. Detta är citerat 
från förordet på sidan 3 i Nilsson, U. och Silborn, B. Det är denna pedagogiska tanke som ligger till 
grund för boken. Alla kapitel utom två, det inledande kapitlet och ett som är mer teoretiskt och 
behandlar algoritmer, är uppbyggda kring en förklarande text som är uppblandad med exempel. 
Efter varje avsnitt finns det övningsuppgifter och i slutet av kapitlet finns det  repetitionsuppgifter. 
De allra flesta av dessa uppgifter går ut på att eleven får beskrivet för sig ett program som eleverna 
sedan ska skriva och få att fungera. Dessa program är oftast små och de interagerar med användaren 
genom att de skriver ut text och användaren i sin tur kan skriva in text. Tanken är alltså att eleven 
under kursen ska skriva så många små program som möjligt för att på så sätt lära sig att behärska 
programmeringsspråket och utvecklingsmiljön. 

Varför ser då undervisningen ut som den gör? En iakttagelse som jag gjort är att undervisningen 
påminner om den  metodik som ofta används inom matematikämnet. Inom matematikdidaktiken 
diskuterar man ofta kritiskt kring ”enskilt arbete”(Skolverket, 2003), det vill säga att 
undervisningen till största delen går till så att eleverna studerar var för sig i en bok, med korta inslag 
av lärargenomgångar. Det har föreslagits att det är för att den enskilda undervisningen har ökat i 
svenska skolor som skolan numera får sämre resultat i internationella studier. Det finns givetvis 
många faktorer som påverkar att undervisningen ser ut på detta sätt, som också diskuteras ingående 
i matematikdidaktisk litteratur.  En viktig faktor är den tradition som råder inom skolan, och som 
bärs både av elever och lärare. Man förväntar sig att undervisning ska vara på ett visst sätt. Eleverna 
förstår hur man ska arbeta enligt denna metodik, så de slipper känna sig hindrade i sina studier eller 
osäkra på vad de ska göra. Inom den programmeringsundervisning som jag har observerat har man 
antagligen ärvt denna tradition och detta synsätt. Jag baserar detta på hur lika denna 

- 4 -



programmeringsundervisning är ”enskilt arbete” inom matematiken, framför allt vad gäller 
relationen mellan elev och lärare. 

Jag tror att det är så eftersom släktskapet mellan programmering och matematikämnen antagligen är 
starkt i lärarnas och elevernas ögon. En väsentlig skillnad är dock att man inom programmeringen 
skapar något som är utanför det egna huvudet. Kompilatorer kräver att man uttrycker sig exakt för 
att de ska göra ett väl fungerande program. I matematik är man mer intresserad av abstrakta idéer.

En annan faktor som gör att den programmeringsundervisning som jag har observerat saknar 
gemensamma inslag är att det verkar inte finnas något intresse från vare sig lärare eller efterfrågan 
från elever för verktyg som skulle underlätta gemensam undervisning. Till exempel saknas  det eller 
finns inget intresse för projektorer som annars kunde användas för att visa upp innehållet av en 
skärmbild för alla i en klass.

Slutligen, i och med att eleverna arbetar fritt i sin bok gör elevernas spridning i böckerna att det inte 
finns något gemensamt innehåll från boken att ta upp. Om läraren talar om något som tas upp i 
kapitel 4 så kommer de som ännu inte kommit dit anse att det inte berör dem, medan de som redan 
gjort det kommer att anse att de redan är klara med det. Det finns ingen gemensam grund från 
vilken kommunikation kan ske. 

2.2 Vilken kunskap ska eleverna förvärva?
Ett annat sätt att försöka få en bild för vad programmeringsundervisningen egentligen går ut på är 
att titta på innehållet utifrån elevernas perspektiv. Vad är det för koncept som eleverna måste 
förvärva för att förstå programmering? Det skulle gå att klassificera denna kunskap utifrån element i 
programmeringsspråket, som variabeldeklarationer och kontrollstrukturer. Detta motsvarar 
syntaxen, men det finns andra faktorer som är viktiga att kunna för att kunna programmera bra. Här 
gör jag en uppställning över fyra viktiga faktorer. Denna lista är hämtat från en artikel skriven av 
Bellström och Thorén(2009). 

 Grundläggande aritmetiska kunskaper. Problemen som det finns intresse av att lösa med 
hjälp av programmering innehåller ofta en del matematik. Ett grundkrav för att kunna arbeta 
med programmeringsspråk, förutom dem som är designade för att barn ska kunna använda 
dem, är grundläggande förståelse för olika räkneoperationer. 

 Kunskap om utvecklingsmiljön. Att komma igång med programmering kan vara 
komplicerat. Det beror ofta på att det är svårt att installera utvecklingsmiljön och det kan 
krävas mycket god datorkännedom och en hel del tur för att lyckas. Men även när 
utvecklingsmiljön är installerad är det ett ramverk av program av en komplexitet som, om 
det är användarens första erfarenhet av programmering, kan vara mycket svåra att 
överblicka. Allteftersom användaren blir mer van programmerare kommer det också att 
finnas behov av många av de avancerade funktionerna hos utvecklingsmiljön som 
programmeraren behöver lära sig för att bli en bra programmerare.

 Kunskap om programmeringsspråket. Framför allt om dess syntax, men också om vad 
kommandona står för och vad de används till. Ett stort problem här är att till skillnad från 
vanligt tal- och skriftspråk som elever är vana vid, så är programmeringsspråk alltid ett 
formellt språk. Detta innebär att allt måste skrivas exakt och allt har en specifik mening. Det 
uppstår lätt subtila fel om något i koden inte används på exakt rätt sätt. Många elever får ett 
”magiskt” tänkande när det kommer till hur de hanterar programmeringskoden. (Se till 
exempel hur grupp C nedan använder sig av for-loopar till att börja med).

 Kunskap att göra om sina tankar till kod. Förmågan att gå från en uppfattning om 
problemets lösning till själva programmeringskoden. Det vill säga att utifrån en idé om vad 
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man vill göra programmet ska göra, också klara av att skriva kod som gör detta.

2.3 Konstruktionism och Papert
Den amerikanske matematikern Seymour Papert har haft ett väldigt stort inflytande på diskussionen 
kring hur datorer ska användas i undervisningen, både internationellt och i Sverige. I hans tankar 
har användningen av datorer en central roll och då framför allt programmering av datorer. Papert 
har doktorerat inom tillämpad matematik och har sedan arbetat mycket med den inom pedagogisk 
forskning kände Piaget, som har influerat honom och fått honom att intressera sig för barns lärande. 
Papert har forskat på MIT(Massachusetts Institute of Technology) om AI (Artificiell Intelligens) 
tillsammans med bland annat datavetaren Minsky. I Minskys berömda bok om AI,  Society of Mind 
(1986) beskriver han följande princip utifrån Paperts idéer om lärande:

Papert's Principle:
Some of the most crucial steps in mental growth are based not simply on acquiring new 
skills, but on acquiring new administrative ways to use what one already knows. 
(Minsky 1986, s. 102)

Detta är typisk för Paperts syn på lärande där han sätter den som lär sig i fokus. Hans teorier handlar 
inte om de som lär ut, utan hur man själv lär sig saker. Papert kallar detta perspektiv för 
"matetik"(Papert,1986) i kontrast till pedagogik som handlar om skolan och lärarens roll. Utifrån 
detta perspektiv utvecklar han sin egen teori för undervisning som han kallar "constructionism", 
konstruktionism på svenska. Denna teori ska inte förväxlas med "constructivism", konstruktivism 
på svenska, som är en annan teori om hur lärandet går till. Papert definierar konstruktionism på 
följande vis i sammanfattningen till hans ansökan till “National Science Foundation”:

The word constructionism is a mnemonic for two aspects of the theory of science education 
underlying this project. From constructivist theories of psychology we take a view of 
learning as a reconstruction rather than as a transmission of knowledge. Then we extend the 
idea of manipulative materials to the idea that learning is most effective when part of an 
activity the learner experiences as constructing a meaningful product.
(Papert 1987)

Hans teorier utgår från att man ska skapa en miljö där den studerande själv kan göra något konkret 
utifrån sina egna intressen och på så sätt få ett kvalitativt lärande. 

Papert betonar mycket starkt, till skillnad från andra teorier som baserar sig på konstruktivism, de 
fysiska artefakternas betydelse, där datorn kan vara till hjälp för att fördjupa kunskaperna. Han 
skiljer sig också från andra teorier inom datordidaktik, såsom CAI (”Computer assisted 
instruction”) som ligger till grund för de flesta datorspel för lärande. Där använder man sig av en 
färdig undervisningsplan i någon form. Spelen ska vara lätta att använda och ska ge genomtänkta 
illustrationer av ämnet. Det ger ofta ett spel med mer eller mindre linjär handling. Papert tänker sig 
däremot att man med datorns hjälp skapar "microworlds" som simulerar eller bearbetar ämnet på ett 
sådant sätt att det ger fördjupade kunskaper. Eleverna ska ges möjlighet att ställa sina egna frågor 
och ha möjlighet att skapa något eget. Som ett exempel på detta beskriver Papert inlärning av bråk. 
I en CAI-metodik förses eleverna med ett program som på ett eller annat sätt frågar vad ett bråk har 
för värde eller egenskaper, till exempel: Är 1/2 lika med 1/4 eller 2/4", fast frågorna kan givetvis 
göras mycket mer intressanta. Utifrån konstruktionismens metodik skulle man istället  använda ett 
arbetsätt där de studerande istället ges möjlighet att själva skapa ett sådant program, som de själva 
och andra elever kan använda.
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En annan princip som är viktig för Papert är det konkreta. All undervisning ska vara centrerad kring 
det som för den lärande är konkret, det vill säga det som den lärande finner meningsfullt och kan 
omsätta i en handling eller en tanke. Detta konkreta är också alltid kopplat till en specifik situation. 
De abstrakta principerna ska fungera som ett verktyg som man tillämpar på de konkreta 
situationerna. För Papert är ”de konkreta operationernas stadium” som Piaget talar om, inte något 
övergående, utan ett sätt att tänka som måste värderas lika högt som det abstrakta tänkandet som 
barn lär sig senare,  enligt Piaget.   

Papert ser intåget av datorer i undervisningen som något helt nytt som kan revolutionera 
undervisningen och göra så att man faktiskt kan förverkliga visionerna från den progressiva 
undervisningsrörelsen. Enligt Papert kommer datorn med tiden att bli en "knowledge-machine", på 
svenska ”kunskapsmaskin”, en maskin som kan förmedla alla typer av kunskap och vara en 
plattform för konstruktionismens idéer om lärande. Man bör i skolan eftersträva en "megachange" 
som i grunden kommer att ändra på vad skolan är för någonting. Enligt Papert kommer en skola 
som helt genomsyras av konstruktionismens metoder att lösa många av de utbildningsproblem man 
har idag och resultatet kommer bli elever med djupa och relevanta kunskaper.

Papert ser flera problem med att genomföra detta, förutom att en riktig kunskapsmaskin ännu inte 
finns. Framför allt skolans organisation, som på många olika plan motverkar denna utveckling och 
gör den svår att förverkliga. Ett exempel på detta är missvisande sätt att mäta kunskap i form av 
prov och tester.

Därför är det, enligt Papert, först när dessa genomgripande förändringar, som konstruktionismen 
kräver, har skett som man verkligen kan se fördelarna med konstruktionismens metoder.

2.4 Konstruktionism i programmeringsundervisning 
Papert var inflytelserik inom den tidiga programmeringsundervisningen. Projekt som är direkta 
fortsättningar på projekt Papert var delaktig i lever fortfarande kvar. Inspiration från hans projekt 
kan man också se i många olika sammanhang.

Redan i slutet av 60-talet skapade Papert tillsammans med andra på MIT programmeringsspråket 
Logo som var tänkt att vara ett språk som även barn skulle kunde använda[10]. När Logo kom 
fanns inga datorskärmar. För att barn skulle kunna få något meningsfyllt ut av sin programmering 
använde man sig av en liten robot som kallades för ”turtle”, sköldpadda på svenska. Till denna 
robot fäste man en penna, när roboten åkte runt utifrån logoprogrammet ritade den ett mönster. Till 
exempel: följande kod ritar en fyrkant genom att 4 gånger repetera att sköldpaddan ska gå 100 steg 
framåt och sedan svänga 90 grader åt vänster:

repeat 4 [forward 100  left 90]
När sedan datorerna blev bättre och skärmar blev vanliga, flyttade sköldpadderitningarna in i datorn 
och man fick sköldpaddsgrafik som kunde vara mycket avancerad. Hela tiden utvecklades Logo 
som ett språk avsett att användas i undervisning. Många varianter dök upp med olika inriktningar. 
NetLogo (Wilensky, 1999) är en intressant variant som används idag. Den är intressant eftersom 
den har en betoning på simuleringar, vilket påminner om Paperts tankar om "microworlds". En 
annan intressant implementation är Logo Interpreter (Bell, 2008) som är implementerad i Javascript.

Papert började också att samarbeta med företaget Lego (Lilja & Lindström, 2002). Ur detta 
samarbete växte Logo-Lego fram. Det bestod av en byggsats med Lego som innehöll motor och 
lampor som kunde styras med hjälp av programmeringsspråket Logo. Detta utvecklade sig sedan till 
Lego-Dacta, men nu hade programmeringsspråket ändrats till ett helt ikonbaserat språk. I dag finns 
två produktkategorier från Lego utvecklade från Lego-Dacta. Robotbyggsatsen Lego Mindstorm, 
som har fått sitt namn från Paperts första bok om konstuktionism (Papert, 1986), och WeDo som 
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liknar det ursprungliga Lego-Logo mer.  

Logo inspirerade även Etoys, som också ska vara ett programmeringsspråk som är enkelt att lära för 
barn. Men istället för sköldpaddegrafik är det baserat  på grafiska objekt, så kallade ”sprites”. Från 
Etoys utvecklade sedan MIT Media Lab programmeringsspråket Scratch som har fått ett stort 
genomslag. I Scratch kopplas ”sprites” samman med ”script” som man skapar genom att dra och 
passa in olika block med varandra. Detta sätt att programmera är väldigt intuitivt och det är möjligt 
även för små barn att programmera. Min erfarenhet är att både gymnasieelever och femåriga barn 
kan finna sig tillrätta och programmera med Scratch, på olika nivåer och utifrån sina egna 
förutsättningar och intressen. Nedan är en bild på Scratch. Det lilla vita  fönstret med en katt är där 
”spriten” är och till vänster om det ser man ett script som utförs när användaren trycker på flaggan. 
Längre till vänster finns det sedan en lista på block som man kan välja att arbeta med.

Figur 1: Huvudfönstret för Scratch. 

2.5 Undersökningar av konstruktionism
I Sverige har det gjorts en stor undersökning av konstruktionistiska metoder. Den finansierades av 
projekt i KK-stiftelsen LearnIT,  forskarskolan för pedagogiskt arbete i Linköping och 
Vetenskapsrådet. I undersökningen ingick 32 elever som gick i årskurs sex. De hade tre lektionspass 
vars längd varierade mellan 30-60 minuter. Eleverna arbetade i grupper med mellan 2 och 4 elever. 
Under dessa lektioner arbetade de i en datormiljö som kallades Lego-Dacta, som består av en 
mjukvara (kallad TechnoLogica) och en byggsats av Lego. Precis som i Logo-Lego kan byggsatsen 
kopplas samman och styras av mjukvaran. En skillnad är dock att TechnoLogica är ett helt 
ikonbaserat programmeringsspråk som man interagerar med med hjälp av musen. 
Programmeringsspråket är enkelt men har funktionsanrop, som till exempel Scratch saknar. Under 
de tre lektionstillfällena fick eleverna varsin färdigbyggd modell som de kunde undersöka. Under de 
två första tillfällena hade de uppgifter att utgå ifrån, medan det under det tredje var det mer fritt. 
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Datainsamlingen gick till så att det fanns en videokamera som spelade in vad eleverna gjorde och 
sade och en som filmade vad som skedde på skärmen. Det fanns också två försöksledare som gjorde 
egna observationer och fungerade som handledare.

Två olika artiklar på svenska om detta projekt har skrivit och publicerats i boken Utm@ningar och 
e-frestelser (2002). 
Den ena studien undersöker det tredje passet och är skriven av Lilja och Lindström (2002). Under 
denna övning arbetade eleverna med en bil och en ramp. Bilen kunde åka upp och ned för rampen. 
Lilja fann att det bland eleverna fanns många sätt att ta till sig övningen. 

Ett sätt var att tänka ”göra” någonting. Eftersom musen var det viktigaste sättet att interagera med 
datorn innebar detta att de elever som använde detta arbetsätt ville sitta vid datorn och arbeta med 
musen. Ett annat sätt var att fysiskt leka med bilen, så att den blev en leksaksbil som man körde 
med handen, manuellt. Andra fann andra lekar som intresserade dem. Det fanns också åtminstone 
en elev som hade ett analytiskt förhållningssätt till uppgiften. Denna höll sig i bakgrunden och gav 
instruktioner till de övriga. Detta visar att många elever fann sitt eget sätt att relatera till materialet 
och många fann det lustfyllt. Bilen var för eleven något konkret som de kunde arbeta med på ett för 
dem meningsfullt sätt.

Men Lilja fann också att eleverna ändå i sitt arbete var styrda av tanken på att detta var en 
skoluppgift och det var något som skulle lösas för att eleverna skulle klara uppgiften. Förklaringen 
till detta, enligt Lilja, var att eleverna befann sig i en skolkontext och använde sig av praxis från 
denna. Denna praxis tror Lilja är självreproducerande och kommer att finnas i alla typer av 
skolformer.

Vidare kunde inte Lilja observera att eleverna skulle ha uppnått någon allmän förbättring av sitt 
strukturerade tänkande. Den kunskap eleverna fick var väldigt situationsbunden. I likhet med Pea 
(1987) som också har studerat Paperts idéer under kontrollerade former fann Lilja att eleverna inte 
hade fått några ökade generella kognitiva förmågor, vilket man anser motsäger konstruktionismen. 

Detta är dock ett egendomligt resonemang eftersom en sådan slutsats inte går att härleda från 
Paperts teoribildning. Läser man vad Papert har skrivit är det mycket tydligt att hans 
undervisningsmetoder skulle tillämpas under en längre tid och där eleverna hade stor frihet i hur de 
skulle arbeta med materialet. Inget av detta är uppfyllt i Liljas experiment. Men Lilja påpekar att 
Paperts teori är svår att vetenskaplig belysa, vilket jag diskuterar vidare längre ned.

Lilja lägger också vikt vid ett resonemang som han härleder från Säljös (2000) tankegångar, 
nämligen att eleverna inte själva kan upptäcka kunskap som det har tagit mänskligheten årtusenden 
att finna. Återigen tror jag att Lilja misstolkar det som Papert vill att den lärande ska finna. Det som 
ska återupptäckas är inte de vetenskapliga sanningarna och metoderna, utan det eleverna förväntas 
finna är att dessa metoder och sanningar är relevanta och konkreta för den lärande. När denna 
upptäckt är gjord blir förmedlingen av kunskap naturlig. Denna förmedling kan sedan ske via en 
kunskapsmaskin eller en medarbetare, till exempel läraren.

Lilja konstaterar slutligen att det mycket väl kan finnas mycket användbart i Paperts tankar men de 
måste ses som en av många metoder i skolan istället för den revolution som Papert ville ha. 

Den andra artikeln i Utm@ningar och e-frestelser är skriven av Ivarsson (2002). Den behandlar 
endast en konversation som skedde under det första lektionspasset, men efter det att gruppen gjort 
klart den obligatoriska frågeställningen och börjat arbeta fritt. Det som gjorde denna konversation 
så intressant var att eleverna kom in på begreppet rekursion (själv-referens) vilket många anser 
mycket avancerat. Ivarsson finner ett par intressanta aspekter på det här samtalet som kretsar kring 
en visualisering.

Ivarsson konstaterar att det är tack vare visualiseringen, som gör att både lärare och elev kan 
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diskutera utifrån en gemensam visuell verklighet, som gör att samtalet kan lägga sig på en så hög 
abstraktionsnivå. Eleverna kan förstå varandra eftersom man gör referenser till den visuella miljön.

Samtidigt så skapar man ett ”skenbart samförstånd” eftersom elever och lärare egentligen menar 
olika saker. Ivarsson såg att samtalet mellan lärare och elev egentligen gick i två parallella 
argumentationslinjer. Läraren utgick från en högre abstraktionsnivå. Läraren läste in mycket mer i 
konversationen än vad som faktiskt sades eftersom läraren använde sin konceptuella förståelse för 
rekursion för att tolka vad som hände, medan eleverna gjorde en helt konkret tolkning.

Ivarsson argumenterar också för att det som saknades i diskussionen var att läraren skulle hitta ett 
progressivt språk, där läraren kunde skapa en kommunikativ bro och leda eleverna mot en bättre 
förståelse för det abstrakta begreppet. Ett språk som kopplar ihop övningen med andra aspekter av 
elevernas liv, som exempelvis andra skolämnen. Ett språk som gör att de i denna konkreta situation 
kan finna abstrakta principer som de kan använda som verktyg. Detta ser Ivarsson som ett starkt 
motargument mot Paperts tankar där läraren har en mindre aktiv roll. Tvärtom behöver lärarens roll 
betonas ännu mer, enligt Ivarsson, för att bra undervisning ska bli möjlig.

2.6 Problem med konstruktionism
Det finns tre uppenbara svagheter med Papert resonemang. För det första är den teoribildning och 
den terminologi han använder sig av något oklar. Det beror delvis på att han är retorisk i sin 
argumentation och förespråkar revolution istället för att se hur hans metod skulle kunna passas in i 
den nuvarande skolan. 

Dessutom argumenterar Papert med anekdoter och egna erfarenheter. Han ser det som viktigt att 
man använder sin egen intuition för vad som är rätt i fråga om undervisningen, se exempelvis 
kapitel 2 (i Papert, 1993). För ett vetenskapligt perspektiv är detta givetvis problematiskt. Om 
någon annan tog andra anekdoter och använde sig av sin intuition skulle bilden kunna bli helt 
annorlunda och man skulle inte kunna argumentera för vilken bild som är mest relevant i 
sammanhanget. Hur skulle man då avgöra vilken metod som är mest användbar för skolan?

Ett annat problem är hur man ska mäta uppnådd kunskap och effektiviteten i konstruktionismen. 
Inom konstruktionismen betonas djupgående kunskaper. En viktigt kännetecken för sådan kunskap 
är att den som besitter sådan kunskap har kvar den länge och kan tillämpa den senare i livet. För att 
mäta sådan kunskap är det mindre intressant vad en person får för resultat på ett prov. Du kan alltid 
få bättre resultat på ett prov genom att studera frågeställningar som liknar provets en kort tid innan 
provet för att sedan glömma bort dem. Därför säger provresultatet inte med nödvändighet något om 
hur kunskaperna kommer att vara långt efter att utbildningstillfället är avslutat. Vidare kan man 
ifrågasätta om det alltid går att göra relevanta och konkreta frågeställningar på skriftliga prov.

Men hur skulle man annars mäta kunskap än med traditionella prov? Hur man än svarar på den 
frågan inser man att mätningarna kommer att vara svåra att genomföra. Dessutom, jämfört med 
traditionella prov kan det vara svårt att få en entydig bedömning av resultat, vilket är en 
förutsättning för att resultateten ska vara jämförbara mellan skolor och över tid.

Detta gör att teorin måste betraktas som svår att falsifiera. Därför är konstruktionismens teori ur en 
vetenskaplig synvinkel svag. Det är förvisso svårt att motbevisa konstruktionismen, men å andra 
sidan är det just därför svårt att göra ett test som verkligen kan belägga att den innehåller något 
användbart. 

Trots dessa svagheter kan teorin ändå vara av intresse utifrån min frågeställning. Den utgör ett 
diskussionsunderlag mot vilka pedagogiska tankar och undervisningskompromisser kan bollas. 

Den rymmer vidare en klar och tydlig vision, något som man kan sträva mot och som går att 
tillämpa. För en lärare i en konkret undervisningssituation kan detta vara bättre än en väl 
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underbyggd teori som är intetsägande när det gäller hur undervisningen ska bedrivas. Åtminstone så 
länge som läraren är medveten om att hon eller han är ute på okänd mark och kan behöva ompröva 
sin metodik utifrån den aktuella situationen.

3 Metod
Jag har genomfört en kvalitativ undersökning för att se hur den övningsuppgift som jag har gjort 
fungerar utifrån den formulerade frågeställningen. Undersökningen har genomförts inom kursen 
Programmering A, som jag beskrivit ovan.  Elever har samarbetat i grupper om två eller tre med 
övningsuppgiften. Syftet med övningen är att de ska lära sig att behärska for-loopar i det språk som 
de själva försöker att lära sig, nämligen C++. De har använt den utvecklingsmiljö som de är vana 
vid, men via en webbläsare har de också fått visuell  feedback på det de gjort. Uppgiften pågick  i ca 
30 minuter för varje grupp. Under det att eleverna arbetade med uppgiften, var jag själv närvarande 
för att göra en deltagande observation. Deras samtal sammanfattas och presenteras nedan som en 
grund för en analys.

Det finns flera problem med att undersöka frågeställningen: Hur kan en visualiserad och 
problembaserad  övningsuppgift användas för att främja inlärning och användande av for-loopar i 
programmeringsundervisningen? För hur kan man veta om man främjar undervisningen egentligen?
Undersökningen gjordes vid  ett tillfälle och under en kortare tid. Det är då mycket svårt att säga 
något om hur kunskapsutvecklingen kommer att vara hos eleverna under längre tid, vilket 
egentligen är det intressanta. Det är förvisso möjligt att se hur bra eleverna klarar av vad de 
bestämmer sig för att göra med övningen och observera hur de använder for-loopar. Det är också 
möjligt att efter en sådan övning fråga eleverna om de kan beskriva vad en for-loop är för något för 
att på så sätt se om och hur de kan föra en dialog om sin kunskap. Men för att få en bättre bild av 
om intentionerna med  programmet har fungerat eller ej får man titta på det från ett teoretiskt 
perspektiv. Nedan redogör jag för några principer för hur övningsuppgiften är uppbyggd, med 
grundval i teoriavsnittet ovan. Programmet har skapats utifrån dessa principer och sedan analyserats 
för att se hur det gick.   

Närmast beskriver jag dessa principer, för att sedan ge en detaljerad beskrivning av hur 
övningsuppgiften konstruerades.  Avslutningsvis redogör jag också närmare för hur själva 
undersökningen genomfördes.

3.1 Tillämpade principer för lärande utifrån konstruktivismen  
I min frågeställning har jag valt att vara mycket konkret. Jag har valt en viss undervisningsform 
med dess olika ramfaktorer. En konsekvens av detta är att varje övning kan vara ca 30 minuter vid 
ett tillfälle. Som jag tidigare nämnt bygger konstruktionism på att de lärande har tid att konstruera 
något som är meningsfullt för dem. Så frågan är vad jag kan ha för nytta av denna alternativa teori? 
Det är givetvis omöjligt att tillämpa konstruktionismen som en helhet. Men som Lilja anmärker så 
kan man möjligen låta sig inspireras av den och ta tillvara vissa delar. Jag har valt att låta 
konstruktivismen inspirera mig till några praktisk tillämpbara principer. Dessa principer är enligt 
min uppfattning kärnan i Paperts budskap, så som det kan vara möjligt att tillämpa i en praktisk 
undervisningssituation i den skola som jag verkar. Jag har sedan designat min övningsuppgift 
utifrån dessa principer. Det är dock inte säkert att jag på bästa sätt har omsatt dessa principer i 
praktiken. Utveckling av program kan vara en rätt så svårt syssla. 

Utifrån de principer som beskrevs i detta avsnitt har jag sedan skapat ett spel som jag kallar 
Kringelspelet. 

Gör uppgiften social. Ett sätt att få uppgiften att bli relevant för eleverna är att få den att fungera i 
ett socialt sammanhang. En liten övningsuppgift kan inte forma ett socialt sammanhang av sig själv, 
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men det kan bli en del av elevernas naturliga sociala gemenskap. Om eleverna får arbeta med 
uppgiften tillsammans med sina kamrater, så att problemlösningen blir en gemensam angelägenhet 
för eleverna, kommer den sociala interaktionen göra att uppgiften blir meningsfull för eleverna. 

I övningsuppgiften Kringlan får eleverna arbeta tillsammans, två eller tre elever i grupper som är 
tagna utifrån deras vanliga umgänge.

Gör uppgiften visuell. Den viktigaste anledningen till att göra en uppgift visuell är för att alla som 
använder övningen ska få en gemensam referensram. Detta utifrån Ivarssons (2002) tankar (se 
ovan). Det visuella ger konkreta objekt som eleverna kan se och samtala om, med ett för dem 
naturligt språk.  Att kunna se sin kod påverka ett visuellt objekt ger också eleverna direkt 
återkoppling. Det gör att resultatet blir konkret och bidrar till att göra övningen meningsfull i 
elevernas ögon.

I övningsuppgiften Kringlan ska eleverna navigera ett litet spöke genom en bana med hjälp av den 
programmeringskod som eleverna skriver och kompilerar. I spelets banor ska stjärnor ätas upp av 
spöket.   

Gör så att uppgiften har ett öppet slut. I de övningar som Papert beskriver är det viktigt att 
eleverna själva definierar vad de vill göra, att de själva bestämmer vad de vill uppnå med uppgiften. 
Först då kommer eleverna att finna för dem relevanta kunskaper. Detta kan man också se som en 
form av elevinflytande som sker direkt och är inbyggt i arbetsformen. Att eleverna får inflytande 
över sitt lärande är viktigt för elevernas motivation.

I övningsuppgiften Kringlan är målet med spelet öppet. Ett par frågor ställs som kan leda in 
problemlösningen i olika riktningar. På vilket sätt ska bra kod se ut? Vad innebär det att den kod 
man gjorts ser ”bra” ut? Finns det ett sätt att lösa alla banorna på?

Gör så att det finns många olika vägar genom övningsuppgiften. Precis som i förra principen 
handlar det om att få eleven att få kontroll över sitt lärande. Att eleven själv eller tillsammans med 
andra väljer den väg som passar dem bäst för att lösa problemet  Ett annat motiv utgår från Pólyas 
(1946) tankar om hur man löser problem. Han beskriver fyra olika steg eller principer för att lösa 
problem. En av de viktiga punkterna, som man tränar dåligt i den nuvarande undervisningen, är att 
välja lösningsstrategi. Genom att uppmuntra eleverna att hitta egna lösningar på problem bidrar man 
till elevernas problemlösande förmåga.

I övningsuppgiften Kringlan har man full frihet att skriva koden precis som man vill. Ingen 
”lotsning” ges. Detta leder automatiskt in på olika sätt att lösa uppgiften på. I kombination med de 
olika målen med uppgiften ges stor frihet hur uppgiften ska lösas även om det förespråkas att for-
loopar skall användas. 

Involvera eleverna i uppgiften. Detta handlar mycket om att lyssna på eleverna. Att få dem att 
inse att man verkligen är intresserad av deras åsikter och är beredd att handla utifrån dem. Det är 
svårt i ett liten övning som denna. Men det går om man pekar framåt, ger eleven erbjudande om att 
förbättra övningen och förklarar att de har möjlighet att själva få se hur det går. Då förvandlas 
eleverna från passiva mottagare av pedagogisk välvilja till aktiva medskapare av sin egen 
utbildning.

I övningsuppgiften Kringlan ingår det en fråga om vad som bör förbättras på uppgiften, och även ett 
löfte om att dessa förändringarna kommer att införas i uppgiften om det är relativt att göra och 
eleven visar ett intresse för att så verkligen sker. Ett sådant intresse skulle kunna vara att eleven hör 
av sig för att få mer information om uppgiften. 

Utifrån den modell som vi gjorde i de två första avsnitten i teoridelen kan vi också finna andra 
principer som vi behöver ta hänsyn till, nämligen:
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Gör så att den är lätt att använda. För att eleverna ska ha möjlighet att koncentrera sig på vad 
som är viktigt är det av stor betydelse att övriga distraktioner minimeras. Det innebär att all 
interaktion med datorn ska vara meningsfull. Exempelvis bör en stor mängd repetitiva handlingar 
undvikas. Men det räcker inte att interaktionen mellan programmeraren och datorn är väl designad. 
Dessutom måste allt fungera, buggar som stör användarens intryck av programmet bör undvikas.

I övningsuppgiften Kringlan är det mesta av installationen helt automatisk eller sköts av läraren. 
Under planeringen lades mycket tid till att försöka undvika olika fel som kan tänkas uppkomma 
genom att välja bra tekniska lösningar.

Gör den lättförståelig. Eleverna ska ha inte ha några kunskapsmässiga eller kognitiva svårigheter 
att förstå uppgiften. Dåliga aritmetiska kunskaper ska till exempel inte hindra eleven att 
tillgodogöra sig uppgiften. Istället ska uppgiften uppfattas som naturlig för eleven.

I övningsuppgiften Kringlan behöver man inte ha en bra taluppfattning eller andra kunskaper för att 
förstå uppgiften.

Gör så att den är integrerad med den befintliga utvecklingsmiljön. Eftersom eleverna har lärt 
sig att använda en viss utvecklingsmiljö så ska denna användas så långt som möjligt. Detta för att de 
ska kunna koncentrera sig på syntaxen och sin egen förståelse av problemen.

I övningsuppgiften Kringlan används den utvecklingsmiljö som eleverna var vana vid. Inget 
ändrades i hur de skrev in kod och hur den sedan kompilerades. 

3.2 Kringelspelet
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Figur 2: Kringelspelets grafiska utformning

Spelet har en spelplan där ett litet spöke kan gå omkring. På spelplanen finns det också ett antal 
stjärnor. Om spöket kommer på samma plats som en stjärna försvinner stjärnan. Spelet kan sägas gå 
ut på att ta alla stjärnorna på ”bästa” sätt, men det är upp till spelaren att definiera vilket sätt som är 
bäst.

Övningsuppgiften heter Kringelspelet, efter bakverket kringla som består av ett par öglor som går 
runt, vilket jag tycker är en bra illustration av en for-loop. Kringlans öglor är inte exakt identiska på 
samma sätt som varje genomgång av en for-loop inte behöver vara helt identisk med de tidigare.

Spelet har genomgått många designfaser och den nuvarande versionen är mycket enklare än vad jag 
ursprungligen hade tänkt. Handlingen i spelet är mycket enkel. Det finns ett spöke som eleverna kan 
förflytta genom att skriva små program. Det finns också ett antal stjärnor. Om spöket kommer på 
samma plats som en stjärna så försvinner stjärnan. Spelet innehåller sju banor med olika mängd 
stjärnor placerade på olika ställen på spelplanen. Den första banan är mycket enkel, en enda stjärna 
som tas bort om eleverna skriver in koden i exemplet de har försetts med, med en kort for-loop. 
Övriga banor blir successivt svårare och kräver fler och mer komplicerade for-loopar i elevernas 
program. För ett exempel på ett program som eleverna kan behöva skriva, se bilaga A.

Eleven programmerar i den utvecklingsmiljö som eleven normalt använder i klassen. Tanken är att 
eleven ska inkludera en fil som innehåller koden som definierar ett antal anrop som behövs för att 
spela Kringelspelet. Genom att inkludera filen får eleven möjlighet att använda dessa 
funktionsanrop i sin egen kod. Exempelvis, genom att skriva left() får eleven spöket att gå ett steg 
åt vänster. Det finns två olika typer av anrop: left(), right(),  down(), up() ändrar spökets position 
med ett steg åt det håll anropen indikerar; åt vänster, höger, nedåt eller uppåt på skärmen. Därför 
kan man kalla dessa anrop för absoluta. Anropet forward() däremot låter spöket gå ett steg i den 
riktning som spöket är vänt mot. Rörelsen är alltså relativ spöket. Spökets riktning kan ändras 
genom att använda anropen turn_left() och turn_right() som svänger spöket 90 grader. Med dessa 
relativa anrop kan man få spöket att gå i mönster som motsvarar sköldpaddegrafiken i Logo. 

Det som möter eleverna är dels ett fönster med deras egen utvecklingsmiljö och dels, bredvid detta, 
ett fönster från en webbläsare. I detta syns Kringelspelets spelplan.  Eleven skriver in koden som 
vanligt i sin editor och trycker sedan på en ikon som får utvecklingsmiljön att kompilera 
programmet. Då kommer spöket att röra sig utifrån de anrop som eleven har gjort i sin kod. När 
man tittar på skärmdumpen nedan ser man likheter med Scratchprogrammet som beskrevs ovan. 
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Figur 3: Elevens utvecklingsmiljö med Kringelspelet.  

3.3 Implementation
I detta avsnitt följer en mer teknisk beskrivning av hur programmet fungerar. Detta eftersom ingen 
övningsuppgift är bättre än sitt utförande. Den underliggande mekaniken som användaren inte ser 
har ändå betydelse, eftersom den medför strukturella begränsningar för vad som faktiskt kan göras. 
Nedan ger jag en kort beskrivning av implementationen där de tekniska detaljerna endast omnämns 
som hastigast i slutet av varje avsnitt.

Det är mycket som krävs för att implementera en bra övningsuppgift i programmering. 
Övningsuppgiften måste specificeras, det vill säga designas och bestämmas hur den ska se ut. 
Utifrån detta får man sedan välja vilka teknologier som ska användas för att få övningsuppgiften att 
fungera som den ska och vilka infrastrukturer som ska användas. Denna process är, som allt 
utvecklingsarbete, komplicerad och ofta upptäcker man så småningom att man tänkt fel någonstans 
i designen, så att man måste tänka om. Ofta blir den nya designen mer omständlig än man först 
tänkte, och tar då längre tid att implementera. När man slutligen har programmen färdiga måste 
övningsuppgiften formuleras för eleverna på så sätt att de förstår den och så att de mål som läraren 
har med den kan uppnås.

Det som jag själv har implementerat kallar jag för ramverket till övningsuppgiften, till skillnad från 
utvecklingsmiljön som eleverna använder. Ramverket är i huvudsak uppdelat i tre delar som 
beskrivs här nedan. 

3.3.1 Internetdel
Internetdelen av uppgiften består av en server med en webbsida som visar vad som händer i spelet. 
På webbsidan visas en spelplan och ett antal knappar för att välja bana, medan servern förmedlar 
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data mellan elevernas program och webbsidan. Den är skriven med programmeringspråket Java 
som sedan, för de delar som ska vara i webbläsaren, med hjälp av en speciell kompilator som kallas 
GWT(Google Web Toolkit ) har transformeras till Javascript. På serversidan har JSP och GWT-RCP 
använts för kommunikationen mellan de olika delarna av programmet.

Det var denna del som tog absolut mest tid att skriva och många problem uppstod. Tack vare GWT, 
som var ett användbart verktyg, och med hjälp av ”Google App Engine” för att få en plats för spelet 
på Internet, gick det hela ändå rätt så smidigt.

3.3.2 Kringelspelets API
Kringelspelets API (Application Programming Interface) är de anrop som eleverna använder för att 
få spöket att röra på sig. Denna del är skrivet i C++ eftersom det är det språk som eleverna använder 
sig av. Ingen av C++-språkets objektorienterade funktionalitet har använts eftersom det inte är ett 
krav i kursen att kunna det. Istället består den av en antal funktioner definierade i en header-fil. 
Denna del gick väldigt fort att implementera och det är också den enda del i ramverket som är 
skriven direkt för C++. Att få ramverket att fungera för andra miljöer och programmeringsspråk är 
alltså bara en fråga om att skriva om denna del.

3.3.3 Kringel-connector
Detta är slutligen en del som kombinerar de andra två på ett så smidigt sätt som möjligt. Denna del 
kommer spelaren aldrig att se, så den påverkar inte det pedagogiska innehållet så länge som den 
fungerar som den ska. Vad den gör är att se till att så fort som eleven kompilerar och kör sitt 
program, så kommer resultatet att meddelas servern som i sin tur kommer visa det för eleverna. 
Denna del är också skrivet i programmeringsspråket Java och borde därför fungera i de flesta 
system. Den finns i två varianter för att ytterligare öka möjligheten att få den att fungera på olika 
plattformar.  

3.4 Banor
Spelet innehåller sju banor. Nedan är en skärmdump av varje bana med en kort kommentar.

Figur 4. Skärmdump av bana 1. 
Denna bana är mycket enkel och löses av exempelprogrammet som finns i bilaga A.
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Figur 5. Skärmdump av bana 2. 
Här behöver man bara ändra på en rad i exempelprogrammet för att få den att fungera.

Figur 6. Skärmdump av bana 3. 
Ett par mindre ändringar behövs för att lösa denna bana.

Figur 7. Skärmdump av bana 4.
 Nu krävs det att eleverna kombinerar anrop i en for-loop.

Figur 8. Skärmdump av bana 5. 
Denna bana är den första som egentligen är lite knepig och testar om eleverna verkligen har förstått 
vad de gjort på de andra banorna.
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Figur 9. Skärmdump av bana 6. 
Denna bana är ett försök att se om eleverna skulle börja se begränsningar med for-loopar och vilja 
ha funktioner istället.

Figur 10. Skärmdump av bana 7. 
Denna bana består av ett större antal slumpmässigt utsatta stjärnor för att se om det skulle få 
eleverna att tänka kreativt. En möjlig lösning är att skriva ett program som med hjälp av två for-
loopar låter spöket gå igenom hela spelplanen och ta alla stjärnor. En sådant program skulle kunna 
tänkas vara en allmän lösning som kunde lösa alla banor.

3.5 Kvalitativ undersökning
Det jag vill undersöka här är hur Kringelspelet fungerar som läromedel och arbetsmetod. För att 
göra det så hade jag tänkt att använda en så kallad kvalitativ undersökning, där ett mindre antal 
personer ingår men vars kommunikation analyseras i detalj. Eftersom undersökningen baseras på ett 
fåtal personer vid endast ett tillfälle kan man inte dra generella slutsatser utifrån undersökningen. 
Men den visar på möjliga utfall av övningen som här beskrivs och kommer med förslag till både 
förbättringar av läromedlet och arbetssättet som kringelspelet utgör. Dessutom kan den ligga som 
underlag för hypotesbeskrivningar till andra undersökningar som bygger på liknande programvara 
eller pedagogisk metodik.

 Undersökningen utfördes under två lektioner med en veckas mellanrum. Under den första lektionen 
deltog en grupp som vi här kallar grupp A. I den andra undersökning deltog två grupper, den första 
här kallad grupp B och den som gjorde undersökningen något senare kallad grupp C.  De 
deltagande personerna i gruppen numreras så att den ena eleven i grupp A kallas för A1 och den 
andra för A2 etc. Jag spelade in gruppernas interaktion på band och sammanfattade sedan 
inspelningen skriftligt. Vid ett tillfälle krånglade inspelningsutrustningen (grupp A), varför jag fick 
förlita mig till handskrivna anteckningar från detta tillfälle.

Grupperna fördelades utifrån eleverna eget val och deras lärares rekommendation. Indelningen 
gjordes så att eleverna var på ungefär samma nivå kunskapsmässigt. Jag deltog under inspelningen 
och blandade mig ibland i diskussionen för att få eleverna att gå vidare i sina försök. Men jag 
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försökte hålla en låg profil. De gånger som jag har påverkat samtalet så har jag använt bokstaven H 
för att markera mina kommentarer.

3.5.1 Uppgiften
Inledningen gjordes likadan för alla grupper. De fick muntliga instruktioner och under dessa var det 
relativt  lätt  för  handledaren  (mig)  att  notera  vad  eleverna  uppfattade  och  vad  de  inte  förstod. 
Handledaren utgick från en stencil som här finns med som bilaga A. Först gick handledaren igenom 
exemplet som är skrivet för att åstadkomma en enkel uppgift i programmet. Handledaren förklarade 
här i detalj for-loopens olika delar och hur den fungerar i detta exempel. Sedan beskrevs de olika 
anropen. Jag förklarade också kort vad spelet är för något och de olika frågor man kan ställa sig 
medan man går igenom banorna. När jag formulerade dessa frågor utgick jag från principerna som 
nämns ovan. Det var meningen att  uppgifterna skulle vara öppna så att eleverna kunde försöka 
uppnå olika saker, till exempel att sträva mot att spöket skulle gå så få steg som möjligt eller att 
koden som eleverna skriver ska vara så kort som möjligt.

Under själva övningen hade handledaren som uppgift  att hålla sig i bakgrunden så mycket som 
möjligt. Endast om eleverna fastnade i något moment gick handledaren  in och försökte visa dem på 
en möjlig väg till ett förbättrat program. 

När eleverna var klara med spelet eller när det passade under övningens gång ställde jag också 
följdfrågor. För det första ombads alla elever att själva formulera vad en for-loop var för något. 
Vidare ombads de att komma med förbättringsförslag om hur spelet kunde förbättras. Detta enligt 
principen att eleverna ska vara aktiva i sitt lärande och vilja utveckla det. Innan handledaren sedan 
tackar för elevernas intresse erbjuder läraren eleverna också att via e-post meddela sitt intresse av 
spelet. Då ska de få veta om deras förbättringsförslag blir implementerade samt få en instruktion 
som finns i bilaga B som hjälper dem att se till att de kan spela Kringelspelet hemma på sin egen 
dator. 

4 Resultat
Nedan redovisar jag de tre grupperna var för sig. För grupp A var det problem med min 
inspelningsutrustning, men citaten som återges är nedskrivna för hand direkt efter de yttrades och 
tillförlitliga. När jag nedan pratar om läraren så avser jag deras lärare i programmering. Alla elever i 
kursen är män och studerar antingen på el-programmet, med inriktning dator eller automation, eller 
på teknikprogrammet.

Grupp C blev större än de andra grupperna eftersom den bestod av tre vänner som ville arbeta 
tillsammans. Det kan ha bidragit till att diskussionen här blev mer livlig och konstruktiv i 
jämförelse med de andra grupperna. Men det kan också bero på att dessa personer var ovanligt bra 
samspelta. Observera också att i enlighet med principerna för denna uppgift så bestod alla grupper 
av personer som normalt umgicks med varandra men denna vänskap kan givetvis ha sett olika ut. 

Eleverna anmälde sig frivilligt till övningen och de som var mest intresserade fick göra uppgiften 
först. Även om det mellan eleverna fanns skillnader i hur mycket de hunnit avverka i kursboken så 
var det ingen som stött på for-loopar tidigare. En del av det språk som eleverna använder kan av 
vissa anses stötande. Men jag redovisar det ändå här eftersom det är deras språkbruk och det skulle 
vara fel att censurera deras ordval eller åsikter. Dessutom skulle det försvåra valideringen av mina 
slutsatser. Alla elever blev informerade om att de skulle få vara anonyma, vare sig de ville det eller 
inte.  Jag samrådde med den ordinarie läraren, för att få en så blandad grupp elever som möjligt, när 
det gällde förkunskaper och programmeringsvana, och gruppen blev också blandad. 

Vissa avsnitt är tekniskt detaljerade. Jag ville vara noggrann med att här i resultatet återge på ett 
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rättsvisande sätt vad som faktiskt hände under övningspassen och har därför använt mig av 
programmeringskod som kan vara svår att förstå för läsare ovana vid programmering. Koden och 
dess egenheter förklaras då i den löpande texten.

4.1 Grupp A
Läraren beskrev dessa två elever som de två bästa elever läraren hade i klassen. De var mycket 
intresserade av att testa något nytt. Det visade sig snart att eleven A1, som var den enda elev i 
klassen som jag kände sedan tidigare, hade mycket lätt för att lära sig och var drivande. A2 förlitade 
sig på honom, men var samtidigt noga med att hela tiden vara med och själv komma med 
kommentarer. Under hela passet var det A1 som skrev på datorn och A2 kom med frågor och ibland 
även förslag på lösningar. Att jag (försökte) spela in dem och min uppmaning till dem att diskutera 
problemet mellan sig kan ha bidragit till att de förde en aktiv diskussion mellan sig.

Elevernas första intryck var att det rörde sig om ett spel. En humoristisk jämförelse gjordes med 
”World of Warcraft”, men att ”det såg krångligt ut”. De följde båda med och tycktes förstå 
genomgången. De började med att skriva av mitt exempel på datorn. De funderade på hur man 
skulle tolka inledningssatsen ”i=0”, vilket man för övrigt egentligen inte alls behöver ändra i min 
övning. När detta var klart uppstod det vissa problem med utvecklingsmiljön och jag fick hoppa in 
för att lösa dem. Sedan fortsatte de med övningen. I och med att de skrivit in koden löstes den första 
banan. Sedan löste de de tre kommande banorna mycket kvickt, genom att göra små ändringar på 
vilka anrop som for-loopen skulle göra. Inget av detta verkade ge dem några som helst bekymmer. 
Detta gjorde också att ingen djupare diskussion om hur programmen fungerade uppstod.

Sedan drabbades vi åter av ett fel. Det visade sig att trots jag hela tiden hade tänkt på att ramverket 
skulle fungera i elevernas egen bristfälliga utvecklingsmiljö, så visade det sig efter ett par 
kompileringar att det kom upp ett för mig helt oförutsett problem. Även om jag aldrig lyckades 
analysera det riktigt, verkade det som att efter ett par kompileringar kunde inte kompilatorn längre 
inkludera en ”header”-fil, alltså en fil som ska kopieras och läggas högst upp i själva programmet. 
Möjligen berodde det på att kompilatorn försökte kompilera ”header”-filen också. Lösningen blev 
att eleverna fick kopiera sina program fram och tillbaka medan utvecklingsmiljön startades om. 
Ibland fick de också skriva om sitt program vilket givetvis var mycket negativt för 
användarupplevelsen. Dessa problem ledde dock till att det uppkom en naturlig situation för att 
förklara vad #inclusion-makrot var för något. De hade båda använt detta vid flera tillfällen utan att 
fundera på det närmare. Nu när detta orsakade ett problem blev det naturligt att ta upp detta.

I samband med dessa problem uppstod det är kompileringsfel som eleverna hade svårt att lösa. 
Följande kod för en for-loop skapade problem:

...
for(int i=0;<10;++){
... 
}

Här saknas det två i, se nedan en förklaring av vad koden gör. Detta är ett syntaxfel som ger upphov 
till ett kompileringsfel med en hänvisning till vilken rad problemet har uppstått. I elevernas program 
hade två ”i” försvunnit. Det ska egentligen vara:

...
for(int i=0;i<10;i++){
... 
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Det koden ska göra är att ge variabeln i värdet 0. Sedan repeteras den delen av koden som är mellan 
parenteserna, {}, och sist ökas i:s värde med ett. Detta ska pågå så länge som i är mindre än 10.

Båda eleverna behövde tänka en bra stund innan de hittade dessa två syntaxmissar, efter funderingar 
på många olika lösningar, som fel på ramverket och om något av anropen var felaktiga. Slutligen 
hittade A1 det ena felet, och efter ytterligare ett försök till kompilering hittade de också det andra 
felet. A2 deltog i felsökningen men kom inte med förslag som ledde närmare det egentliga 
problemet. Eleverna kommenterade då deras erfarenhet dittills av spelet:

A2: Är egentligen inte avancerat, men för oss är det avancerat
De började nu att helt att gå in för bana fem. Denna bana uppfattades som svårare av eleverna. De 
ville lösa den i två steg; först gå till kvadraten och sedan ta stjärnor i kvadraten. Här uppkom en 
diskussion kring anropet reset() som nollställer en bana efter användning. Så länge det fanns kvar 
flyttades spöket alltid tillbaka till början igen. Efter viss diskussion och frågor till mig insåg 
eleverna att de behövde ta bort reset()-anropet som de alltid hade haft i början av programmet utan 
att egentligen förstå varför. Det blev klart under deras försök att lösa bana 5 att de använde for-
loopar för att förenkla inskrivningen av anrop, inte för att finna mönster. Efter att kompilatorn hade 
krånglat ytterligare, så bestämde sig eleverna att de i princip har löst bana 5 och tittar först på bana 
6, för att sedan fundera lite närmare på bana 7. Efter lite funderande kommer de fram till den 
allmänna lösning som jag diskuterat tidigare. Med sina egna ord sa de:

A2: Ska vi göra så låta den bara springa hela vägen?
A1: Ja, det är nog det enklaste, men är det inte bra meningslöst?
De försökte ett par gånger med olika lösningar. A1 ville att man skulle testa endast ett litet antal steg 
åt gången, detta eftersom varje steg för spöket tar tid. A2 säger då ”Du är så jävla feg” skämtsamt. 
Båda visar stark inlevelse i spelet. Dessvärre upptäcker de en eventuell bugg i ramverket och efter 
ytterligare problem med kompilatorn så ger de upp. Det har då sammanlagt arbetat i minst en timme 
även om de ofta blev avbrutna av fel som egentligen inte de själva hade orsakat. Så den 
sammanlagda effektiva arbetstiden var ca en halvtimme. Vid slutet av övningstillfället 
sammanfattade A1 vad en for-loop var på följande vis:

A1: Den går runt runt, till den blir falsk där i mitten
A2: Är det sant?
A1 är helt på det klara med vad en for-loop är för något och kan uttrycka det med egna ord som 
hans kurskamrater kan förstå, även om det inte är med en datavetenskapligt bra terminologi. A2 litar 
däremot inte på A1s utsaga utan vill ha min bekräftelse på att det är så. A2 tycker att han ofta litar 
alltför mycket på A1 och när A1 har fel blir det problem för honom.

Vi avslutade övningen med en kort diskussion om vad som kan bli bättre. A2 har redan tidigare 
föreslagit att det borde gå att få spöket att röra sig fortare. Efter lite önskemål från mig om att få ett 
förtydligande ger A2 ett förslag på att tre nya anrop skulle införas: slow(), medium() och fast() så 
man i C++ programmet kan ställa in hur fort spöket rör sig. Båda eleverna verkade ha uppskattat 
programmet och föreföll nöjda. Jag avslutade övningen genom att dra ett streck i mina anteckningar. 
Då började A2 komma med mera fantasifulla idéer med inspiration från World of Warcraft och 
liknade spel, som för övrigt inte låg så långt ifrån min egen vision av ramverket när jag en gång 
började med det. Jag protesterade dock och sa att övningen var avslutad, varvid jag fick följande 
kommentar.

A1: Bara för att du drog ett streck betyder inte att vi slutat tänka!
En kommentar som verkligen är i linje med kontruktionismens tankegångar.
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4.2 Grupp B
Både eleverna som jag rekryterade till denna grupp tyckte det var så där med programmering. 
Framför allt B2 var skeptisk och ville egentligen inte vara med, men B1 övertalade honom. B1 var 
den som satte sig vid datorn och började skriva. Det var också han som var mest aktiv under 
övningen. Båda var också fundersamma över instruktionstexten som de hade fått och frågade mer 
om hur man skulle tolka den. 

De skrev in exemplet som fanns på pappret och löste på så sätt första uppgiften. Andra uppgiften 
löstes också enkelt genom att de tog bort en programmeringsrad turn_left(). Detta utifrån insikten 
att de vill få spöket att gå framåt, men de verkade inte ha funderat på vad for-loopen verkligen 
gjorde. Detta visas av att eleverna hade betydligt svårare med bana 3 och ställde följande fråga:

B1:  Hur gör man för att ta ett steg? 
Detta visar att eleven inte förstått hur anropen fungerar. Efter en kort paus sa jag följande:

H: Varje gång du anropar forward.
B1: [Fortsatte att experimentera och skrev”turn right” i for-loopen.]

B2: Ska ha understreck
B1: [Lägger nu till massa med turn_right()]
B1: Gick inte, nä det är klart.
Eleverna tycks nu inse hur det förhåller sig mellan anrop och robotens rörelse. B1 beskriver nu med 
anrop hur spöket ska röra sig, det vill säga forward(), turn_right(), forward(), forward(), 
forward(),  forward(), forward(),  forward(). Allt detta stod inuti en for-loop. Resultatet blir att 
spöket förvisso tar alla stjärnor men sedan upprepar denna rörelse 7 gånger till och försvinner ut ur 
skärmen. Eleverna bryr sig inte nämnvärt om detta utan börjar med bana 4 istället. Men eftersom 
animeringen inte har upphört blir det problem när de försöker köra sitt nästa försök. Eftersom 
föregående animeringen inte är avslutad blandar ramverket ihop den nya och den gamla och allt blir 
hemskt rörigt. Jag får gå in och instruera dem att ladda om webb-sidan, vilket de snart lär sig att 
göra själva, men de verkar inte fundera så mycket över det underliggande problemet till att deras 
animering tar så lång tid.

På samma sätt som på förra banan skriver de anrop, forward(), turn_right(), forward(), 
turn_left(), sex gånger för att klara av banan. Efteråt frågar B1:

B1: Den skulle tillbaka också
B2: Reset
B1: [Testar]

B2: Då kommer alla stjärnor tillbaks
B2 är uppenbart ointresserat och trött med ger ändå hela tiden kommentarer till B1. När B1 
glömmer att avsluta raden med ; som man alltid måste göra i C++,  så påpekar B2 det. Eftersom de 
inte lyckas få spöket att gå tillbaks till ursprungspositionen, det B1 skulle velat ha är ett ”gå hem”-
anrop för spöket, så börjar de med nästa bana. De tappar dock snart intresset, kanske för att varje 
animering tar så lång tid. Jag finner mig tvingad att gå in och försöka påpeka vad det är som blir fel 
med for-loopen.

H: Vet ni varför det tar så lång tid? Eftersom ni har skrivit all er kod i for-loopen så repeteras den 
ett antal gånger.
B1: jaha

- 22 -



Eleverna funderar men verkar inte komma på någon lösning. De verkar allt mer ointresserade.

H: Du kan ta och skriva det utanför for-loopen.
B1: hmmm
B2 är allt mer utanför. Efter en stund tar jag över helt och visar dem hur man kan lösa uppgiften 
genom att först skriva kod som för spöket fram till kvadraten och sedan använda en for-loop för att 
ta alla stjärnor i sidorna. De verkar intresserade och efteråt frågar jag dem om de förstod vad en for-
loop var för något.

B1: Ja, lite
B2: En fyrkant gör lika, lika fyra gånger
Sedan frågar jag dem om de har några idéer om hur de vill förbättra denna övning.

B2: Vet inte
B1: Inga idéer 
Jag tackar eleverna så mycket för de har hjälp mig med min undersökning och övningen avbryts. 
Sammanlagt tog övningen något mer än 40 minuter.

4.3 Grupp C
När jag gjorde en förfrågan till tre elever om två elever ville vara med i min övning var alla tre först 
lite tveksamma. Sedan ville alla tre vara med väldigt mycket så det blev en grupp med tre personer. 
Att de var fler personer i gruppen kan vara en av anledningarna till att diskussionen också blev 
livligare, men det kan också vara för att eleverna kände varandra mycket bra. Det var C1 som skrev 
på datorn. C2 var mindre intresserad och vid åtminstone ett tillfälle sms:ade han. Men han var 
samtidigt ofta aktiv i diskussionen. C3 kom däremot ofta med kommentarer och instruktioner till 
C1. C3 och C1 blev ofta osams, men såvitt jag kunde bedöma så var de aldrig allvarligt arga på 
varandra. Att de kanske verkar så utifrån mina återgivna citat beror på att texten inte återger den 
muntra atmosfär som rådde.

Vid genomgången visar det sig att de har klara brister i sina kunskaper i hur man programmerar C+
+. Ingen av dem förstår exempelvis vad det innebär att deklarera en variabel, det vill säga uttrycket 
av typen ”int i;”. För dem måste detta ha varit något Hokus Pokus som stod längst upp i deras C++-
kod. C3 ger under inledningen två intressanta kommentarer. För det första föreslår han i allmänna 
ordalag den allmänna lösningen som jag beskrivit tidigare. Sedan frågar han varför spelet heter 
Kringelspelet, vilket ingen har gjort tidigare. Efter en förklaring till detta börjar de lösa uppgiften.

De skriver av mitt exempel och löser första banan. Sedan går det fort för dem att ta bort 
”turn_right()” och så löser de bana två. På bana tre händer det dock något märkligt. C3 frågar om 
man ska använda Control-C för att kopiera. Det är egendomligt att han inte vet det eftersom det är 
standardförfarande för att kopiera kod i deras utvecklingsmiljö. C3 instruerar C1 att kopiera kod 
och de får fram något som ser ut ungefär så här, men jag har indenterad koden för tydlighet skull:

int main(){
startGame("4rfv");

            reset();
for(int i=0;i<1;i++){
      forward();
      for(int i=0;i<1;i++){
       turn_right();
      for(int i=0;i<6;i++){
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        forward();
        }

endGame();
}

I den här koden finns två for-loopar som ser ut ungefär som nedan:

for(int i=0;i<1;i++)
turn_right();

Den kommer enbart att utföra anropet turn_right(); en gång, eftersom det står att i ska vara mindre 
än ett. Koden skulle lika gärna kunna skrivas som bara:

turn_right();
 
Detta programmet löser bana 3. Men koden ser ful ut och är inte så praktisk att använda. De två 
första for-looparna saknar helt funktion. Detta reflekterar inte eleverna över och de forsätter till 
bana 4. Efter att ha sett den säger C3.

C3: Kan den inte gå snett?
Alla: Nej!
C3: Fan då!
C2: Då får du ta upp-ned, upp-ned.

C2 förklarar för C1 hur han ska göra. C1 försöker kopiera det program som de har gjort tidigare. I 
och med det kopierar han också de extra for-looparna, så när de vill gå två steg framåt med hjälp av 
”forward()” får de två for-loopar på köpet. Allt eftersom de försöker och testar ökar antalet for-
loopar. Programmet får 6 for-loopar och ingen invänder. Programmet får 8 for-loopar och det ser 
mycket komplicerat ut. Eftersom C1 kopierar allt större delar av koden för att göra det som gruppen 
vill så ökar antalet for-loopar i koden till 12 i ett slag och forsätter att stiga. Som mest finns det 
minst 24 for-loopar. Men de lyckas lösa bana 4 och går vidare till nästa bana.

C3: 3 fram 9 ned
.... 
C1: Går inte det är för krångligt
C2: Back to basic
C1: 3 var det väl? 

Nu börjar gruppen använder siffror i for-looparna. Här börjar eleverna inse att deras kod är för 
krånglig för att att använda. C1 vill lösa detta genom att använda for-looparna för repetition. Men 
eftersom de inte tycks förstå var for-looparna börjar och slutar så blir det svårt att göra som de har 
tänkt sig. Gruppen kör fast och det blir viss irritation inom gruppen.
 
C3: nej!
C1: Men gör det själv om du är så jävla klok
C3: okej då [Accepterar att C1 skriver på datorn]

Under tiden går spöket hur som helst på skärmen och C2 äter godis. Jag går in och förklarar att 
problemet ligger i att de har kopierat alldeles för många for-loopar. Jag förklara hur man kan skriva 
kod utanför for-looparna. Gruppen forsätter sitt arbete.  
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C1: Nu kan vi inte sätta nummer.
C2: Nu buggar vi loss!
C1: Går inte, du har tagit bort alla numren
C3: Nu är det C1 som är ute och programmerar, han har inte tagit en enda stjärna hittills 

Man diskuterar och experimenterar i gruppen och verkar ha förstått hur ett anrop ska vara. Det vill 
säga, de kopierar inte längre kod utan att veta vad den gör. Både C2 och C3 är nu mycket 
engagerade i programmeringen.

C3: Du behöver inte kopiera hela jävla tiden, du har redan den där.
C1: Ska jag ta den där?
....
C3: Inte där, under!
C2: Skrik inte, prata i normal ton, din dumma jävel

Gruppen pratar nu fram sig till ett långt recept, alla deltar i diskussionen, med endast enstaka for-
loopar.

C3:  Fungerar inte detta så kan ni hänga mig. [Medan de tittar på animationen]
C1: Tack!
C2: Det var fan jag som kom på det 
...
C3: En för mycket forward
C2: Häng dig!
C3: Nä, det var C1 som skrev en för mycket

Efter ytterligare diskussion löses problemet. Vi avbryter eftersom lektionstiden är slut. Det verkar 
som alla har uppskattat övningen, men ingen kunde formulera något svar på vad en for-loop var. 
Däremot hade de använd den både i sin diskussion och programmet som de skrev tillsammans. Vi 
går igenom koden tillsammans. Med lite handledning kunde de se hur de skulle kunna använda for-
loopar för att förenkla sitt program.

C3: När den håller på hela tiden.
C1: Den loopar
C1: Den håller på hela tiden
....
C2: Jag har ingen åsikt.
C1: Den får tecken till att röra sig 

Är det något ni vill förbättra?

C3: Ja, använda piltangenterna
C2: Jaha!
C1: Du skulle ha smäll C3!     

C1 undrar hur man skulle kunna programmera hemma och jag förklarar att det går enkelt att ladda 
ned en kompilator från Internet, samt att jag kan ge en bättre beskrivning om han skriver ett mejl till 
mig. 
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5 Analys
I denna analys ska vi titta på hur väl den kunskap som vi ville förmedla, som beskrivs i avsnitt 2.2, 
sedan kom att faktiskt bli förmedlad. Detta beskrivs i avsnitt 5.2 där vi funderar kring den kunskap 
som förmedlades. 

Vidare tittar vi på hur de principer för arbetet som jag beskriver i avsnitt 3.1 faktiskt har fungerat i 
praktiken. Hur det har fungerat att förverkliga dessa principer i tekniken och handledningen(5.1) 
och hur väl detta stämmer överens med föresatserna. Hur denna arbetsmetodik som jag beskrivit 
hjälpte till att uppnå målen som fastställs av frågeställningen beskrivs under ”Måluppfyllelse” 
avsnitt 5.3.

Slutligen går jag igenom felkällorna och vi kommer till vår slutsats.

5.1 Teknik och handledning
Framför allt för grupp A var det flera problem med utvecklingsmiljön. Det visar tydligt på det 
problem som finns med min princip att använda mig av elevernas vanliga utvecklingsmiljö. Detta 
var en miljö som jag själv inte hade helt kontroll över, eftersom jag inte hade 
adminstrationsrättigheter på maskinen. Det grundläggande problemet var att utvecklingsmiljön var 
mer än 8 år gammal och jag misstänker att den innehöll en del buggar, det vill säga fel. Jag trodde, 
felaktigt, att jag kunde göra mitt program så smart att jag inte behövde bekymra mig om detta. Det 
stämde också för grupp B och C, men det går inte att utesluta att än mer användning hade kunnat 
påvisa ytterligare buggar i utvecklingsmiljön. Slutsatsen måste bli att man hela tiden måste använda 
den mest stabila teknologin i undervisningen och uppgradera använd programvara till senaste 
versionen. 

Samtidigt innebar grupp A:s problem med utvecklingsmiljön att det uppstod naturliga tillfällen att 
diskutera några mer avancerade koncept inom C++ programmering.  Det är genom de fel och 
begränsningar som man upptäcker när man programmerar som man faktiskt lär sig något. Detta 
gäller även för grupp B och C. Grupp B och C hade betydligt svårare att komma igång och hade 
problem med de första banorna, som grupp A däremot löste omedelbart. Men genom sina 
svårigheter lärde sig både grupp B och C hur anropen i ramverket fungerade. En del av framför allt 
grupperna B:s och C:s problem skulle ha tagits bort med en bättre design av ramverket, men frågan 
är om det hade gagnat inlärningen, eftersom det skulle gjort att eleverna inte skulle ha behövt 
anstränga sig för att klara av banorna.

I min roll som handledare under dessa övningstillfällen försökte jag utgå från de principer jag 
beskriver i metodavsnittet. Det fungerade bra för grupp A och C. Båda grupperna arbetade 
självständigt och det fanns en inre dynamik som drev grupperna framåt. Här var handledarens insats 
att hjälpa dem över vissa hinder och förklara en del fenomen som förekom. Grupp B däremot hade 
en sämre drivkraft och det krävdes att handledaren gick in och ledde arbetet för att det skulle gå 
framåt. Detta trots att läraren själv ansåg och mina egna observationer tillstyrkte att eleverna i grupp 
B var mer kompetenta programmerare än eleverna i grupp C. Varför det blev så är svårt att svara på, 
men en observerbar skillnad var att grupp C tyckte det var mycket roligare att arbeta i grupp. 
Framför allt är skillnaden intressant när man ser hur grupp C inleder sitt pass. Då demonstrerar 
eleverna i grupp C att de inte besitter grundläggande kunskaper inom programmering, men ger 
samtidigt uttryck för kreativa uppslag på hur uppgiften ska lösas. Detta är ett indicium på att man 
med annan pedagogik, som var mer konkret och uppmanade till samarbete mellan eleverna, skulle 
kunna göra så eleverna blev bättre programmerade och på så sätt även klarade kursen bättre.
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5.2 Kunskapsförmedling
Vad var det för kunskap som faktiskt förmedlades i uppgiften? Om vi först ser på kunskap som 
förmedlades som inte är en del av vår frågeställning, så kan vi se på vad grupperna hade svårt för 
men sedan löste. De hade mycket problem kring själva anropen, dels att förstå hur man gjorde dem 
och dels att förstå vad de betydde. Alla grupper klarade efter viss övning av detta och fick förståelse 
för hur ramverket var tänkt att fungera utifrån en användares perspektiv. Vi kan alltså sluta oss till 
att de fick bra övning i att använda funktioner, något som de inte gått igenom tidigare. Vidare har 
övningsuppgiften också varit en övning i att använda funktioner som fungerar i ett sammanhang, 
det vill säga en typ av API. Att använda sig av API är en mycket central del av praktisk 
programmering. Således kan den kunskapen ses som mycket viktig, men den tas inte alls upp i 
kursmålen för Programmering A.

Hur var det då med for-loopar, som vår frågeställning behandlar? Noterbart är att alla grupper 
klarade de första fyra banorna, medan den femte vållade större problem. Alla grupper använde sig 
av for-looparna för att lösa dessa banor och alla elever var aktivt med i diskussionen. Det verkar 
som att alla förstod att for-loopar handlar om repetitioner och att man ändrar antalet repetitioner 
genom modifiera ett tal i själva uttrycket för for-loopen. Därmed fick de en grundläggande färdighet 
för att kunna lösa liknade uppgifter. 

Däremot kan man ifrågasätta om de förstod vad de övriga symbolerna i for-loopen betyder. Det var 
också endast A1 som kunde ge en bra beskrivning för vad en for-loop var med egna ord, vilket tyder 
på att de flesta eleverna i undersökningen inte ännu helt behärskade begreppet. Huruvida denna 
kunskap, som de fick, kommer att fördjupas eller glömmas bort är, som jag tidigare anmärkt, i 
början inte möjlig att avgöra. Slutligen kan man ändå konstatera att alla elever under övningen 
påbörjade en inlärningsprocess av for-loopar och att de flesta gjorde klara observerbara framsteg 
under övningen, vilket yttrade sig i att de faktiskt klarade banorna.

5.3 Måluppfyllelse
När det gäller hur väl uppgiften var visualiserad, så fungerade detta mycket bra. Eleverna förstod 
det visualiserade objektet och vad de skulle göra väldigt bra. De fick något som de kunde utveckla 
ett konkret språk kring. Det sociala fungerade bra, även om det fungerade mindre bra i grupp B och 
mycket bra i grupp C. De olika grupperna visade också på en stor variation i hur de tog sig an 
uppgiften. Olika problem och frågor uppkom i de olika grupperna. Därför verkar det som om det 
fanns olika vägar genom spelet som eleverna använde sig av.

Däremot fungerade det inte alls att göra så att spelet hade ett öppet slut. Alla tolkade spelet som att 
alla stjärnor skulle tas bort så fort som möjligt. Vilket sätt som var bäst för att ta stjärnorna 
funderades inte kring. Den fanns en del missnöje med att det var lite svårt att förstå när en bana var 
avklarad.

Det gick lite bättre att få eleverna involverade i utvecklingen av uppgiften. Både A2 och till viss del 
några elever i grupp C kom med konkreta och genomförbara förslag till hur spelet skulle kunna 
utvecklas. Det verkade som mitt intresse för elevernas åsikt om detta ökade deras motivering att 
fundera kring uppgiften. Det är dock hittills ingen som via e-post efterfrågat en förklaring till hur 
man använder spelet hemma eller bett att få se sina förändringsförslag implementerade. Det verkar 
därför som om eleverna inte blev tillräckligt motiverade för att själva börja söka efter kunskap om 
for-loopar.

Som tidigare nämnts misslyckades delvis integrationen mellan elevernas utvecklingsmiljö och 
ramverket. Därför blev spelet onödigt svårt att använda, framför allt för grupp A. Däremot verkar 
inga ha haft några större problem att förstå spelet. De problem som uppstod gällande förståelse 
tycks snarare ha varit centrerade kring bristande förkunskaper i C++.
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5.4 Felkällor
Min roll som handledare under övningstillfället kan ifrågasättas. Genom att själv vara engagerad 
kan jag ha påverkat eleverna utifrån mina egna tankar om vad som skulle uppnås i experimentet. 
Detta har jag försökt att minimera genom noggrant iaktta vad eleverna gjorde och utan att lägga in 
några av mina egna värderingar i detta. 

Det faktum att jag själv hade designat uppgiften gjorde också att jag hade en mycket bra förståelse 
för hur den skulle utföras. En annan handledare är antagligen mindre insatt och har därför mindre 
möjlighet att peka eleverna åt rätt håll.

En anledning till att jag behövde närvara vid undersökningen var att Kringelspelet både som 
programvara och undervisningsmetod ännu inte var tillräckligt stabil för att elever skulle kunna 
arbeta helt självständigt med det. Detta eftersom det är mycket tidskrävande att utveckla denna typ 
av övningsuppgifter och för att uppnå en kvalité på programvaran där den alltid fungerar skulle 
kräva mycket mer resurser än vad som kan tänkas vara rimligt för ett projekt av den här storleken. I 
framtiden skulle man kunna tänka sig att eleverna arbetar mer självständigt och eventuella 
iakttagare är mer oberoende av utvecklingen. 

Men samtidigt var min inblandning nödvändig på grund av de principer för undervisning som jag 
tidigare har formulerat. Genom att eleverna fick kontakt med en utvecklare av programmet de 
använde fick de möjlighet att på längre sikt påverka dess utformning, vilket är en viktig del av 
konstruktionismen. 

Att grupperna är heterogena kan också vara problematiskt. Det var skillnad i gruppstorlek mellan 
grupperna, vilket kan ha påverkat resultatet, detta har diskuteras tidigare. Andra variationer mellan 
grupperna är hur väl det fungerade att arbeta i grupp, vilka förkunskaper de hade och om de hade 
problem med tekniken under sina försök . Dessa variationer bidrar på olika sätt till resultatet. Dessa 
olika variationer borde oftast ha fångas upp under undersökningen och analysen av denna. Därför 
kan dessa faktorer diskuteras och analyseras. Likväl skulle det ha kunnat vara intressant med mer 
homogena grupper där olika resultat inte nödvändigtvis kan antas bero på att grupperna och 
testsituation är olika.

Om grupperna var mer lika skulle det också gjort att resultatet, under vissa omständigheter, kunde 
ses som mer generellt. Men det stora problemet för mer generaliserbara resultat är inte bristen på 
liknade förutsättningar utan att grupperna var så få till antalet. Anledningen till det var 
resursmässiga, som redan nämnts är detta ett litet projektet och den klass som jag fick mina 
försökspersoner ifrån var liten och hade hög frånvaro.

5.5 Slutsats
Utifrån denna analys ser man att uppgiften har använt sig av visualisering och på så sätt givit 
eleverna en gemensam referensram som möjliggjort en aktiv diskussion bland eleverna. Därigenom 
har deras motivation och lust inför ämnet ökat, åtminstone tillfälligt.

Vidare, att uppgiften inte varit enkelspårig utan istället problematiserad har bidragit till att det 
uppkommit diskussioner och ett progressivt tänkande har funnits hos eleverna. De vill lära sig för 
att uppnå ett mål. En del av eleverna har till och med funderat kring frågan hur uppgiften i stort 
skulle kunna hjälpa dem att bli bättre programmerare. Eleverna är vana att arbeta enskilt med 
läraren som handledare, men vid denna övning kunde man se att de hade roligt och var kreativa i 
sitt lärande. Därigenom fick de förhoppningsvis insikt om att programmering kan vara meningsfull. 

Kunskap om programmering har förmedlades med hjälp av övningsuppgiften. Det var dock mycket 
av den som egentligen inte rymdes under målsättningen med uppgiften. De principer som låg till 
grund för övningsuppgiften fungerade, men en del av dem bara delvis. Därför kan man dra 

- 28 -



slutsatsen att övningsuppgiften fungerar utifrån en konstruktionistisk teoribildning, som en 
inledning för att introducera till for-loopar.  För att nå bra resultat måste övningsuppgiften förbättras 
utifrån de brister som påpekas i denna analys, till exempel måste banorna få ett tydligare mål och 
avslut.

6 Diskussion
Jag börjar denna diskussion med att se hur det skulle vara möjligt att förbättra spelet så som det 
presenteras i denna uppgift. Sedan följer några funderingar kring alternativ till Kringelspelet, både 
sådana som kan göras genom att använda nu befintlig programvara och sådan som kan tänkas 
implementeras med inte alltför stor ansträngning. Avslutningsvis kommer några funderingar om hur 
det vi sett om konstruktionismens användbarhet i detta fall kan generaliseras till andra 
sammanhang.

6.1 Ny version
Utifrån vad som framkommit i analysen finns det många möjligheter för hur spelet skulle kunna 
göras bättre. En viktig punkt är givetvis att få integreringen mellan utvecklingsmiljön och ramverk 
att fungera bättre. Detta kan bara åstadkommas genom att man testar ramverket i så många 
situationer som möjligt, rapporterar in eventuella buggar och gör ändringar vartefter. Men man kan 
också ge en tydlig rekommendation till användare av programmet att se till att deras 
utvecklingsmiljö är uppgraderad.

Utifrån vad eleverna själva har föreslagit bör det finnas något sätt att reglera farten på spöket. 
Vidare måste ramverket bli bättre på att hantera fel som eleverna gör och på ett grafiskt sätt visa 
detta. Till exempel en skylt som visar att en animering fortfarande pågår. 

Vidare undersökningar, som den som beskrivs här, skulle säkert kunna påvisa många andra 
förbättringar och finna fler buggar. Det är därför viktigt att även dessa finns med i förbättrings-
arbetet av programmet. 

Det finns en hel del som man skulle kunna göra för att förbättra själva undersökningen. Det borde 
finnas en inspelningsfunktion i spelet, så att spelet i efterhand kan spela upp exakt vad som hände 
på spelplan. Om dessutom kringel-connector kan utvidgas så den tar kopior av källkoden som 
eleven skriver så skulle en uppspelning av ett ljudband, spelplanen och källkoden kunna ge mycket 
bra insikt i hur grupperna har arbetat utan att man behöver använda ett komplicerat kamerasystem 
som man gjorde i Ivarsons (2002) och Liljas (2002) undersökning.

Dessa kopior av källkoden skulle också kunna användas för att göra en enklare automatisk analys 
av koden. Exempelvis skulle man kunna se på hur många rader programmet är eller vilket antal for-
loopar det innehåller, och genom det få ett mått på hur bra koden är skriven. Genom att också hålla 
reda på hur många steg som spöket har gått skulle man sedan kunna räkna fram ett poängvärde som 
svarar mot hur bra programmet är skrivet. Ett lågt antal poäng skulle innebära att spöket har gått så 
få steg som möjligt och att koden var välskriven. När banan är avklarad, genom att alla stjärnor är 
tagna, så presenteras en dialogruta som visar statistik för eleverna och kungör deras poäng. På detta 
sätt skulle man få ett ordentligt avslut på varje bana, men man skulle ändå få många vägar till att 
minimera gruppens poäng.

En annan sak som behöver förändras är uppgiftens fokus. Analysen visar att mycket av kunskapen 
som eleverna tränade på inte direkt var hur man konstruerar for-loopar. Problemet är att för att göra 
vettiga övningsuppgifter så måste man lära sig att använda funktioner, medan många läroboks-
författare först lär ut for-loopar och sedan funktioner. Därför måste även inlärning av funktioner 
vara en del av övningsuppgiften.
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6.2 Alternativt tillvägagångssätt 
Ett av problemen i denna undersökning har varit integrationen med elevernas utvecklingsmiljö. En 
möjlig lösning på detta problem är att helt enkelt överge deras vanliga utvecklingsmiljö och söka 
andra lösningar. Problemet är att en övning som inte använder sig av elevernas utvecklingsmiljö 
ändå måste ge dem kunskap som är relevant i deras utvecklingsmiljö. En liknande övningsuppgift, 
skapad av Eagle (2007), är skriven som ett äventyrsspel. Här sker ingen kompilering av C++-koden. 
I stället emuleras en for-loop av Eagles spel. På så sätt kan man få en grafisk tilltalande miljö som 
fungerar stabilt och är enkelt att förstå, men ändå använda C++ syntax och på så sätt främja 
inlärningen av språket. En liknade strategi skulle man kunna tänka sig för kringelspelet, att man 
implementerar en enklare interpretator för en mindre del i C++, som fungerar i internetdelen av 
ramverket.

Om vi så lämnar Kringelspelet helt och hållet, så skulle det vara möjligt att skriva om Scratch så det 
använde sig av C++ syntax. Jag övervägde detta tillvägagångssätt under ett tidigt stadium av detta 
examensarbete.  Den lösningen skulle ha många intressanta undervisningsmöjligheter. Det visade 
sig dock att det inte var helt enkelt att göra en sådan omskrivning av Scratch. För att få den riktigt 
bra hade antagligen mycket tid krävts för att studera hur Scratch fungerar internt.

Det kanske också skulle vara möjligt att lämna C++ helt och hållet. Tanken är då att eleverna först 
ska lära sig att programmera med ett programmeringsspråk som är enkelt att använda, såsom Logo 
eller Scratch. Först efter att eleverna behärskar for-loopar eller liknade strukturer i dessa språk och 
förstår vad man kan göra med dem, börjar man med C++ och visar hur man kan skriva liknade 
program i detta programmeringsspråk. Att inlärningströskeln är så mycket lägre för framför allt 
Scratch talar för detta alternativ. 

Om vi återgår till Kringelspelet skulle man också kunna tänka sig att man skapar ett eget 
programmeringsspråk som är optimalt för att spela Kringelspelet. Fördelen med detta är att 
inlärningströskeln kan göras ännu lägre, så att spelet med sitt egna programmeringsspråk endast 
skulle bli en paus i undervisningen av C++. Eleverna skulle inte ens reflektera över att de lär sig ett 
annat programmeringsspråk, eftersom det är så väl integrerat i Kringelspelet. Ett exempelspel som 
använder sig av en liknade strategi för att lära ut programmering är flashspelet Light-Bot av 
Yaroslavski (2008), där man helt visuellt med hjälp av ikoner ska programmera en robot till att gå 
runt och tända lampor. I Yaroslavskis spel är det  inlärning av funktioner som står i centrum.  

6.3 Konstruktionismens användbarhet
Genom att ha använt och analyserat en övningsuppgift utifrån en konstruktionistisk teoribildning 
har jag observerat flera saker som tyder på att denna teoribildning är användbar för undervisning i 
programmering. Jag tror också att det är möjligt att detsamma kan vara fallet för andra ämnen. Detta 
genom att betona grunden för konstruktionismen, nämligen elevens ”fria” skapande. Detta är något 
som kan tillämpas, förutsatt att rätt förutsättningar finns, i många olika ämnen och framför allt i 
ämnesöverskridande undervisning. Även om jag till skillnad från Papert (1993) och i likhet med 
Lilja(2002), tänker mig konstruktionism som en del av en traditionell skola.

Särskild intressant tror jag det är att undersöka hur programmering kan fungera som ett verktyg i 
ämnesöverskridande undervisning. Framför allt inom ämnen som matematik, som annars kan ha 
svårt att hitta bra gemensamma projekt där eleverna får möjlighet att använda sig av sina mer 
avancerade matematiska kunskaper. Men man kan också tänka sig att användandet av simuleringar 
kan vara användbar inom många ämnen, även humanistiska, som med NetLogo(Bell, 2008). 
Programmering kan här bli något som eleverna kan använda för att på ett konkret och självständigt 
sätt arbeta med olika ämnen.    

Vidare, i en värld som blir mer och mer informationstät och där allt fler arbetar inom 
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informationsyrken, så blir behovet att själv kunna sköta och organisera information på ett 
automatiskt sätt allt viktigare. Men för detta är språk som C++ ett dåligt val. Det kräver för mycket 
av den tekniskt ovana som vill lära sig det. Kanske är en viktig del, för att förverkliga en bättre och i 
många ämnen integrerad programmeringsundervisning, användandet av ett programmeringsspråk 
som är lätt att lära och att förstå, med API:n som både uppfattas som naturliga och är mycket 
användbara.
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Bilaga A: Den text eleverna fick inför övningen

Här har vi ett exempel som gör att spöket går två varv:

#include "kcmgame_c.h"

int main(){
startGame("4rfv");

            reset();
for(int i=0;i<8;i++){
        forward();

                    turn_right();
        }

endGame();
}

De olika anropen

startGame(”kod”) Startar en omgång av spelet med ert lösen som kod.

left() Spöket går åt vänster.

right() Spöket går åt höger.

up() Spöket går åt up.

down() Spöket går ned.

forward() Spöket går framåt i sin riktning.

turn_left() Spöket vänder sig 90 grader åt vänster.

turn_right() Spöket vänder sig 90 grader åt höger.

reset() Spelet börjar om från början.

endGame() Spelet avslutar. Observera att startGame och  EndGame måste vara 
med för att programmet ska fungera.

Vad man kan göra på de olika banorna:

Kan ni ta alla stjärnorna? 
Kan ni gör det på olika sätt?

Hur många steg måste spöket ta för att fånga alla stjärnorna?
Hur mycket kod måste ni skriva?

När ni är klara:

Hur vill du förbättra spelet?



Om du  vill leka med nya versioner av spelet och kanske få se din ide förverkligat, skrivet ett 
mail till  magnus.kronnas@gmail.com så får du en beskrivning på hur du själv kan använda 
spelet.

mailto:magnus.kronnas@gmail.com


Bilaga B: Installation och användning av Kringelspelet

Denna installation är till för den som vill installera kringelspelet på sin dator och använder sig av 
operativsystemet Windows i någon form. Det finns flera sätt att använda kringelspelet på, men detta 
beskriver det sätt som borde vara enklast att komma igång med.

1. Skriv ett e-post till magnus.kronnas@gmail.com och be om en logg-in namn och en zip-fil 
med programmet. 

2. Installera Cygwin från http://www.cygwin.com/, när du får möjlighet att välja vilka paket 
som ska installeras gå till kategorin ”develop” och välja paketet gcc. 

3. Packa upp zip filen med kringelspelet som du har fått via e-post.
4. Öpnna filen  exemple.cpp med Anteckningar och ändra så att det innan för pareteserna på 

anropet stratGame() står ditt logg-in namn.
5. Öppna Cygwin. Gå till katalogen med det uppackade kringelspelet. Använd cd 

katalog_namn  för att gå till en katalog och cd ..  för att gå upp en katalog. 
6. Skriv kommandot  gcc exemple.cpp. Nu kompileras filen exemple.cpp.
7. Öppna en webbläsare och gå till sidan: http://kcmgame.appspot.com/ 
8. Skriv in ditt logg-in namn.
9. Skriv kommandot ./a.out i cygwin. Nu körs programmet.
10. Du kan nu se hur spöket rör sig i webbläsaren.

http://www.cygwin.com/
mailto:magnus.kronnas@gmail.se
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