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Att främja lärandet av programmering och förstå dess 

påverkan på barn 

En litteraturstudie 

 Josefin Waked, Laura Alamattila & Mona Ibrahim 

Arcada, University of Applied Sciences, Helsinki, Finland 

När det kommer till att lära ut programmering ska 

programmeringsaktiviteterna vara åldersenliga. 

Pedagogen ska i förväg fundera på eventuella 

komplikationer och hinder som kan uppstå samt fundera 

på vilka lärandemetoder som ska användas. För att 

underlätta lärandet är det viktigt att pedagogen själv är 

kompetent för att lära programmering åt barn.  

För att främja kreativiteten genom programmering så är 

det viktigt att arrangera en miljö som väcker nyfikenhet. 

Pedagogen ska ha ett öppet förhållningssätt och se 

utmaningar som nya möjligheter. Kreativa aktiviteter 

består av lek, social interaktion, fantasi, upptäckter, 

utmaningar, skapande, och reflektion. 

 

SLUTSATS 

Samhället utvecklas hela tiden. småbarnspedagogiken i 

Finland har fått en plan som alla daghem i Finland ska 

följa och som sedan blivit uppdaterad. Det fodras att 

man som pedagog har kunskap om det som är aktuellt 

inom samhället, för att sedan reflektera kring det och 

utveckla nya kompetenser. Med tanke på̊ digitaliseringen 

och att programmeringen håller på̊ att bli en viktigare 

kompetens är det bra att man som pedagog har kunskap 

om både programmering och hur man på̊ ett 

pedagogiskt sätt kan introducera detta till barn. 

Programmering har en positiv inverkan på̊ barnets olika 

förmågor. För att stärka barns kreativitetsfärdigheter så 

behöver man ha ett öppensinnat sätt och se till att 

kreativitetsfrämjande komponenter finns med i 

aktiviteterna. Något som oroar människor är att barn 

tillbringar för mycket tid framför digitala verktyg och att 

det bara leder till en karriär inom programmering. 

 

 

  

 

 

MÅL  

Syftet med denna undersökning att få kunskap i hur man kan 

lära barn programmera och dessutom få kunskap om hur 

programmeringen påverkar både barnen och barnens 

kreativitet. Därför har vi förutom hur man främjar lärandet 

tagit upp för- och nackdelar med programmering samt hur 

man främjar kreativiteten i våra frågeställningar.  

 

METOD 

Undersökningen är en allmän litteraturstudie. Vi har utgått 

från tydliga urvalskriterier då vi sökt vetenskapliga artiklar. 

För att söka relevant litteratur har vi utgått från en 

systematisk sökning. Alla artiklar som vi har sökt har blivit 

förhandsgranskade (Peer Reviewed). Artiklarna som blev 

valda lästes upprepade gånger för att vi skulle förstå 

innehållet och helheten. Av de artiklar som vi har valt har vi 

även markerat och sammanställt den information som är 

relevant för vår undersökning. Efter det har vi gjort en 

beskrivande sammanställning där vi delat innehållet i olika 

teman. Med hjälp av en tydlig metod, tydliga inkluderings- 

och exkluderingskriterier, tydlig process för insamling av 

material samt bearbetning och analys har vi besvarat våra 

frågeställningar.  

RESULTAT  

Att barn börjar programmera som små̊ blir allt mer populärt 

inom småbarnspedagogiken och allt fler produkter utvecklas 

för att stöda det. Det finns många olika områden som 

programmering har en bra inverkan på̊. Allmänt sett gynnar 

programmering barnets sekvensförmåga, lärande om design, 

verkställande funktionsförmåga, matematiska och språkliga 

utveckling samt logiska tänkande. När det kommer till att 

främja själv lärandet av programmering är det viktigt att  

 


