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Sammanfattning 
Projektet undersökte olika verktyg och metoder som i skrivande stund används för att lära ut 
programmering. Den sammanfattar tidigare undersökningar och drar slutsatser kring hur lämpliga de 
är. Utifrån dessa slutsatser utformades en webbapplikation för undervisning. 

 
Rapporten redogör för hur webbapplikationen konstruerades, samt vilka metoder och verktyg som 
användes i dess utveckling. 

 
Detta ämne är högaktuellt idag då Sveriges regering ämnar införa programmering i grundskolan och 
då krävs både bra metoder och verktyg för detta. 

Abstract 
This project investigated different tools and methods used today in teaching programming. It 
summarizes earlier studies and draws conclusions about how suited they are for the job. The 
accompanying web application would be crafted based on the conclusions made.  

 
The report intends to describe how the web application was constructed, and which methods and tools 
were used during its development. 

 
The subject of the report is highly relevant today since the Swedish government is discussing the 
introduction of programming classes in the elementary school. Thus demanding both suitable methods 
and tools. 
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Förord 
Vi vill tacka vår handledare Franziska Klügl som har hjälpt oss under projektets gång men vi vill 
också tacka varandra för samarbetet.  
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1 Inledning 
Detta kapitel kommer ta upp bakgrunden till vad detta projekt innehåller och berör. Samt tar upp 
anledningen till syftet och kraven för projektet.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Svenska skolan 

I den svenska grundskolan ingår idag inte undervisning i programmering som standard. Då samhället 
blir mer och mer digitaliserat har skolverket insett behovet av att införa någon form av 
programmeringsundervisning tidigt i skolan. Det handlar dock inte om att införa rena 
programmeringslektioner, utan om att införa det som en del i matematik- och teknikundervisningen 
[1]. Barnen ska lära sig ett systematiskt tänkande och problemlösning med hjälp av programmeringen 
samt förbereda dem för möjligheterna att läsa vidare på en teknisk utbildning [2]. Då regeringen har 
slagit fast att ändringar i kursplanerna för att införa olika delar och typer av programmerings/teknisk 
undervisning i grundskolans olika ämnen ska tillämpas senast 1 juli 2018, behöver även lärare utbildas 
i grundläggande programmering [3]. Detta understryker behovet av pedagogiska sätt att lära ut 
programmering på flera olika nivåer, då ett land med hög teknisk kompetens har hög konkurrenskraft. 
En till anledning är att inom EU området kommer man att gå miste om ca 750 000 arbetstillfällen 
inom information och kommunikationsteknik fram till år 2020, då man inte har tillräckligt högt 
utbildad arbetskraft, samt att arbetslösheten i åldrarna 15–24 samtidigt ligger på nästan 20 % [4]. 
 
1.2 Projekt 
Syftet med projektet var att utreda olika metoder och verktyg som används för att lära ut 
programmering på olika nivåer i skolan. Det skulle använda sig av vetenskapliga publikationer för att 
analysera dessa metoder.  
 
Samtidigt skulle en internet baserad lösning utvecklas där lärare kan skapa ett virtuellt klassrum där 
elever kan gå med och få uppgifter i form av “kodsnippets” av lärarna för att på ett snabbt och enkelt 
sätt se vilken nivå eleverna befinner sig på. Detta för att lärarna skall kunna ta reda på om hen behöver 
gå igenom det som ska läras ut igen eller om en enskild elev behöver extra hjälp. Kodsnippets är ett 
stycke kod där eleverna skall fylla i de dolda delarna. Webbsidan skulle dra nytta av informationen vi 
fann i vår fördjupning och samtidigt utveckla ett pedagogiskt alternativ för lärare att använda sig utav 
under sina lektioner. 
 
Webbsidan har två typer av användare, lärare och elever. Den utvecklades för att agera som en hand 
mellan dessa användare, där de endast kommunicerar via en server, detta kallas för ett klient-
serversystem. Så som vi utvecklade webbsidan så skickar sidan användarens förfrågning till servern, 
som i sig bearbetade dom. Det finns olika typer av förfrågningar, som alla har olika effekter på 
databasen. De olika användarna har olika rättigheter, läraren har mer rättigheter än eleverna. Lärare 
har, som tidigare i texten, möjligheten att skapa klassrum. och kodsnippets, och hantera dessa. I 
klassrummen kan läraren hantera sina elever, och skicka ut kodsnippets till dem. Eleven har mindre 
möjligheter, de kan skicka en förfrågning om att gå med i klassrum, gå in i klassrummen, men det är 
läraren som hantera dessa. I klassrummen har eleven mindre rättigheter där de endast kan svara på 
kodsnippet som läraren skickat ut. 

1.3 Syfte 
Projektets syfte var att se hur programmering lärs ut idag i olika årskurser i skolan, grund- och 
gymnasieskolan, och undersöka för- och nackdelar med dessa. 
 
Parallellt med detta skulle det även utvecklas ett eget sätt att underlätta utbildningen med hjälp av det 
som framkom i rapporten, närmare bestämt en webbsida för utlärning av programmering där lärare 
kan skicka uppgifter till elever och ta emot deras svar för att på ett enkelt sätt kunna undersöka om de 
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har lärt sig det som de skulle. Genom att dra nytta av fördjupningen i kapitel 2 skall webbsidan 
utvecklas till att vara ett alternativ för lärare som vill nå ut till sina elever enklare, men också se hur 
klassen ligger till när det kommer till undervisningen.  

1.4 Krav 
Projektet hade två olika delar, en där en undersökning av dagens undervisningsmetoder utfördes och 
en där ett eget undervisningsverktyg utvecklades. 
 
1.4.1 Undersökning av Undervisningsmetoder 

 Projektet hade som mål att undersöka olika sätt att lära ut programmering och hitta för- och 
nackdelar med dessa. 

 Den skulle använda sig av vetenskapliga artiklar. 
 
1.4.2 Egenutvecklad webbsida för utlärning av programmering  
Det skulle också utvecklas en egen lösning där lärare lätt kan testa sina elevers kunskapsnivå. Kraven 
på detta var som följande: 

 Som lärare skall man kunna sätta upp ett virtuellt (inte att blanda ihop med virtual reality) 
klassrum där eleverna kan gå med. 

 Läraren skall ha möjligheten att hantera kodsnippets, och skicka ut dem till eleverna samt få 
tillbaka deras svar med ifyllda fält. 

 Gränssnittet skall vara enkelt att förstå både för elever och lärare.  

1.5 Arbetsfördelning 
När det kommer till arbetsfördelningen arbetar båda väldigt mycket tillsammans, då vi anser att 
samarbete är nyckeln för att projektet skall lyckas. Men genom projektets gång kommer vi arbeta via 
parprogrammering, men dela upp rapportskrivningen i varsina delar. Erik hade huvudansvaret för 
kapitel 1, 2.1–2.3.1 och 5.1. Matthias hade huvudansvaret för kapitel 2.3.2–2.3.4, 4, och 5.2–5.2.3. 
Övriga delar och informationssökning utfördes tillsammans. 
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2 Inlärningsmetoder 
Kapitlet går igenom olika metoder och verktyg som används för att lära ut programmering och 
sammanfattar fynden som olika undersökningar har gjort i ett försök att hitta det bästa sättet att lära ut 
programmering samt hur kodsnippets i KodEd webbsidan i kapitel 4 bör se ut. Först listas metoder 
som används för att lära ut programmering och sedan listas verktyg i kapitel 2.3. 

2.1 Mer tid för studier kontra bättre inlärningsverktyg 
Det finns en mängd olika parametrar som avgör om en student gör bra ifrån sig i en 
programmeringskurs. År 2016 publicerades en undersökning där man har tittat på skillnader mellan att 
studenterna har mer tid på sig att lära sig grunderna och att använda sig av olika verktyg för att lära sig 
att programmera. Den tog också olika faktorer såsom kön och i vilken del av antagningsprocessen de 
blev antagna. Undersökningen skedde på ett universitet i centrala Mexiko och undersökte sammanlagt 
tre olika sätt att kombinera tid och verktyg i utbildningen och använde totalt 1168 studenter [5].  
 
Grupp 1, 2005 till 2007 
Från början använde sig universitetet av en modell där man lärde ut datastrukturer samt språket C 
under termin 2–3. Målet med denna metod var att eleverna skulle lära sig grunderna i språket C, såsom 
if, for, och while kontrollkommandon, arrayer, structar, stackar och enkla sökalgoritmer. De elever 
som klarade denna del fick gå vidare med att läsa OOP (Objekt Orienterad Programmering) i språket 
C++[5]. 
 
Grupp 2, 2008 till 2010 
I denna grupp lade man till en introduktionskurs i programmering under den första terminen som hade 
som mål att använda sig av språket C som i föregående grupp, men att bara använda sig av dess 
kontrollkommandon. Studenterna fick lära sig datastrukturer och pekare först under andra terminen[5].  
 
Grupp 3, 2011 
I denna grupp undersökte man idén om att det är lättare för studenter att lära sig programmering med 
hjälp av ett visuellt hjälpverktyg[5]. Som verktyg valde de Raptor. En mer utförlig beskrivning av 
Raptor finns under kapitel 2.3.1. Denna gång användes introduktionskursen under termin 1 för att lära 
sig grunderna i att tänka algoritmiskt med hjälp av Raptor. Termin 2–3 var oförändrade från 
föregående grupper[5]. 
 
När all data hade samlats in och sammanställts så visade det sig att grupp 3 hade högst procent 
studenter som klarade alla kurserna med 28,8%, tätt efter kom grupp 2 med 26,4% och sämst var det i 
grupp 1 med 12,1% godkända studenter. Detta visar att de grupper som fick en grundkurs i 
programmering klarade sig mycket bättre än den grupp som gick direkt till att nästla in sig i C. 
Skillnaden mellan grupp 2 och grupp 3, där den ena hade grundkurs i C och den andra med hjälp av 
Raptor, kan ha berott på eleverna och deras individuella förkunskaper eller hur hjälpverktyget 
användes[5]. 
 
I undersökningen visade det sig att män hade en högre chans att klara sig än kvinnor men skillnaden 
var inte statistiskt signifikant. Skillnaden var lite större mellan de elever som hade sökt programmet 
som sitt förstaval jämfört med de som hade det som andra val men även här visade djupare statistisk 
undersökning att det inte var någon signifikant skillnad[5]. 
 
Resultatet av denna undersökning visar att det är viktigt att eleverna får lära sig grunderna i 
programmering ordentligt, så som variabler och loopar, innan de ska försöka lära sig generellt tyngre 
saker såsom datastrukturer och algoritmer. Detta understryker vikten av pedagogiska metoder och 
miljöer och att lärare och institutioner ser till att eleverna verkligen har lärt sig grunderna innan man 
går vidare i lärandet. Detta relaterar till det program som utvecklas parallellt med denna fördjupning 
som ska underlätta för undersökning av elevernas kunskapsnivå. 
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2.2 Extreme Apprenticeship  
På avdelningen för datavetenskap vid Helsingfors Universitet testade man under våren 2010 en metod 
som kallas för Extreme Apprenticeship[7]. Apprenticeship eller lärlingskap på svenska, baseras på den 
uråldriga metoden där mästare på olika yrken tar sig an lärlingar för att de ska lära sig att praktiskt 
bemästra ett yrke med mästarens översikt. Detta har inte varit alls lika populärt när det kommer till 
yrken som är mer kognitivt orienterade, så som programmering.  
 
De flesta universitet använder sig av någon form av grundkurs i programmering som består av 
föreläsningar och labbuppgifter. Fokus brukar ligga på hur språket är konstruerat snarare än hur det 
kan appliceras mer generellt. Detta trots att det finns undersökningar som visar att problemen inte är 
att lära sig semantiken i ett visst språk, utan snarare att bemästra hur man kan använda sig av den för 
att bygga bra program [8]. Som student kan det vara svårt att relatera det man får höra på 
föreläsningarna till det som ska göras i laborationerna. Det är lätt hänt att man inte klarar uppgifterna 
och hoppar av kursen. Det är även lätt hänt att man inte löser problemen på det mest effektiva sättet 
eller helt enkelt bara kopierar sådant som man hittar på internet och inte lär sig hur det verkligen 
fungerar. Enligt undersökningar som har gjorts i ämnet så är det inte optimalt att göra som de flesta 
universitet gör idag med minimalt guidat lärande när man ska lära sig något kognitivt belastande, så 
som programmering[9]. 
 

2.2.1 Cognitive Apprenticeship 

Cognitive Apprenticeship liknar den uråldriga lärlingsmodellen fast för kognitivt lärande. Den brukar 
delas in i tre delar: modeling, scaffolding och fading. I modeling delen går läraren igenom exempel 
och tänker gärna högt för att förklara tanken och problemlösningen som pågår. Efter detta kommer 
scaffolding delen där studenter utför övningar där de bara får tillräckligt med hjälp för att kunna 
komma fram till lösningarna själva, därav namnet scaffolding, byggställningar på svenska[7]. Detta 
bygger på L.S. Vygotsky vid Harvard Universitetets idé om att studenter lär sig bäst om de själva får 
upptäcka svaret med hjälp av små tips [10]. I takt med att studenten sedan blir bekväm med att utföra 
uppgifterna ska allt färre och färre tips ges tills dess att de helt själva klarar uppgifterna, detta är fading 
delen av lärandet. 
 

2.2.2 Vikten av uppgifter 

Kapitel 2.2 visar på vikten av programmeringsuppgifter, vilket även andra undersökningar har visat. 
Som bland annat M. Hassinen vid Universitetet i Koupio, Finland påstår[11]. Uppgifterna skall inte 
bara existera som ett komplement till föreläsningarna då de kan vara en stor del i elevens motivation, 
då eleven kan känna att den har lyckats med någonting när den klarar en uppgift och på så sätt öka sitt 
självförtroende [12]. 
 

2.2.3 Extreme Apprenticeship metoden 

Introduktionskursen[7] där man testade Extreme Apprenticeship metoden var en introduktionskurs till 
programmering på Helsingfors Universitet och skrevs i språket Java. Inlärningsmetoden har några 
grundprinciper och de är som följer: 

 Learning by doing. För att bemästra yrket behöver man träna praktiskt. 
 Konstant återkoppling. Studenten får hela tiden kommentarer från en mästare inom ämnet. 
 Inga kompromisser. Studenten utför en uppgift precis så länge som det krävs för att den ska 

lära sig det som krävs. 
 Lärlingen blir mästaren. Det slutgiltiga målet är att lärlingen till slut ska bli lika duktig som 

mästaren. 
För att uppnå detta tog universitetet till följande åtgärder[7]. 

 Undvika mängder av predikan. Minimalt med föreläsningar som bara ska täcka det som 
krävs för att komma igång med övningarna. 

 Relevanta exempel.  Föreläsningarna ska bara täcka sådant som är relevant för övningarna. 
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 Tidig start. Övningarna ska påbörjas direkt efter den första föreläsningen och redan första 
veckan ska flera enkla övningar utföras. Detta för att studenterna skall komma igång med 
programmering och få igång självförtroendet och motivationen. 

 Tillgänglig hjälp. Övningarna utförs under laborationer med instruktörer som kan ge den 
hjälp som behövs under scaffolding delen. 

 Delmål. Övningar delas upp i små delmål.  
 Obligatoriska övningar. Övningarna skall vara obligatoriska då utbildningen centreras kring 

dem. 
 Skapa rutin. Övningarna skall skapa rutin hos studenterna. 
 Tydliga instruktioner. Övningarna måste ha tydliga riktlinjer för hur de ska påbörjas och 

utföras. 
 Uppmuntra informationssökning. Då inte allt kommer täckas av föreläsningarna måste 

elever hitta information på internet. 
Som man kan se utifrån dessa punkter, lades en enorm vikt vid övningarna. De utformades så att 
svårighetsgraden och komplexiteten ökade ju senare i varje vecka man kom. Under laborationerna fick 
studenterna kontinuerlig återkoppling från instruktörerna och deras uppgifter var tvungna att bli 
godkända av dessa för att skapa en bra programmeringsvana [7].  
 

2.2.4 Resultat 

Kurserna som Extreme Apprenticeship testades på delades upp i en introduktionskurs och en mer 
avancerad kurs som tillsammans tog upp en termin. De flesta som läser programmering på våren har 
inte programmering som sin huvudinriktning, till skillnad mot de som läser på hösten, vilket gör att det 
vanligtvis är färre som klarar kurserna på våren. Terminen då Extreme Apprenticeship testades var en 
vårtermin men den hade ändå bättre resultat än någon tidigare termin, både vår och höst, där de 
tidigare hade använt sig av den traditionella metoden med föreläsningar och små laborationsuppgifter. 
70,1% av de som gick introduktionskursen klarade den. Tidigare låg genomsnittet på 45,3%. Även den 
avancerade kursen hade väldigt hög godkänt procent med 86,4%, tidigare var genomsnittet 60,1%[7]. 
 
Det Universitetet i Helsingfors kom fram till visar att Extreme Apprenticeship fungerar som metod för 
att lära ut kognitiva kunskaper, så som programmering. En anledning till att så många klarade särskilt 
den avancerade kursen kan vara att eleverna verkligen fick lära sig en grunderna genom kontinuerlig 
övervakning så de hade något att gå på när det blev dags för mer avancerad programmering. Detta 
understryker behovet av att man konstant testar om eleverna hänger med på den kunskapsnivå som 
krävs vilket är syftet med KodEd. 
 

2.3 Pedagogiska programmeringsspråk 
Som kapitel 2.1 visar så är språket eller plattformen som används för inlärning relevant då grupp 3 
som använde sig av Raptor fick bäst resultat och här följer en undersökning av några sådana. 
 

2.3.1 Raptor 

Raptor som användes av grupp 3 i kapitel 2.1 är en programmeringsmiljö baserat på flödesscheman 
där studenter kan visualisera sina algoritmer utan att behöva tänka så mycket på syntax. Programmen 
skapas visuellt och exekveras genom att följa flödet i flödesschemat[6]. Om studenterna behöver 
fundera på hur syntaxen ser ut för ett visst språk, förlorar de tid som kan spenderas med att utforma 
algoritmer. Det finns flera fördelar med att använda Raptor för inlärning, bland annat: 

 Studenterna lär sig programmering och algoritmer visuellt. 
 Exekveringshastigheten kan justeras för att lättare kunna följa med i den. 
 Variablernas värde visas konstant under exekvering för att lättare kunna förstå hur koden 

förändrar dem. 
 Raptor filer kan exporteras till pseudokod med Ada, C#, C och Java syntax. 
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Enligt Kwan Chi Kuen vid King Ling College i Hong Kong´s undersökningar är Raptor ett bra sätt för 
studenter att lära sig programmering genom att skapa exekverbara flödesscheman[13].  
 

2.3.2 LOGO programming language 

Ett gammalt språk som skapades på 60 talet, språket användes för att introducera programmering till 
barn. Språket har varit med länge men det minns mest för dess användning i “sköldpadda grafik (turtle 
graphics)” [14], där personen med hjälp av kod styr vad en sköldpadda gör, allt från att gå till att rita 
mönster. LOGO är en dialekt av språket Lisp, som är ett av de äldsta högnivåspråken. LOGO är 
interaktivt modulärt, och flexibelt. [15]  
 
I april 1983 släpptes det en rapport där de testade hur barn arbetade med LOGO, I rapporten går han 
igenom tre av deras undersökningar. Första undersökningen bestod av att testa barnen i tre delar av 
språket, första var för att få barnen förstå uppbyggnaden av språket. Genom att svara på vad som 
skulle hända när en kod kördes, svaret skulle vara i ord eller rita formen. Andra undersökningen var att 
barnen fick uppgiften att skriva kod själv, koden skulle rita ut olika sorters former med vissa 
begränsningar. Tredje var att testa barnen i att finna buggar i redan färdig kod för att få den att kunna 
köras. Denna undersökning visade att ju äldre barnen var mer förstod de av koden, de hade en mycket 
djupare förståelse och enklare att lära sig språket. Men också att de äldre barnen spenderade mer tid 
med programmeringen, de tränade och återkopplade till programmeringen som ledde till att de lärde 
sig mer än de barn som gjorde det mindre. [16]  

2.3.3 Scratch  

Ett väl använt språk för alla åldrar, då det används från grundskolan och uppåt. Det används för att lära 
barnen att arbeta kreativt och arbeta tillsammans, men också resonera systematiskt. Men hjälp av det 
dynamiska språket kan ungdomar ändra i koden och det behövs inte kompileras, och det ger barnen 
fullt med möjligheter att leka runt och deras fantasi är nästan det enda hindret de har. Så som språket 
är uppbyggt är att de har block som kombineras till att ett script, blocken har ett visst utseende och 
matchar bara med vissa som ett pussel och detta gör att syntaxfel inte är lika vanliga. Scratch är inte 
bara ett programmeringsspråk utan det är också en virtuell samlingsplats där studenter och andra 
användare kan diskutera och dela med sig av varandras arbeten. [17], [18]  
 

2.3.4 Slutsats 

Raptor och scratch är väldigt lika. Då programmeringen ser olika ut lär sig barnen programmering på 
samma sätt. Genom att tillåta barnen att programmera utan att behöva tänk på någon speciell syntax 
tillåter detta dem att testa runt och försöka sig på nya funktioner och algoritmer. Men när det kommer 
till LOGO programming är det mer som vanlig programmering med en syntax som bör tas in i åsyn för 
att skapa mer komplexa funktioner och algoritmer, vilket kan leda till att barnet inte lär sig tänka 
systematiskt.  
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3 Metoder och verktyg 

3.1 Metoder 
Detta kapitel listar och beskriver de metoder och programmeringsspråk som projektet använt sig av. 
 

3.1.1 HTML 

Hypertext Markup Language är den grundläggande strukturen på en webbsida. Den beskriver och 
definierar vad en hemsida ska innehålla i form av olika fält på skärmen. [19]. Det är också vad det 
används till i projektet och det finns inget direkt alternativt sätt att göra det på. Se figur 3.1.1.1 för 
exempel på HTML. 
 

 
Figur 3.1.1.1 HTML Exempel 

 

3.1.2 CSS 

Cascading Style Sheets används för att beskriva hur en hemsida skriven med t.ex. HTML ska 
presenteras[20]. Det kommer användas i projektet för att göra hemsidan presentabel och 
användarvänlig.  
 

3.1.3 Bootstrap  

Bootstrap är en open source framework som arbetar i front end, hade tidigare namnet Twitter 
Blueprint men ändrade namnet till Bootstrap. Som ett framework för HTML, CSS och JavaScript har 
bootstrap vuxit till att ha blivit ett av det mest använda front-end framework i världen. [21] 
 

3.1.4 Material.io 

Precis som Bootstrap är Material.io en open source framework, eller mer så kallat, design language 
som är utvecklat av Google. Material är inte lika populärt som Bootstrap men med Google bakom sig 
börjar det bli mer o mer använt, speciellt på Googles sidor, så som Youtube, Gmail m.m. [22] 
 

3.1.5 TypeScript 

TypeScript är ett open source superset av JavaScript som kompileras till vanlig JavaScript. Det 
använder samma syntax som JavaScript och använder sig av existerande JavaScript kod och bibliotek. 
Det kan köras på vilken webbläsare som helst och kan användas i Node.js[23] vilket gör det perfekt 
för detta projekt. Det kommer att användas för att skapa funktionalitet på hemsidan. Se figur 3.1.5.1. 
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Figur 3.1.5.1 TypeScript Exempel 

 

3.1.6 JavaScript  

JavaScript är ett high level språk som brukar kallas för ett scripting language eftersom det används 
mestadels till att skriva skript till olika hemsidor. Då det oftast är i front end kommer vi att använda 
det i back end. [24]  
 

3.1.7 UML Diagram 

Ett sätt för att visa hur en mjukvara fungerar är Unified Modeling Language, med andra ord, UML. 
Genom UML kan man beskriva mjukvara genom olika typer av diagram, allt från hur klasser sitter 
ihop till att hur en användare använder sig av mjukvaran. Vi använde oss av olika typer av UML för 
att kunna se relationer mellan klasser, class diagram, och hur en användare skulle använda sig av 
mjukvaran i form av ett sequence diagram. [25] 
 

3.1.8 Extreme Programming - XP  

Agila metoder inom programmering är vanligt och effektiva, och Extreme Programming metoden är 
en av de som är mest kända. När man arbetar med Extreme Programming bygger man upp iterationer 
som agerar som delmål mot det stora målet, vilket är att göra klart mjukvaran som teamet utvecklar. 
Eftersom man arbetar med iterationer så blir man mer öppen till förändringar från kunden, men också 
att alla i teamet, kunden, projektledarna, och utvecklarna, är en lika stor del av varje projekt. Med 
möten, uppdatering av delmål, tester och en plan hur man tar sig till huvudmålet har Extreme 
Programming blivit ett av de mest effektiva sätten att arbeta inom utveckling av mjukvara. [26] 
 

3.1.9 Representational State Transfer (RESTful API) 

REST är ett arkitekturbegrepp som används för att beskriva kommunikationen mellan maskiner. 
Genom att använda sig utav HTTP verben POST, GET, PUT och DELETE skickas information mellan 
maskiner över internet. Eftersom det går via HTTP är det säkert, pålitligt, och skalbart. [27] 
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3.2 Verktyg 
Detta kapitel listar och beskriver de verktyg som har utnyttjats under detta projekt. Detta projekt 
använder sig uteslutande av mjukvara som är gratis och tillgänglig för allmänheten. Arbetet har skett 
på bärbara datorer med operativsystemet Windows 10 som ägs av projektets författare.  
 

3.2.1 Visual Studio Code 

VS Code är en gratis Open Source kodeditor. Den har IntelliSense som är ett tillägg som ger förslag på 
kompletteringar i din kod baserat på variabeltyper, funktions definitioner och importerade moduler. 
Denna kodeditor valdes tack vare dess smarta tillägg, dess enkelhet och sättet den hanterar 
TypeScript[28]. Istället för VS Code hade bland annat Visual Studio eller WebStorm kunnat användas 
men valdes bort p.g.a. ovanstående anledningar.  
 

3.2.2 Angular 2.0. även kallat Angular.io 

Angular är ett front-end JavaScript ramverk för att skapa webbapplikationer. Det är gratis och leds av 
ett Google team samt individuella utvecklare och företag[29]. Applikationerna byggs upp av 
komponenter som kontrollerar olika delar av skärmen[30]. 
 

3.2.3 MongoDB 

MongoDB är en open source NoSQL databas. Databasen byggs upp av så kallade samlingar och 
dokument, till skillnad från relationsdatabaser som använder tabeller och rader. Samlingar innehåller 
dokument och motsvarar tabeller i relationsdatabaser. MongoDB har en dynamisk design som tillåter 
att dokument i samlingar får ha olika strukturer. Den lagrar datan i form av BSON som är en binär 
version av JSON[31]. MongoDB saknar Primary Keys som vanliga relationsdatabaser, utan använder 
unika Keys för all data samt fungerar bra tillsammans med objektorienterad programmering [32]. 
 

3.2.4 GitHub 

Som versionshanteringssystem valdes GitHub till detta projekt. GitHub är en distribuerat Git 
versionshanterare där användare kan ladda upp sin kod och dela den med andra som antingen blir 
inbjudna till privata projekt eller söker på öppet delad kod[33]. Detta används för att kunna ha 
versionshantering i projektet och kunna dela koden mellan datorer. Det finns flera olika 
versionshanteringssystem, bland annat de som utvecklats av Microsoft, dock på grund av tidigare 
erfarenhet av medlemmarna i detta projekt användes GitHub. 
 

3.2.5 MEAN  

MEAN är ett ramverk som är en samling av olika verktyg och ramverk. Bokstäverna i MEAN står för: 
 M: MongoDB(se 3.2.3)  
 E: Express.js vilket är ett webbapplikations ramverk som körs i frontend på en Node.js server. 
 A: Angular(se 3.2.2)  
 N: Node.js vilket är en händelse driven javascript server som körs i backend.  

MEAN använder sig utav dessa fyra för att kunna bygga dynamiska hemsidor och webbapplikationer. 
[35] 
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4 Genomförande 

4.1 KodEds Arkitektur 
Så som webbapplikationen skulle utvecklas är genom att koppla ihop olika komponenter med varandra 
som i sig har sin egen kod och utseende, bakom varje komponent ligger typescript kod som agerar 
genom det som användaren gör. Så som denna webbapplikation fungerade är att varje komponent är 
en egen sida som hade funktioner och som pratade med servern. Mellan komponenterna ligger 
servicefunktioner, dessa har funktioner för att be om, eller lagra information i databasen. På 
serversidan tas dessa emot av controllers, och via serverns servicefunktioner skickar till databasen, och 
sedan skickar tillbaka informationen som är antingen ett objekt eller information, till exempel att den 
inte hittade vad den sökte efter. I en av komponenterna skickas data via sockets, det är för att få 
uppdateringar i realtid vilket servicefunktionerna inte klarar av. För en figur av arkitekturen, var vänlig 
att se figur 4.1.1, Diagram över KodEds arkitektur. Då varje komponent hade många olika variabler, 
funktioner och metoder så togs bara de viktigaste delarna med. 

 
Figur 4.1.1 Diagram över KodEds arkitektur  

  

4.2 Utvecklingsgång  
För att utveckla vår webbapplikation som är ett utlärningsprogram använde vi oss av XP metoden, 
som vi har skrivit om under kapitel 3.1.8. Vi planerade och gjorde följande iterationer, dessa 
iterationer uppkom efter KodEds flöde som kan ses på figur 4.2.9 respektive 4.2.10. Figurerna visar 
flödet av applikationens olika användare, från start till utloggning.  
  

4.2.1 Iteration 1 - Börja projektet  

Målet med denna iteration var att komma igång med MEAN, att sätta upp en klient som använde sig 
av express.js, men också att ha en Node.js server som kopplades till en MongoDB databas med hjälp 
av RESTful APIer. Detta skulle sättas upp i ett MVC mönster för en bättre struktur på applikationen. 
Ett användarvänligt gränssnitt skulle även skapas enligt principer [36]. Då detta var nytt skulle 
iterationen vara klar efter 2 veckor. Slutet på vecka 2 kördes tester som skulle testa de APIer som vi 
satte upp, att informationen som skickades mellan klienten och databasen var korrekt. 
  

4.2.2 Iteration 2 - Skapa användare 

Iterationens mål var att efter en vecka ha möjligheten att skapa en användare antingen en lärare, eller 
en elev. För att allt ska hanteras säkert, så ingen skulle kunna veta ens lösenord skulle det också 
implementerades en hashning av lösenord innan det skickades till databasen. Slutet av veckan skulle 
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gå åt att testa om användaren blev registrerad rätt i databasen, men också om lösenordet hanterades på 
ett säkert sätt.  
  

4.2.3 Iteration 3 - Personlig sida  

Tredje steget var att skapa en personlig sida för varje användare. Det klara målet här var att få 
användaren, läraren eller eleven, att se personlig information, som exempel deras namn, men också 
öppna möjligheterna för framtidens iterationer. På denna personliga sida skulle efter en vecka finnas 
användarens namn, samt allmän info om hen. Slutet av veckans iteration skulle gå åt till att se om 
informationen var rätt och att den var hämtad från databasen.  
  

4.2.4 Iteration 4 - Klassrummen  

Nästa mål var att ta fram klassrummen. Slutgiltiga målet med denna iteration var att ha möjligheten att 
skapa ett klassrum, ta bort ett som läraren har skapat och gå in i klassrummen. Mycket fokus var på 
lärarens roll, då det är de som har möjligheten till att skapa dom. Då detta är likt iteration 2 så lades en 
vecka på detta, med tester i slutet. Testerna bestod av att klassrum skapades och togs bort från 
databasen med hjälp av de APIer som var skapade under iterationen. 
  

4.2.5 Iteration 5 - Uppsättning av APIer  

Denna iteration var en återkoppling till iteration 3, då poängen med denna iteration skulle bygga upp 
möjligheterna för användarna att hantera sina klassrum. Varje användare, lärare som elev, skulle 
kunna hantera deras klassrum och deras förfrågningar. Målet var att testa iterationen efter en vecka, 
där testerna bestod av att använda sig av de olika APIerna som sattes upp och den rätta personliga 
informationen dök upp på användarens personliga sida. 
 

4.2.6 Iteration 6 - Kodsnippet hantering  

Poängen med denna iteration var att sätt upp möjligheten att skapa, och hantera sina kodsnippets. För 
att våra tester för denna iteration skulle gå igenom skulle funktioner för att skapa, radera och hantera 
aktuella kodsnippets finnas. Då detta var likt några av de tidigare iterationerna så skulle en vecka 
läggas på detta med tester i slutet av veckan.  
  

4.2.7 Iteration 7 - Kodnippets  

Målet i denna iteration var att kunna skicka kodsnippets mellan varandra, från lärare till elev, och 
tillbaka. Det för att kunna bedöma och ge läraren feedback på hur eleverna ligger till. Tid lades ned på 
att finna det smidigaste sättet att skicka kodsnippets mellan lärare och elev, men också på bäst sätt 
lagra elevens respons på ett sätt så läraren kan se vad eleven har skrivit. Denna iteration skulle vara 
klar efter två veckor med tester i slutet av vecka två, där testerna bestod av att skicka kodsnippets till 
elever samt få responsen från eleverna. Dessa tester gjordes med hjälp av andra examensgruppen från 
dataingenjörsprogrammet. 
  

4.2.8 Iteration 8 - Sluttester   

Iteration 8 var det sista steget innan projektet kunde anses klart utifrån projektets krav. Denna iteration 
sattes för att sluta ihop applikationen. Detta gjordes för att se om det fanns komplikationer och 
buggar, som hade blivit missade. 
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4.3 Resultat av iterationer  
Genomförandet av varje iteration gick nästintill som de skulle, vilket vi kommer belysa mer längre 
fram. Som det framgick i iteration 1 var detta många nya delar som blev introducerade. Detta ledde till 
att en strukturering av utvecklingsgången var viktig, vilket vi gjorde genom XP metoden. Genom att 
sätta upp tydliga iterationer som ledde oss genom veckorna, detta skapade mindre delmål som skulle 
hjälpa oss att nå vårt slutgiltiga mål. 
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figur 4.2.9 flödet för en lärare från inlogg till utlogg 
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Figur 4.2.10 flödet för en student från inlogg till utlogg 
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5 Resultat 

5.1 Inlärningsmetoder 
I undersökningen av olika inlärningsmetoder framkom gång på gång behovet av att eleverna lär sig 
grunderna i programmering. Det för att kunna gå vidare till de mer avancerade kurserna utan att 
behöva fundera över saker som inte hör till den kursen. Det understryker behovet av konstant feedback 
till läraren om hur eleverna presterar och om hur varje individ ligger till, då det tar olika lång tid för 
olika personer att lära sig saker. Att eleverna aktivt deltar i lärandet genom uppgifter där de praktiskt 
kan visa vad de går för, har också visats vara en viktig del i lärandeprocessen. Om eleverna kan bygga 
upp självförtroendet och grundkunskaperna genom små, relevanta övningar så ökar det deras chanser 
att lyckas som programmerare. 
 
Det har också visat sig vara viktigt att lärare har den utbildning och de verktyg som krävs för att de ska 
kunna utföra sina kurser på ett så bra sätt som möjligt. Viktigt är det även att det finns tillräckligt med 
lärare som kan agera mentorer, som Universitetet i Helsingfors studie visade i kapitel 2.2[7]. 
 
En slutsats till utformandet av snippets till webbläsar applikationen är att sättet de bör utformas på är 
så kallade fill-in-the-blanks uppgifter, där lärare skriver ett enkelt program eller funktion i ren kod och 
lämnar vissa delar tomma där eleverna sedan får fylla i rätt svar. Detta får, enligt författarna av denna 
rapport, eleverna att tänka igenom hur algoritmen fungerar och hur den behöver kompletteras/fyllas i. 
De behöver inte tänka över hur syntaxen fungerar precis som Raptor i kapitel 2.3.1 men de kan 
fortfarande se den så de kan lära sig den passivt i och med att den är synlig. 

5.2 Resultatet  

5.2.1 Inloggning 

Resultatet för inloggningsskärmen kan ses på figur 5.2.1.1. Programmeringen av gränssnittet var på 
engelska, detta var ett beslut mellan projektets ägare för att inte begränsa oss till Sverige utan göra det 
möjligt för så många som möjligt att förstå det. 
  

 
Figur 5.2.1.1 Inloggingssida  

  

5.2.2 Skapande av användare  

När kom till att registrering av en användare skulle användaren endast behövde skriva in sitt namn, 
både för och efternamn, ett lösenord, men också ett unikt användarnamn. Användning av en e-
postadress valdes bort med i åtanken att denna applikation skulle kunna användas utöver olika åldrar. 
Vid osäkerheten att yngre barn har en personlig e-postadress så bestämdes det att ett unikt 
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användarnamn var det bästa alternativet. En checklåda implementerades vid registrering för att kunna 
skilja på de olika användartyperna. Registreringssidan ses på figur 5.2.2.1.  
  

 
Figur 5.2.2.1 Registreringssida  

  

5.2.3 Personliga sidan  

Den personliga sidan skulle visa användarens uppgifter, samt vara huvudsidan för användarna. Där 
ärare hade möjligheten att hantera sina klassrum, samt kodsnippets. Eleverna kunde skicka 
förfrågningar om att få tillgång till klassrummen, men också gå ur dem. Figuren 5.2.3.1 visar hur en 
lärares personliga sida skulle kunna se ut, där hantering av klassrum är på vänstersida och hantering av 
kodsnippets är på högersida. På figur 5.2.3.2 är ett exempel på hur en elevs personliga sida skulle 
kunna se ut. Där eleven skickar iväg förfrågningarna på högersida och elevens klassrum visas på 
vänstersida. Den blåa knappen med klassrummets namn betyder det att elevens förfrågning har blivit 
accepterad av klassrummets lärare, om den är röd ligger förfrågningen fortfarande och väntar på svar.  
 

 
Figur 5.2.3.1 Personlig sida - Lärare  
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Figur 5.2.3.2 Personlig sida - Elev 

5.2.4 Kodsnippets 

En del av lärarens personliga sida var att hantera kodsnippets, skapa, redigera, eller radera 
existerande kodsnippets. Figur 5.2.4.1 visar ett exempel på hur detta gjordes. En kodsnippet 
bestod av ett namn, kod, och en beskrivning. En <fill> tag skapades som läraren kunde lägga 
till i koden för att vid utskickning av kodsnippeten skapa en plats som eleven kunde fylla i 
med ett svar. Denna plats finns syns på figur 5.2.5.4.  

 
Figur 5.2.4.1 Exempel på skapandet av en kodsnippet 

 

5.2.5 Klassrum 

Klassrumsvyerna för de två olika användarna blev väldigt annorlunda. På figur 5.2.5.1 är det 
ett exempel på hur en klassrumsvy skulle kunna se ut för en lärare när de går in i ett klassrum. 
På den vänstra sidan av lärarens vy har läraren två listor. En lista med förfrågningar som 
väntar på att bli accepterade, men också en lista där klassrummets elever syns. På samma 
figur kan vi även se att vissa elever har en grön prick vid dess namn, detta lades till för att 
visa vilka elever som var inne i rummet. Om en elev inte hade en prick betydde detta att 
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eleven inte var inne i rummet än. På högersida i lärarens klassrumsvy syns det också en lista 
med kodsnippets. Från denna lista kunde läraren skicka iväg kodsnippets till eleverna i 
klassrummet men också kolla på vad eleverna har svarat på respektive kodsnippet. När elever 
gick in i ett klassrum möts de av en figur som skulle kunna se ut som figur 5.2.5.2. De tre 
prickarna som syns är en laddningsskärm som ska visa att de väntar på att få en kodsnippet 
skickat till sig. Vid utskickad kodsnippet ändrades lärarensvy till figur 5.2.5.3. Istället för en 
lista med kodsnippets ändrades den till några prickar som visar att läraren väntar på svar. 
Bredvid några namn är den gröna pricken blå. Den blåa pricken lades till för att visa vilka 
elever som inte har svarat på den utskickade kodsnippet. Dessa val av färger valdes utefter 
vad som brukar användas av andra applikationer, där grön står för tillgänglig och blå står för 
upptagen. När läraren skickat ut en kodsnippet ändras också elevens klassrumsvy. Vyn syns 
på figur 5.2.5.4. Där eleven hade en laddningsskärm är det nu en kodsnippet. Där det hos 
läraren låg en <fill> tag finns det nu ett fält som eleven kan fylla i. När alla elever har svarat 
på kodsnippeten sparas deras svar under feedback hos läraren. Läraren kommer åt dessa 
genom att trycka på feedback vid sidan av kodsnippetens namn, detta ses på figur 5.2.5.1. 
Exempel på feedback som läraren har fått syns på figur 5.2.5.5. Där syns det i orange text vad 
eleverna har svarat, och med denna information kan läraren veta om vissa elever inte förstår 
eller halkar efter.  
 

 
Figur 5.2.5.1 Två elever är i klassrummet - Lärarens klassrums vy 
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Figur 5.2.5.2 Elev som väntar på att få en kodsnippet  

  
 

 
Figur 5.2.5.3 Eleven Kalle Karlsson arbetar med uppgiften - Lärarens klassrums vy 
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Figur 5.2.5.4 kodsnippet uppgift hos eleven.  

 

 
Figur 5.2.5.5 Läraren kollar på responsen som eleverna skickade - Lärarens klassrums vy 

  

5.2.3 Resultatet av KodEd 

Figur 5.3.1 är ett flödesschema med de olika vyerna. Figuren knyter samman de två diagrammen som 
syns under kapitel 4, figur 4.2.9 och 4.2.10.  
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Figur 5.3.1 Diagram med färdiga vyer 
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6 Diskussion 
 

6.1 Uppfyllande av projektets krav 

6.1.1 Undersökning av Undervisningsmetoder 

● Projektet hade som mål att undersöka olika sätt att lära ut programmering och hitta för- och 
nackdelar med dessa. 

 Den skulle använda sig av vetenskapliga artiklar. 
 
Resultatet av undersökning av Undervisningsmetoder analyserade vetenskapliga artiklar och kom fram 
till att feedback, både till lärarna och eleverna är viktigt och att det är viktigt att eleverna lär sig 
grunderna ordentligt. Författarna av denna rapport anser därför att kravet har uppfyllts. 
 

6.1.2 Egenutvecklad webbapplikation för utlärning av programmering  

Det skulle också utvecklas en egen lösning där lärare lätt kan testa sina elevers kunskapsnivå. Kraven 
på detta var som följande: 

● Som lärare skall man kunna sätta upp ett virtuellt (inte att blanda ihop med virtual reality) 
klassrum där eleverna kan gå med. 

● Läraren skall ha möjligheten att hantera kodsnippets, och skicka ut dem till eleverna, som de 
ske kunna svara på av eleverna. 

● Gränssnittet skall vara enkelt att förstå både för elever och lärare.  
 
Den egenutvecklade webbsidan för utlärning av programmering färdigställdes enligt de krav som 
sattes upp i projektets begynnelse. Läraren kan sätta upp klassrum, hantera sina elever och snippets, 
samt skicka ut snippets i klassrummen. Gränssnittet skulle kunna stylas så det blir lite mer 
tillfredsställande att titta på, dock är det enkelt att förstå vilket stämmer överens med de krav som 
fanns. 

6.2 Speciella resultat och slutsatser 
Vissa slutsatser dras i kapitel 2 och 5, dessa är resultat av undersökningen av olika metoder och 
verktyg som används för att lära ut programmering idag. Anmärkningsvärt med dessa var att alla 
metoder som undersöktes har visat sig vara bättre än den metod som används i större delen av 
introduktionskurserna i programmering, detta förvånade författarna av denna rapport. Varför används 
ingen av dessa idag i skolan? En stor anledning kan vara att de, i alla fall som tas upp i rapporten, 
kräver mer resurser och ställer högre krav på lärarna. 
 

6.3 Projektets utvecklingspotential 
Projektets krav har uppfyllts, men det finns fortfarande saker som skulle kunna läggas till då det gäller 
funktioner och användarvänlighet. För tillfället får eleven ingen respons från läraren och lämnas oviss 
kring hur bra eleven klarade uppgiften, vilket skulle kunna förbättras i framtiden.  
 
En stor förbättring som skulle kunna implementeras i framtiden, men som är för stor och tar för 
mycket tid för detta projekt, är att införa någon typ av kompilator eller självrättande funktion. Detta 
skulle underlätta för läraren då den inte längre behöver undersöka vad varje elev har skrivit utan kan 
snabbt se om snippeten kompilerades utan fel. 
 

6.4 Reflektion kring eget lärande 
Författarna av denna rapport anser att målen för denna kurs har uppfyllts väl. 
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6.4.1 Kunskap och förståelse 

Fördjupade kunskaper inom webbutveckling med Angular 2.0, JavaScript, TypeScript, HTML och 
CSS har uppnåtts. Även bredare kunskaper inom databaser, MEAN ramverket och RESTful API har 
uppnåtts. Författarna har även fått ökade kunskaper i hur man arbetar i team med strikta krav och 
metoder som Extreme Programming. Författarna har även arbetat självständigt utan mycket hjälp från 
en handledare eller företag.  
  
Under projektets gång har rapportens författare fått större kunskaper inom pedagogik samt metoder 
och verktyg som används för att lära ut programmering i skolan.  
  
Google användes frekvent för att ta fram den information som behövdes för att utveckla 
webbapplikationen och ledde till programmerings forum som stackoverflow och hemsidor med 
dokumentation som Angular.io. 
 

6.4.2 Färdighet och förmåga 

Syftet och kraven togs fram i samarbete med Handledaren och utfördes självständigt i Örebro 
Universitets lokaler.  
  
Den vetenskapliga informationen som behövdes för projektet söktes fram i databaser som DIVA, 
ACM Digital Library och Google. Författarna granskade dessa kritiskt och självständigt för att hitta 
den informationen som de anser vara relevant. 
  
Projektets utvecklare utgick från eget satta ramar, dessa var baserat på kunskaperna och möjligheterna 
de hade vid projektets början. Det tekniska projektet höll sig inom dessa ramar och blev färdigt inom 
de tidsramar som sattes upp. Projektet planerades med hjälp av iterationer och dessa följdes för det 
mesta. 
  
Författarna har analyserat och sammanfattat vetenskaplig information självständigt och kritiskt för att 
komma till en slutsats. 
  
Rapporten är enligt författarna välstrukturerad, begriplig, logisk och språkligt korrekt. 
 

6.4.3 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Projektet är förankrat i samhället genom dess ämne och utfördes på ett företagsmässigt sätt enligt 
författarna med hjälp av väl använda metoder inom företagsvärlden.  
  
Under projektets gång har aktuella arbetsmetoder diskuterats och använts. Författarna har reflekterat 
över vad de har lärt sig och tagit upp utvecklingsmöjligheter inom projektet. 
  
Under projektets gång har författarna haft ett professionellt förhållningssätt mellan varandra och till 
projektet. De har även haft dialog med och visat intresse för andra exjobbsgruppers arbete. 
  
Slutprodukten uppfyller kraven som sattes i början och dokumenteras på ett tillförlitligt och 
professionellt sätt enligt författarna. 
  
Rapporten har framställts på ett professionellt och vetenskapligt sätt enligt författarna. 
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