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Grundskoleelevers lärande i semiformella lärmiljöer- 

Programmering på Science center. 
 

Syftet med den studie som presenteras är att bidra till diskussionen om lärande design. Det 

gör vi genom att analysera iscensättningen och lärandeprocessen vid 

programmeringslektioner vid svenska Science center. Science center betraktas ofta 

tillsammans med exempelvis muséer vara informella lärmiljöer, i denna studie visar vi på hur 

de istället kan fungera som semiformella lärmiljöer som utnyttjas av skolor när ett nytt ämne 

introduceras. Programmering är aktuellt då det införs som obligatoriskt centralt innehåll i 

grundskolans läroplan (LGR11) från hösten 2018. Datamaterialet består av observationer och 

samtal med elever från tio lektioner i programmering med elever i årskurs 1-8 vid tre Science 

center. 

Genom att analysera olika lärsekvenser med modellen Learning Designs Sequences- har vi 

analyserat hur kontext, förkunskaper och (kanske bristen på) reflektion påverkar 

förutsättningen att lära sig programmering under lektioner på Science center. Resultaten visar 

att förutsättningarna för programmeringsundervisning på Science Centers är möjliga. På 

Science Center finns det personal som kan hantera den digitala utrustningen och lära ut hur 

man programmerar och Science Center kan på så sätt bidra till att utjämna den ojämna 

tillgången till både digital utrustning och programmeringskompetens på skolorna. 

Teorier om Computational Thinking ligger bakom flera utbildningsinsatser i programmering 

och förhållandet mellan Computational Thinking och programmering är intressanta. Eleverna i 

denna studie antar olika approach för att lösa de problem de möter i 

programmeringsundervisningen. Dessa approacher formeras under lektionerna och resultaten 

pekar mot att de är beroende av vilka förmågor i Computational Thinking som eleverna redan 

har. 

De resultat som presenteras i denna studie har emellertid inte bara implikationer för de som 

är intresserade av att programmeringsundervisning på svenska Science Centers, utan också 

för forskning om lärande design, inlärning och undervisning med digitala verktyg i mer 

generell bemärkelse. 

 
 
Presentatör: 
Maria Sparf, doktorand vid IBL, Linköpings universitet och utvecklingsstrateg på 
utbildningsförvaltningen Jönköping 
maria.sparf@liu.se eller maria.sparf@jonkoping.se 
 

 

mailto:maria.sparf@liu.se
mailto:maria.sparf@jonkoping.se

