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SAMMANFATTNING 
 

I dagens samhälle går teknologin snabbt framåt. Det är viktigt för individer i samhället att följa 

med i denna utveckling. För att alla ska ha möjlighet att göra just detta så behöver den 

grundläggande förståelsen för teknik börja tidigt. Syftet med denna studie är att undersöka 

programmeringens plats i dagens förskola. Med hjälp av en enkät som är riktad till den 

verksamma personalen på åtta olika förskolor undersöks vilka verktyg och metoder som 

personalen använder för undervisning i programmering. Studien undersöker personalens syn på 

undervisning av programmering i förskolan och hur de ser på möjligheten att använda det som 

ett ämnesöverskridande verktyg. Denna enkät består av frågor på skala samt en öppen fråga, 

där respondenternas personliga åsikter kring vikten av programmering inom förskolan 

undersöks.  

 

Resultatet visar att majoriteten av personalen inom förskolan uttrycker att programmering är ett 

viktigt ämne att inkludera i verksamheten. De ser även möjligheten i att arbeta med det på ett 

ämnesöverskridande sätt. Tidigare forskning understryker att programmering utvecklar 

kunskaper hos barnen som är applicerbara inom ett flertal andra inlärningsområden. Trots att 

tidigare forskning visar på det positiva med att inkludera programmering inom förskolan så 

saknas ofta kunskap, resurser och incitament från ledningsnivå för att få igång arbetet med 

programmering.  
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INLEDNING 
Det finns en stor mängd föremål som vi möter och använder i vardagen som är programmerade. 

De mest uppenbara föremålen är mobiltelefonen, datorn och surfplattan. Men bara under den 

korta tiden från det att man går upp på morgonen tills man sätter foten på arbetsplatsen så finns 

det en enorm mängd programmerade föremål som man är beroende av för att vardagen ska 

fungera. Det börjar med väckarklockan, sedan kommer kaffemaskinen, kylskåp, mikrovågsugn, 

inbrottslarm, hiss, bil, trafikljus, entrédörrens kodlås, mm. Alla tekniska maskiner som finns i 

samhället styrs med programmering. 

 

Den digitala världen utvecklas snabbt och enligt en rapport från Stiftelsen för Strategisk 

forskning (2014) så kommer hälften av alla jobb att ersättas av maskiner eller digitala system 

inom 20 år. Detta innebär att behovet av programmerare kommer att öka allt eftersom yrkena 

automatiseras. Det är också troligt att mängden programmerade föremål i människors vardag 

ökar de kommande åren, vilket är ytterligare en anledning till att barn behöver lära sig teknik.  

 

Skolans och förskolans pedagogiska arbete måste följa med i den digitala utvecklingen. 

Läroplan för förskolan (Lpfö 18) som trädde i kraft 1 juli 2019 och Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11, reviderad 2018) som trädde i kraft 1 juli 2018 

innebär att programmering nu är en obligatorisk del i flera ämnen i grundskolan från årskurs 1 

och uppåt. Lpfö 18 lyfter att undervisning med digitala verktyg ska vara en del av verksamheten 

i förskolan, vilket innefattar även programmering då det är ett digitalt verktyg. 

Programmeringsverktyg är emellertid ett digitalt verktyg och det har fått en betydande plats på 

många förskolor. Programmering i förskolan är ett väldigt nytt område i Sverige och det är inte 

många förskolor som har en utvecklad verksamhet gällande detta. I denna studie undersöks 

personalens attityd till programmering inom förskolan. Vilka metoder som använts av 

respondenterna för undervisning av programmering i förskolan. Samt i vilken grad personalen 

ser möjligheten till programmering som ett ämnesöverskridande arbetssätt där flera av målen i 

Lpfö 18 inkluderas.  

SYFTE 
Det studien ämnar att belysa är hur arbetet kring programmering ser ut i förskolan och vilken 

inställning personalen har till programmering som ett pedagogiskt verktyg.  

FRÅGESTÄLLNINGAR 
1. Vilka metoder och verktyg har använts av personal för undervisning av 

programmering i förskolan? 

2. Hur förberedda upplever sig pedagogerna vara inför att använda programmering i 

förskolan som ett ämnesöverskridande verktyg? 

3. Vad har förskolepersonal för syn på programmering i förskolan?  
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Begreppslista  

De begrepp som är relevanta att känna till för att ta del av detta arbete finns förklarade i 

Sönnerås (2017 ss.18-68). 

 

Programmering - programmering handlar om att instruera en maskin till att utföra ett arbete, 

detta görs med olika programmeringsspråk. 

Algoritm - är den sträcka kod som instruerar en maskin att utföra en specifik uppgift.  

Analog programmering - programmering utan digitala verktyg. 

Blockprogrammering - är när kod skrivs genom att använda olika block. Varje block står för 

en instruktion (kod) och representeras ofta med en visuell symbol (ex. pil). 

Symbolerna/Blocken placeras efter varandra för att skapa en algoritm.  

Datalogiskt tänkande - handlar om den problemlösningsprocess som är när man utvecklar en 

algoritm (sträcka instruktioner) för att lösa en uppgift. 

Kommandolekar - är lekar då en lekledare styr de andra i leken genom att ge muntliga eller 

fysiska kommandon. Detta är ett exempel på Analog programmering. 

Dansprogrammering - när man skriver en koreografi (algoritm) med olika kommandon 

(symboler) för hur man ska röra sig.   

BlueBot/BeeBot - finns som app och är en fysisk robot. Genom användning av symboler så 

programmeras en robot runt på en fysisk bana (matta) eller på skärmen. 

Osmo coding - Osmo är ett verktyg med olika tillbehör för lärplattan för kunna utföra de 

digitala aktiviteterna även fysiskt med händerna. De har ett tillbehör där barnen övar 

blockprogrammering. 

Lightbot Jr - är en app där spelaren ska programmera en liten robot att tända alla blå rutor på 

spelplanen. Detta görs genom blockprogrammering med symboler.   

Loopimal - är en app där spelaren tränas i dansprogrammering av animerade djur. Genom att 

placera boxar i olika sekvenser så skapar man en koreografi (algoritm) av musik och rörelser 

som djuren utför. 

Scratch Jr - är en app och ett eget programmeringsspråk i form av blockprogrammering. 

Genom att sätta ihop pusselbitar (block) som står för olika kommandon så kan man 

programmera animerade figurer och föremål på skärmen. 

BAKGRUND 
Programmering inom förskolan handlar inte om att lära barnen programmeringsspråk, utan om 

att lära barn det grundläggande tankesättet bakom programmering. För detta används ofta något 

som kallas blockprogrammering där symboler används istället för text för att programmera. Ett 

exempel på detta är robotarna BlueBot som barnen kan programmera med symboler i form av 

pilar. Om barnet vill att roboten ska gå till en specifik plats som ligger tre steg framåt och ett 

steg till höger så behöver barnet programmera roboten att röra sig så att den når denna plats. 

Detta kräver att barnet kan se/ta reda på vilka symboler (kommandon) som roboten behöver 

och i vilken ordning dessa behövs för att roboten ska lösa problemet. I detta fall behövs dessa 

symboler ↑↑↑↱↑ som blir en algoritm för att lösa detta problem. Med andra ord så tränar barnen 

på att lösa problem genom logiskt tänkande och att formulera denna lösning med 

blockprogrammering som verktyg (Sönnerås, 2017 ss.21-22).  

Tidigare forskning 

I en studie genomförd av Strawhacker och Bers (2018) introducerades programmering i 

undervisningen för klasser från Kindergarten (förskoleklass) till årskurs två (barnen var i 

åldrarna 5-8 år). Författarna undersökte hur de olika årskurserna använde 

programmeringsverktyget Scratch Jr och vad barnen hade för förståelse för olika nivåer av 

programmering. I studien undersöktes vilken koppling det fanns mellan barnens kognitiva 



6 

 

utvecklingsstadier och kunskapsutvecklingen inom programmering. Resultatet visade att 

samtliga av de yngsta barnen bemästrade programmering i någon grad vid studiens slut. Studien 

visade även att åldern och den kognitiva utvecklingen hos femåringar var tillräcklig för att de 

skulle börja förstå tankesättet kring programmering. Strawhacker och Bers (2018) drar 

slutsatsen att programmering och kodning bör introduceras i undervisning i tidig ålder. 

Tidigare forskning visar att barn kan utveckla kunskaper och förmågor inom andra områden 

när de ägnar sig åt programmeringsaktiviteter. I en studie av Gillespie (2004) framkom det att 

när barnen (ålder 3-6år) fick fri tillgång till ett programmeringsverktyg inkorporerade de 

verktyget i sin lek, utöver att de enbart programmerade med det. De lekaktiviteter som främst 

observerades var konstruktionslek och rollek. I en studie av Moreno-León, Robles och Román-

González (2016) undersöktes om kunskapsutvecklingen hos barn accelereras i andra skolämnen 

när programmering introduceras i utbildningen. Resultaten från två klasser i årskurs 6 och en 

klass i årskurs 2 visade att kunskaperna i matematik och samhällsvetenskap ökade när 

användning av programmeringsverktyget Scratch inkluderades i kurserna. I ämnet 

språkkunskap observerades ingen signifikant ökning av kunskapsutvecklingen. Författarna 

poängterar dock att även detta tyder på att programmering bidrar till inlärning i ämnet då 

kunskapsutvecklingen inte minskade trots att programmeringsuppgifterna tog upp tid som 

annars använts till ordinarie aktiviteter (Moreno-León, Robles & Román-González 2016). 

Andra viktiga kunskapsområden som barn utvecklar genom arbete med programmering är 

rumsuppfattning, förmåga att se orsakssamband samt förmåga att använda verbala och sociala 

resonemang enligt Strawhacker och Bers (2018). Att programmering kan gynna 

kunskapsutveckling i andra ämnen syns även i en studie av Kazakoff, Sullivan och Bers (2013). 

Författarna observerade att barn som deltog i en robot- och programmeringskurs visade högre 

sekvenseringsförmåga (förmåga att placera föremål/händelser i en sekvens) efter jämfört med 

barn som ej deltog i kursen. Författarna menar på att detta är positivt då förmågan är applicerbar 

i matematik, läsning samt planering och utförande av vardagsuppgifter.  

Det finns vissa hinder som gör det svårt att tillämpa programmering i undervisningen. I en 

studie av Moreno-León, Robles och Román-González (2016) fann de att rektorer och 

skolledningar upplevt att implementering av programmering i undervisning inte genomförs som 

önskat. En upplevd anledning är att det inte finns resurser till att anställa ny personal med 

lämplig kompetens eller ge befintlig personal nödvändig utbildning. Moreno-León, Robles och 

Román-González (2016) drar slutsatsen att det finns en föreställning bland rektorer och annan 

skolpersonal att det behövs mycket specifika eller svåråtkomliga färdigheter för att kunna 

bedriva undervisning i programmering. Enligt Heintz och Mannila (2018) är det dock möjligt 

att med relativt lite resurser utbilda personal i programmeringsundervisning. Heintz och 

Mannila (2018) har funnit att även om digitalisering inom skolans verksamhet anses vara ett 

högst relevant projekt har lärare dåliga förutsättningar för att prioritera det. Författarna menar 

att det behövs en tydligare vision och drivkraft på ledarnivå för att ett digitaliseringsprojekt ska 

ha möjlighet att slå rot. De har funnit att det är möjligt att ge god utbildning i undervisning av 

datalogiskt tänkande för lärare. Då lärare ges denna typ av utbildning har de uppvisat en god 

förmåga att anpassa materialet de fått till deras egen undervisning. Det främsta hinder Heintz 

och Mannila (2018) upptäckte låg på den kollegiala nivån. Det visade sig vara svårt för de lärare 

som gavs utbildningen att föra kunskapen vidare till sina kollegor och vidare att få dessa 

kollegor att undervisa i området själva. Det är gällande denna situation som författarna uttrycker 

ett behov av tydligare styrning från ledningsnivå. Mantei och Kervin (2007) har identifierat 

ytterligare hinder när det kommer till lärares implementering av digitala verktyg i undervisning. 

Författarna har funnit att då lärare ges utbildning i digitala verktyg med syftet att använda det i 

sin undervisning har det ofta blivit så att lärarna istället undervisat i användning av verktygen. 

Ett annat hinder Mantei och Kervin (2007) identifierat är att många lärare uttrycker en rädsla 
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för att undervisa med  digitala verktyg. Efter påbörjat arbetet visar lärare dock ett betydligt 

större självförtroende till sin egen förmåga att undervisa med digitala verktyg och rädslan 

försvann hos samtliga deltagare i senare stadie av studien.   

Likväl som de positiva effekter av digitalisering som nämnts ovan, finns det negativa aspekter 

av digitalisering inom förskola att lyfta. Nylander (2019) uttrycker att det som vuxna tror att 

barn lär sig vid användning av appar på surfplatta inte stämmer överens med det barn lär sig i 

verkligheten. Vid användning av spelappar reflekterar barn inte över vad de gör. Då de spelar 

ett spel med fokus på att samla poäng plockar de inte upp de lärmoment i spelet som det är 

tänkt. I artikeln (Nylander 2019) beskrivs att mycket av det barn lär sig är kontextbundet och 

att kunskaperna från apparna inte används i andra situationer. Detta understryks även i studien 

av Heintz och Mannila (2018) där det observeras att lärarna som deltog i studien trodde att de 

lärt sig programmering då de lärde sig programmeringsspråket Scratch. De kunde dock inte 

applicera kunskaperna på andra programmeringsspråk. De lärde sig verktyget men inte 

programmeringskoncepten bakom det.   

Ovanstående stycke tyder på att användning av surfplattor inom förskolan inte är så pedagogiskt 

som ibland antas. Nylander (2019) menar dock på att digital teknik inte kan tas bort ur förskolan 

då vi lever i ett allt mer digitaliserat samhälle. Det som behöver ändras är hur verktygen används 

för att det ska vara pedagogiskt. Författaren föreslår att barn ska samarbeta vid användandet av 

digitala verktyg och att det digitala används i samband med det analoga.  

METOD 
Denna studie är gjord med kvantitativ metod. Data är insamlad med enkäter.  

Enkäten 

Enkäten bestod av elva frågor varav åtta på ordinalskala. I enkäten fanns ytterligare ett alternativ 

utöver femstegsskalan för dessa åtta frågor, som var “Kan ej svara”. I denna studie användes 

svarsalternativet “Kan ej svara” då programmering är ett relativt nytt område i förskolan och 

troligtvis också för en stor andel av respondenterna. Risken är då stor att de som inte har 

kunskap i programmering lät bli att svara eller kryssade i det neutrala alternativet även om det 

inte representerar deras syn. Alternativet “Kan ej svara” blir då ett sätt att undvika denna felkälla 

i empirin. Utöver det som redan nämnts fanns en fråga med kring respondentens utbildning, en 

fråga med flervalsalternativ kring de verktyg och metoder för programmeringsundervisning 

som används i förskolan, samt en öppen fråga där respondentens åsikt kring programmering i 

förskolan efterfrågades.  

Urval 

Enkäten delades ut till åtta förskolor i en kommun i Sverige. Förskolorna lokaliserades med 

hjälp av Google maps och efter det så kontaktades cheferna via telefon eller mejl och de första 

som var tillgängliga var de som valdes ut för deltagande i studien. Enkäten riktades till all 

personal som arbetade med barnen i förskolan. Enligt Skolverket (2018) så är det ca 40% av 

personalen inom förskolan som har förskollärarexamen. I den aktuella kommunen är det ca 

50%  som har förskollärarexamen och 30% som är helt utan utbildning för arbete med barn.  

 

Antalet som deltog var 74 respondenter av 123 möjliga respondenter, vilket innebär en 

svarsfrekvens på ungefär ca 60%. Det är värt att nämna att på de förskolor där enkäterna delades 

ut personligen till personalen var svarsfrekvensen betydligt högre, ca 80%.  
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Genomförande 

Först kontaktades förskolecheferna och syftet med studien presenterades. Alla förskolechefer 

var villiga att låta deras personal medverka i studien. Det praktiska genomförandet när det gäller 

distribuering av enkäten har varierat på grund av att förskolecheferna avgör hur och när enkäten 

skulle lämnas till personalen. I de flesta fall delades enkäterna ut direkt till personalen som 

fyllde i dem direkt eller vid ett senare tillfälle, men på vissa förskolor var det chef eller personal 

som ansvarade för utdelning av enkäterna. På en av de deltagande förskolorna där 

uppsatsförfattaren satt med i personalrummet under förmiddagen fyllde samtliga av personalen 

i enkäten. På tre förskolor gick uppsatsförfattaren runt till varje avdelning och fick enkäterna 

ifyllda direkt och på två förskolor delades enkäterna ut till en i personalen som var ansvariga 

för att dela dem vidare för upphämtning senare. På dessa fem förskolor deltog också nästan alla 

i studien. På två förskolor var chef eller biträdande chef ansvarig för utdelning och ifyllning av 

enkäterna. På dessa förskolor svarade knappt en fjärdedel av personalen.  

Etiska hänsynstaganden 

Christoffersen och Johannessen (2015 s.46) skriver om fyra huvudkrav kring forskningsetiska 

principerna som är följande, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet möts med informationsbladet (se bilaga 1) som delades ut 

i samband med enkäten och i den muntliga överenskommelsen med chefen samt personalen. 

Samtyckeskravet möts i och med att det både skriftligt och muntligt informerats om att de är de 

själva som bestämmer om de vill delta och att det finns möjlighet att i efterhand dra sig ur. 

Informationsbladet lämnades kvar på förskolorna efter det att enkäterna samlades in. 

Anledningen till detta var för att deltagarna skulle ha möjlighet att komma med frågor eller att 

dra sig ur studien vid ett senare tillfälle om de önskade detta. Konfidentialitetskravet möts i och 

med att enkäten är anonym och att det kommer i den färdiga studien sedan inte gå att urskilja 

vilken förskola deltagaren arbetar på efter de individuella svaren. I denna enkät behandlas inte 

heller några känsliga personuppgifter. För att inte alla enkäter skulle behöva kastas (om någon 

drog sig ur studien) så var respondenterna uppdelade efter förskola. Anledningen var att om 

någon ville dra sig ur och personen inte kunde identifiera sin enkät efter svaret på den öppna 

frågan så får hela den gruppen enkäter med samma utbildning som personen i fråga tas bort från 

studien. Antalet enkäter som samlats in är tillräckligt för att det inte ska behövas samla in nya 

enkäter om detta skulle ske. 

ANALYS 

Kvantitativ metod  

Data från enkätens fråga 1-10 presenteras och analyseras med verktyget Excel. Svaren från 

fråga 11, (den öppna frågan) har analyserats utifrån fyra huvudsteg. Först utefter helhetsintryck 

och sammanfattning av meningsinnehåll då respondentens data komprimeras. I steget därefter 

så tas koder, kategorier och begrepp fram ur texten som ett sätt att lyfta fram och organisera de 

meningsbärande elementen i texten, formuleringen på dessa ska ligga så nära respondentens 

utsägande som möjligt. Sedan kommer steget kondensering där de koder som tagits fram i 

tidigare steg organiseras i över och underkategorier, kombineras och läggs in i mer abstrakta 

kategorier. Sista steget är sammanfattning som innebär att de slutliga kategorierna som tagits 

fram jämförs och sätts i en sammanfattande beskrivning  
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RESULTAT 

Vilka programmeringsverktyg används och hur förberedda är personalen inför 
programmeringsundervisning  

På frågan om vilket verktyg som användes på förskolan så angav 58% att de använde något 

verktyg och 42% att de inte använt programmering alls. Figur 1 visar de 

programmeringsverktyg som respondenterna angett att de använder och i vilken grad de 

används.  

 

 
                       Figur 1: Programmeringsverktyg. 
 

Respondenterna angav att det programmeringsverktyget som används mest är BlueBot/BeeBot.  

Efter detta så är Osmo Coding samt kommandolekar mest förekommande. De verktyg som 

används minst var apparna Lightbot Jr och Scratch Jr. 

 

På frågan som gällde hur väl förberedda respondenterna känner sig vara för att undervisa i 

programmering inom förskolan så angav 42 % av dem sig som dåligt förberedda på att 

undervisa i programmering. 36 % angav att de delvis kände sig förberedda och 17 % kände att 

de var bra förberedda på att undervisa i programmering.  

Programmering som ett ämnesöverskridande verktyg. 

Tabell 1 visar svaret på de sex frågor kring om programmeringsaktiviteter även ger 

förutsättningar för kunskapsutveckling inom andra områden.  
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Tabell 1: Utveckling i andra områden under programmeringsaktiviteter.  
Med Examen 36 st 

  
Utan Examen 38 st 

  

 
Bra   Delvis Dåligt Median Bra Delvis Dåligt Median 

Matematik 28 5 0 Bra 25 6 4 Bra 

Språk 25 8 0 Bra 24 7 4 Bra 

Samarbetsförmåga 24 8 1 Bra 23 9 3 Bra 

Uttrycksförmåga 22 11 0 Bra 18 12 2 Bra 

Naturvetenskap 19 13 0 Bra 17 8 4 Bra 

Samhällsförståelse 11 20 3 Delvis 16 10 4 Bra 

 

På frågorna om programmering kopplat till matematik, språk och samarbetsförmåga så visar 

resultatet att majoriteten av respondenterna ansåg att användandet av programmering även har 

bra förutsättningar att utveckla kunskaper inom dessa områden. Det var väldigt få som inte såg 

möjligheten i att koppla programmering till matematik, språk eller samarbetsförmåga. På 

frågorna om programmering kopplat till uttrycksförmåga och naturvetenskap så var fortfarande 

majoriteten positiva till möjligheten att programmering ger förutsättningar för utveckling inom 

dessa områden. Dock var respondenternas svar mindre enhetliga vid uttrycksförmåga och 

naturvetenskap. På frågan om programmering kopplat till samhällsförståelse så svarade 

majoriteten till skillnad från de andra områdena att det delvis gav förutsättningar för utveckling 

i samhällsförståelse. 

 

Resultatet visar också att de respondenter med förskollärarexamen i större grad såg möjligheten 

att utveckla andra kunskapsområden vid användning av programmeringsaktiviteter, jämfört 

med de utan examen.  

Barns intresse under programmeringsaktiviteter 

På frågan om barnen visade intresse för programmeringsaktiviteter som respondenten varit 

delaktig i så angav 77% att de har deltagit i programmeringsaktiviteter med barnen i förskolan 

någon gång. Av de respondenter som varit delaktiga så angav 74% av dem att det stämmer bra 

att barnen var intresserade under aktivitetens gång. Svaren på denna fråga visade också att 23% 

av personalen i förskolan aldrig någonsin varit med på en programmeringsaktivitet med barnen. 

Är programmering viktigt i förskolan? 

På den öppna frågan ”Tycker du det är viktigt med programmering i förskolan?” svarade 42 av 

de 74 respondenterna, 57 %. Alla svar kodades i följande kategorier: 

 

Viktigt för framtiden, där respondenten på något sätt uttrycker att förskolebarnen kommer 

behöva kunna programmering senare i deras liv, antingen för att det kommer dyka upp i skolan 

eller för behovet kommer finnas i framtidens samhälle.  

 

Viktigt för nutiden, där respondenterna uttrycker att man behöver kunna programmering i 

dagens samhälle och det är därför bra att lära ut det tidigt samt uttryckte några att barnen har 

rättigheten att få ta del av samhällets utveckling och att utbildningen får anpassa sig. 

 

Lärorikt i sig själv, Svaren från respondenterna under denna kategori innehöll antingen en åsikt 

om att programmering är lärorikt i sig själv eller att barnen erfara annan värdefull kunskap vid 

användandet av programmering.  

 

Uttrycker brist på kunskap, respondenterna har på något sätt uttryckt att antingen så har de 

själva bristande kunskaper i programmering inom förskolan eller så tycker de att 
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förskolepersonal i allmänhet har för dålig kunskap inom ämnet för att kunna undervisa om/med 

programmering. 

 

Uttrycker oro över att det blir för mycket IKT, Under denna kategori placeras den data där 

respondenterna uttryckt oro för att digitaliseringen inom förskolan har gått för långt eller för 

snabbt. Oro för att barnen inte behöver så mycket skärmtid då de tillbringar så mycket tid 

framför skärmar hemma. Några uttrycker även en oro för att lärandet faller bort om inte en 

tekniskt kunnig pedagog är med vid utförandet av programmeringsaktiviteter. Viktigt att notera 

att under denna kategori är endast de svar där oro uttryckts, de respondenter som varit emot 

programmering i förskolan ligger inte under denna kategori. 

 

Nästan all data (över 90%) från respondenderna gick att placera i någon av kategorierna.  

Tabell 2 visar procent av svar inom varje kategori.  
 

Tabell 2. Procent av respondenternas svar i varje kategori 

Viktigt för framtiden (hänga med i samhällets utveckling) 36% 

Viktigt för nutiden (hänga med i samhällets utveckling) 29% 

Lärorikt i sig själv (direkt & indirekt) 36% 

Uttrycker brist på kunskap 24% 

Uttrycker oro över att det blir för mycket IKT 19% 

 

Resultatet från de tre kategorierna viktigt för framtiden, viktigt för nutiden och lärorikt i sig 

själv, visar att majoriteten av respondenterna uttryckt en positiv syn på programmeringens plats 

inom förskolan. Efter detta uttryckte respondenterna även oro över att de som ska undervisa i 

programmering inte har den kunskap som behövs för det. Slutligen så var det vissa av 

respondenterna som uttryckte en oro över att det blir för mycket teknogi i barnens vardag både 

på förskolan och i hemmet. Dessa respondenter var inte alltid negativa till programmering inom 

förskolan utan ville bland annat poängtera att det inte skulle ske på bekostnad av den fria leken. 

DISKUSSION 

Pedagogernas bekvämlighet i undervisning av programmering 

Resultatet visar att majoriteten av respondenterna anser att programmering i förskolan är 

fördelaktigt men samtidigt svarade nästan hälften av dem att de känner sig dåligt förberedda 

när det gäller att undervisa i programmering. Detta stämmer överens med det som Moreno-

León, Robles och Román-González (2016) fann i sin studie där skolledningen hos de deltagande 

skolorna menar att det krävs speciellt utbildade personer för att undervisa i programmering. 

Flera respondenter anser också att för att undervisning i programmering skall vara möjlig så 

behövs någon med särskild kunskap eller särskilt intresse. Heintz och Mannila (2018) visade 

dock i sin studie att det går att utbilda personal i programmering på ett enkelt och effektivt sätt 

och att många av personerna som deltog i deras fortbildningsprogram visade förmågan att 

anpassa materialet och kunskapen efter sin egen klass och kursplan. Detta tyder på att det inte 

krävs så svåråtkomliga och avancerade kunskaper för att kunna utbilda i programmering. 

Mantei och Kervin (2007) fann att oro eller rädsla är ett stort hinder vid början av ett nytt IKT-

projekt, vilket även detta speglas hos deltagarna i den aktuella studien då flera deltagare 

uttrycker att de själva inte alls kan undervisa i programmering eller uttrycker en oro för att 

digitaliseringen i samhället går för fort framåt. Mantei och Kervin (2007) beskriver hur rädslan 

som deltagarna initialt upplevde snabbt gav plats för självsäkerhet och ett pedagogiskt 
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förhållningssätt kring hur de använde materialet. Troligtvis så skulle även den osäkerheten som 

respondenterna i denna studie känner minska efter att de börjat använda programmering i 

verksamheten. 

Ämnesöverskridande kunskaper 

Resultatet visar att majoriteten ansåg att programmering går att använda som ett 

ämnesöverskridande verktyg när det gäller utvecklandet av matematikkunskaper. Detta 

överensstämmer med tidigare studier (Moreno-León, Robles och Román-González, 2016; 

Strawhacker och Bers, 2018; Gillespie, 2004; Kazakoff, Sullivan och Bers, 2013) vars resultat 

visar att barnens kunskaper i matematikrelaterade områden, bland annat sekvenseringsförmåga, 

rumsuppfattning och förmåga att se orsakssamband ökade av deltagande i 

programmeringsaktiviteter. Majoriteten ansåg även att programmering fungerar 

ämnesöverskridande i förhållande till språkkunskaper. Detta stödjs av studier  (Strawhacker och 

Bers, 2018; Gillespie, 2004; Kazakoff, Sullivan och Bers, 2013) som visar att vissa kunskaper 

relaterade till språk utvecklas vid programmeringsaktiviteter. Exempel är 

sekvenseringsförmåga och förmåga att använda sociala och verbala resonemang. Studien av 

Moreno-León, Robles och Román-González (2016) visade dock varken en positiv eller negativ 

utveckling i språkkunskaperna hos barnen som deltog i deras studie. Detta i min mening beror 

på att variationen av programmeringsrelaterade aktiviteter och arbetsätt är stor och bara för att 

det kan bidra till språkutvecklingen så innebär det inte nödvändigtvis att det gör det.  

 

Respondenterna ansåg i stor del att barns samarbetsförmåga går att utveckla via programmering 

och ungefär hälften ansåg att det också stödjer barnens förmåga att uttrycka sina tankar och 

känslor. Detta stödjs delvis av studien från Strawhacker och Bers (2018) som visar att barnen 

utvecklar förmågan att använda verbala och sociala resonemang, samt av Gillespie (2004) som 

fann att barnen spenderade tid under programmeringsaktiviteten till att genom samarbete skapa 

och använda robotarna samt till att både verbalt och icke verbalt presentera sina skapelser. Det 

är nästan inga av studierna jag funnit som innehåller data kring samarbetsförmåga och 

uttrycksförmåga i relation till programmeringsaktiviteter. För programmering kopplat till 

naturvetenskap så hittade jag inga studier alls. Detta kan enligt min mening bero på att få studier 

har gjorts när det gäller programmering i förskolan samt att de studier som har gjorts i första 

hand riktas till om barn kan ta till sig programmering och hur barn tar till sig programmering. 

 

Intressant nog så visar denna studies resultatet att enbart en tredjedel anser att 

programmeringsaktiviteter bidrar till att utveckla samhällsförståelsen. Studien av Moreno-

León, Robles och Román-González (2016) visar dock att samhällskunskaperna ökade när 

programmeringsverktyg användes med barnen. Med tanke på att många respondenter i den 

öppna frågan uttryckte att programmering var viktigt för att hänga med i samhällets utveckling 

så är det förvånande att enbart en tredjedel såg det som ett verktyg som bidrar till 

samhällsförståelsen. Detta beror i min mening på att respondenterna troligtvis ser kunskap i 

digitala verktyg som något som krävs för att delta  i samhället men inte något som krävs för att 

förstå hur samhället fungerar  

Metoddiskussion 

Metoden som är vald för denna studie är en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. 

Det borde ha gjorts en pilotstudie för att först testa enkäten innan den delades ut till 

respondenterna, då det var ett antal brister i den som påverkat resultatet. Den som mest påverkat 

studien är att på attitydfrågorna så användes ordinalskala istället för intervallskala vilket 

begränsade hur datan kunde analyseras. På frågan om vilka programmerings-verktyg/metoder 

som använts på respondentens avdelning angavs att det vanligaste verktyget var böcker. Det 
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framkom dock att vissa av respondenterna inte förstod att alternativet böcker enbart gällde 

användandet av  böcker för programmeringsundervisning och av den anledningen så plockades 

det alternativet bort då den möjliga felfaktorn var för stor. Ytterligare en felfaktor som är värd 

att nämna och som kan påverka svaren i enkäten är respondenternas olika förståelse för vad 

programmering är och vad det innebär på förskolan.  

 

I efterhand noterades att svaren från frågan om respondenten tycker det är viktigt med 

programmering i förskolan, bidrog till en mer nyanserad bild av respondenternas syn på 

området och värdefull data. Trots att det troligtvis hade gått snabbare att göra en digital enkät 

så gav pappersenkäten en svarsfrekvens som troligtvis är betydligt bättre än det som en digital 

enkät hade resulterat i. Enkäten går också definitivt till personal som är aktiv inom förskolan. 

Antalet enkäter som insamlats från varje förskola har varierat stort vilket också kan leda till att 

resultatet blir missvisande.  

Didaktiska konsekvenser 

Resultatet visar att arbetet med programmering och digitala verktyg hänger väldigt mycket på 

den individuella pedagogen och om det inte finns en pedagog som är intresserad av att ansvara 

för arbetet med programmering och digitala verktyg så lär det gå förlorat på många förskolor. 

En stor mängd av personalen verkar dock vara väldigt positivt inställda till programmeringens 

plats på förskolan, vilket förhoppningsvis leder till att de själva kan tänkas driva arbetet efter 

att de kommit förbi det första stadiet och utvecklar en större självsäkerhet inom området. 

Resultatet från enkäten visar att förskollärare känner sig något mer redo än barnskötare och 

outbildad personal angående undervisning i programmering samt så ser de även större 

möjligheter i att använda programmering som ett ämnesöverskridande verktyg vilket innebär 

att kommande arbete med programmering i förskolan kommer behöva drivas av chefen och 

förskollärare. Allt detta förutsätter dock att det avsätts tillräkligt med tid åt implementeringen 

av programmering. Resultatet visar dock att de vanligaste programmeringsverktygen som 

användes var BlueBot/BeeBot och Osmo Coding. Dessa verktyg är relativt färdiga för 

användning och det krävs inte att personalen planerar en aktivitet för att barnen ska kunna 

använda dem. Att dessa var de mest förekommande medel för programmmeringsaktiviteter är 

inte konstigt med tanke på majoriteten ser sig själv som otillräckliga inom området. Det finns 

dock en fara i att undervisning sker på detta sätt då personalen i detta scenario inte blir de som 

bedriver undervisningen utan det faller på ett objekt istället. Det blir då som den tidigare 

forskningen visat att barn lär inte det som vi tror att de lär sig. För att motverka denna risken så 

blir det i min mening viktigt att personal får någon form av kompetensutveckling eller i minsta 

fall, instruktioner och tid för att bekanta sig med hur ett material bör användas.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Informationsbrev 

 

 

Information angående deltagande i enkätstudie 
 

Jag heter Ida Larsson och studerar till förskollärare vid Högskolan i Borås, Akademin för 

bibliotek, information, pedagogik och IT. Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett 

examensarbete där ett valt område skall undersökas. Jag har valt att fokusera på 

programmering i förskolan, vilket jag undersöker med hjälp av en enkätstudie. 

 

Det är viktigt att ni som deltar i enkätstudien känner till att jag i min undersökning utgår ifrån 

de forskningsetiska principerna, vilka innebär att:   

 

● Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att 

inga obehöriga kan ta del av dem.  

● De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 

undersöknings syfte.   

● Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. 

Fiktiva namn på barn/elever, pedagoger och för/skola används så att allas identiteter 

skyddas.   

● Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet. 

 

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå mig på  

 

Med vänliga hälsningar 

Ida Larsson 
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Bilaga 2: Enkät 

1.Utbildning 

 

❏ Förskollärare 

❏ Barnskötare 

❏ Outbildad 

❏ Annat:___________________ 

 

2. Vilka programmerings-verktyg/metoder har använts på din avdelning?  

Om din avdelning inte använt programmering gå vidare till nästa fråga. 

 

(Kryssa i ALLA alternativ som stämmer) 

❏ BlueBot/BeeBot (Robot)  

❏ Scratch Jr (App, Ipad) 

❏ Lightbot Jr (App, Ipad) 

❏ Loopimal (App, Ipad) 

❏ Osmo coding (App, Ipad) 

❏ Böcker 

❏ Dansprogrammering (Analogt*) 

❏ Kommandolekar (Analogt*) 

Andra programmerings-verktyg/metoder som 

används på din avdelning: 

  

(* Analog programmering betyder programmering utan digitala verktyg) 
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3. Känner du att du har de förkunskaper/verktyg som du behöver för att lära ut 

programmering i Förskolan?  

 

Kan Ej 

Svara 

Stämmer 

Mycket Dåligt 

Stämmer 

Dåligt 

Stämmer 

Delvis 

Stämmer  

Bra 

Stämmer 

Mycket Bra 

❏  ❏  ❏  ❏  ❏  ❏  
 

4. Enligt din uppfattning, ger aktiviteter med programmering även barnen 

förutsättningar för att utveckla matematikkunskaper? 

 

Kan Ej 

Svara 

Stämmer 

Mycket Dåligt 

Stämmer 

Dåligt 

Stämmer 

Delvis 

Stämmer  

Bra 

Stämmer 

Mycket Bra 

❏  ❏  ❏  ❏  ❏  ❏  
 

5. Enligt din uppfattning, ger aktiviteter med programmering även barnen 

förutsättningar för att utveckla språkkunskaper? 

 

Kan Ej 

Svara 

Stämmer 

Mycket Dåligt 

Stämmer 

Dåligt 

Stämmer 

Delvis 

Stämmer  

Bra 

Stämmer 

Mycket Bra 

❏  ❏  ❏  ❏  ❏  ❏  
 

6. Enligt din uppfattning, ger aktiviteter med programmering även barnen 

förutsättningar för att utveckla förmåga att arbeta i grupp? 

 

Kan Ej 

Svara 

Stämmer 

Mycket Dåligt 

Stämmer 

Dåligt 

Stämmer 

Delvis 

Stämmer  

Bra 

Stämmer 

Mycket Bra 

❏  ❏  ❏  ❏  ❏  ❏  
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7. Enligt din uppfattning, ger aktiviteter med programmering även barnen 

förutsättningar för att utveckla förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter? 

 

Kan Ej 

Svara 

Stämmer 

Mycket Dåligt 

Stämmer 

Dåligt 

Stämmer 

Delvis 

Stämmer  

Bra 

Stämmer 

Mycket Bra 

❏  ❏  ❏  ❏  ❏  ❏  
 

 

8. Enligt din uppfattning, ger aktiviteter med programmering även barnen 

förutsättningar för att utveckla förståelse för naturvetenskapliga begrepp/fenomen? 

 

Kan Ej 

Svara 

Stämmer 

Mycket Dåligt 

Stämmer 

Dåligt 

Stämmer 

Delvis 

Stämmer  

Bra 

Stämmer 

Mycket Bra 

❏  ❏  ❏  ❏  ❏  ❏  
 

9. Enligt din uppfattning, ger aktiviteter med programmering även barnen 

förutsättningar för att utveckla förståelse för hur samhället fungerar? 

 

Kan Ej 

Svara 

Stämmer 

Mycket Dåligt 

Stämmer 

Dåligt 

Stämmer 

Delvis 

Stämmer  

Bra 

Stämmer 

Mycket Bra 

❏  ❏  ❏  ❏  ❏  ❏  
 

10. Om du har varit delaktig i någon/några programmeringsaktiviteter på förskolan, 

Tycker du att barnen visade intresse för aktiviteten? 

 

Aldrig varit 

delaktig 

Stämmer 

Mycket Dåligt 

Stämmer 

Dåligt 

Stämmer 

Delvis 

Stämmer  

Bra 

Stämmer 

Mycket Bra 

❏  ❏  ❏  ❏  ❏  ❏  
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11. Tycker du det är viktigt med programmering i förskolan?  

      (varför/varför inte? Beskriv dina tankar och åsikter) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 
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Bilaga 3: Tabell som representerar tillvägagångssätt – 

kodning av fråga 11  
 

Originaltext (skripterad) koder, kategorier och begrepp kondensering 

Det är viktigt för programmering är framtiden, och därför behöver barnen lära 
sig tidigt om programmering. 

viktigt för programmering är 
framtiden. 
behöver barnen lära sig tidigt 

Viktigt för framtiden (hänga 
med i utvecklingen) 

Ja jag tycker det är viktigt för att man får in ett annat tankesätt hos barnen. Man 
blir en problemlösare och att man har fått smak för detta i förskolan inför 
skolstarten. 

viktigt för annat tankesätt hos 
barnen 
inför skolstarten 
Lära problemlösning 

Viktigt för framtiden (hänga 
med i utvecklingen). 
Lärande i sig själv  (Direkt & 
Indirekt) 

Samhället ändras mer och mer, det gäller för oss som jobbar i förskolan att 
hänga med i utvecklingen. Mycket i dagens läge/samhälle styrs av 
programmering och tekniken, så det är viktigt att vi lär ut det till barnen. 
Samtidigt som det inte får bli för mycket av det "goda". 

hänga med i utvecklingen 
viktigt lär det till barnen 
 
inte får bli för mycket av det "goda". 

Viktigt för framtiden  (hänga 
med i utvecklingen). 
Uttrycker oro över att det blir 
för mycket IKT 

Det är viktigt, det tycker jag absolut. Programmering existerar i många delar av 
samhället och att ha en grundläggande förståelse för det är således viktigt. Sedan 
hjälper det även barnen utveckla sina matematiska förmågor, samt deras 
problemlösning och logiska tänkande. Att programmera är även en utmärkt 
samarbetsövning, då till exempel med blue-bot. 

grundläggande förståelse är viktigt, 
Programmering existerar i många 
delar av samhället. 
Lära matematiska förmågor, 
problemlösning, logiskt tänkande. 

Viktigt för nutiden  (hänga med 
i samhällets  utveckling) 
 
Lärande i sig själv (Direkt & 
Indirekt) 

Nu med tiden vi kommer att använda mycket programmering i överallt och jag 
tycker att barnen en del av det. Jag tycker att barnen får känner till och de bli 
medvetna men inte att de sitter länge och sedan jag tycker att barnen får 
använda visa programmering som kunde någonting allså sfta med det.  

mycket programmering överallt och 
barnen är en del av det 
 
inte att de sitter länge 

Viktigt för nutiden  (hänga med 
i samhällets  utveckling) 
Uttrycker oro över att det blir 
för mycket IKT 

Är dåligt insatt än så länge i programmering. Tror att det är viktigt amne. Barnen 
visar intresse de får tänka ut strategier för att nå "målet". Säkert viktigt i dagens 
samhälle även om jag själv ej kan så mycket om programmering.  

viktigt i dagens samhälle 
Är dåligt insatt än så länge i 
programmering 
Lära strategiskt tänkande 

Viktigt för nutiden  (hänga med 
i samhällets  utveckling) 
Uttrycker brist på kunskap 
Lärande i sig själv (Direkt & 
Indirekt) 

Beroende på hur det används kan det ge barnen ett lärande. Risk finns här 
kunskap saknas hos oss pedagoger, att lärandet uteblis och det bara blir ett 
görande "för att". Mina kunskaper och erfarenheter avgör hur jag undervisar 
barnen och vad de får med sig, vilka kunskaper de tillägnar sig. 

Risk finns här kunskap saknas hos oss 
pedagoger 
att lärandet uteblis och det bara blir 
ett görande "för att" 

Uttrycker brist på kunskap 
 
Uttrycker oro över att det blir 
för mycket IKT 

Ja, för vårt samhälle blir mer och mer tekniskt och datoriserat, så det är bra att 
de får en grund här på förskolan. Det förebygger även rädslor för att pröva på 
nya tekniker.  

samhälle blir mer och mer tekniskt 
och datoriserat 
Förebygger rädsla för ny teknik 

Viktigt för framtiden  (hänga 
med i utvecklingen) 

Nu står det i läroplanen att vi ska arbeta med programmering så då får jag väll 
tycka att det är viktigt även om jag kan tycka att detta kanske kunde kommit i 
skolan först. Jag upplever att vi inom fsk och även när det kommer till de yngre 
åldrarna i skolan inte har så mkt kunskap inom detta. Min erfarenhet är att vi gör 
i princip samma på fsk och skolan. Därav min åsikt om att detta kunde vänta tills 
barnen börjar skolan. 

Jag har inte har så mkt kunskap inom 
detta 
 
kunde vänta tills barnen börjar 
skolan. 

Uttrycker brist på kunskap 
 
Ser inte något behov så tidigt 
(men senare) 

Ja det är viktigt. Barnen får chans att samarbeta och uttrycka sig själva. Ja det är viktigt. 
 
Lära uttrycksförmåga 

Viktigt för nutiden  (hänga med 
i samhällets  utveckling) 
Lärande i sig själv (Direkt & 
Indirekt) 

Ja för ökad förståelse och kunskap. Mycket bra för samarbete barn emellan. Ja för ökad förståelse och kunskap 
Lära samarbete 

Lärande i sig själv (Direkt & 
Indirekt) 

Jag har inga kunskaper i detta så jag har ingen uppfattningar om det. Jag har inga kunskaper i detta Uttrycker brist på kunskap 

Ja och nej, tycker det kan vara bra för utvecklingen men samtidigt kanske det blir 
för mycket med detta digitala då det kanske används mycket hemma också. 

det kan vara bra för utvecklingen 
 
för mycket med detta digitala 

Viktigt för framtiden  (hänga 
med i utvecklingen) 
Uttrycker oro över att det blir 
för mycket IKT 

Det är viktigt för vissa barn. Det är inte alla barn som utvecklas genom detta. viktigt för vissa barn, inte alla barn XXX 

Eftersom programmering är ett snabbt växande fenomen och något som blir 
vanligare och populärare i samhället så tror jag verkligen det kan vara bra och 
viktigt för barn att få göra aktiviteter som rör programmering. Det är lika viktigt 
och givande som andra ämnen som lärs ut i skolan. 

viktigt för barn 
programmering är ett snabbt 
växande fenomen 

Viktigt för nutiden  (hänga med 
i samhällets  utveckling) 

Jag personligen tycker är viktigt med programmering, dels att det ganska nytt 
och barnen är jätte nyfikna, och de lär sig mate också tycker jag, så det är bra att 
kunna använda mer oftare, vilket vi hinner inte som det ska tyvärr. Förutom de 
två alternativen som jag har kryssat så allra bäst är att läsa böcker. Detta är bara 
min bedömning. Men som sagt barnen på min avd gillar både blue-bot och osmo 
coding. 

viktigt med programmering, då det 
är ganska nytt och barnen är nyfikna 
 
Lära matamatik 

Viktigt för nutiden  (hänga med 
i samhällets  utveckling) 
 
Lärande i sig själv (Direkt & 
Indirekt) 
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Barn har digitala verktyg runt sig hela tiden i vardagen, Jag ser det som viktigt att 
de/i alla fall få nosa på vad som ligger bakom.  

Viktigt för barnen då de har 
digitala verktyg runt sig hela tiden i 
vardagen 

Viktigt för nutiden  (hänga med 
i samhällets  utveckling) 
 

Ja. De kommer att behöva det i skolan och i resten av sitt liv. Ja. behöva det i skolan och i resten 
av sitt liv. 

Viktigt för framtiden  (hänga 
med i utvecklingen) 
 

Ja det är viktigt för det står i läroplanen för förskolan att vi i förskolan ska arbeta 
med ikt som innefattar programmering. Tror fler pedagoger i förskolan behöver 
mer kunskaper/utbildning kring det då kanske äldre personer inte är vana vid just 
detta ämne. Barnen kan lära sig så mycket kring programmering, teknik och ikt 
det handlar bara om att man behöver dem rätta verktygen. 

Ja det är viktigt 
 
pedagoger behöver mer 
kunskaper/utbildning 

Viktigt för nutiden  (hänga med 
i samhällets  utveckling) 
 
Uttrycker brist på kunskap 

Jag tycker att det är viktigt att barnen får programmera i förskolan. för att det är 
teknik de behöver lära sig matematik, språk, turtagning, samarbete. 

viktigt att barnen får programmera i 
förskolan 
Lära sig teknik matematik språk, 
turtagning, samarbete. 

Viktigt för nutiden  (hänga med 
i samhällets  utveckling) 
Lärande i sig själv (Direkt & 
Indirekt) 

Ja, det är viktigt då det är detta som kommer mer och mer. Nu är barnen vana 
att använda digitala verktyg mer än när jag växte upp. Ibland kan jag dock tycka 
att det kan bli lite för mycket, att barnen tappar den riktiga leken. 

Ja, det är viktigt då det är detta som 
kommer mer och mer 
kan bli lite för mycket, att barnen 
tappar den riktiga leken. 

Viktigt för framtiden  (hänga 
med i utvecklingen) 
Uttrycker oro över att det blir 
för mycket IKT 

Både ja och nej. Det är svårt att lära ut programmering till barn när man själv inte 
har någon utbildning för det. Det är bra för att skapa ett bra samarbete mellan 
barnen samt att de övar på sin turtagning. 

Både ja och nej 
svårt att lära ut programmering utan 
utbildning 
Lära samarbete och turtagning 

Uttrycker brist på kunskap 
 
Lärande i sig själv (Direkt & 
Indirekt) 

Det kan utveckla barnen på nya sätt, men det beror helt på vilket program som 
används och hur. Jag lär mig gärna mer. 

kan utveckla barnen på nya sätt, 
Jag lär mig gärna mer 

Uttrycker brist på kunskap 
Lärorikt i sig själv (Direkt & 
Indirekt) 

Jag tycker att det fungerar jättebra. jättebra XXX 

Ja det tycker jag, Jag tror att det kommer att gynna barnen i framtiden gynna barnen i framtiden Viktigt för framtiden  (hänga 
med i utvecklingen) 

Absolut, eftersom det är ett strävansmål i vår läroplan (kommande) viktigt att 
verktyget används på rätt sätt och att det finns en motiverad pedagog som kan 
utveckla och stimulera barnen på rätt sätt. Ingen teknik utan tanke!!  

Absolut för i läroplan 
 
viktigt att verktyget används på rätt 
sätt, Ingen teknik utan tanke!! 

Viktigt för nutiden  (hänga med 
i samhällets  utveckling) 
Uttrycker oro över att det blir 
för mycket IKT 

Ja barnen ska få möjlighet att hänga med i dagens utveckling gällande teknik och 
programmering. 

Ja hänga med i dagens utveckling Viktigt för framtiden  (hänga 
med i utvecklingen) 

Kan ej svara på detta vet knappt vad/hur man gör med programmering  Kan knappt vad/hur man gör med 
programmering 

Uttrycker brist på kunskap 

För dom äldre är det kanske bra men för småbarn är det viktigare att lära sig 
andra saker först. Jag anser dock inte att det är viktigt för barn när dom är så 
små, kanske när dom går i skolan.  

Viktigare att lära sig andra saker 
först, kanske i skolan 

Ser inte något behov så tidigt 
(men kanske  senare) 

Ja samhällets framtid. Framtiden tillhör till dom kreativa inovativa (artificial 
inteligence) Nu för tiden är barnen mycket er intresserade av att skappa, vara 
kreativa, jobba med digitala verktyg. 

Ja samhällets framtid Viktigt för framtiden  (hänga 
med i utvecklingen) 

Ja med tanke på dagens digitala utveckling så är det viktigt att barnen lär sig 
programmering. 

Ja dagens digitala utveckling Viktigt för nutiden  (hänga med 
i samhällets  utveckling) 

Viktigt att barnen kommer i kontakt med IT-frågor idag. Då utvecklingen i 
samhället går fort framåt. (Barnen) Flickor behöver komma i kontakt med it och 
teknik och att de i framtiden inte är rädda för detta. Och att de kan tänka sig att 
välja ett yrke inom detta område i framtiden. och att barn som inte har möjlighet 
att komma i kontakt med detta i hemmet har en chans att få detta i förskolan. 

Viktigt utvecklingen i samhället 
 
Flickor behöver komma i kontakt 
med it och teknik så de kan tänka sig 
att välja ett yrke inom detta område 
i framtiden. 

Viktigt för framtiden  (hänga 
med i utvecklingen) 

Det är bra att ha kännedom om it och programmering inför skolstart. viktigt 
verktyg för framtiden. 

inför skolstart 
viktigt verktyg för framtiden. 

Viktigt för framtiden  (hänga 
med i utvecklingen) 

Ja eftersom i samhället används mycket programmering. Datorer och ipads är 
viktiga hjälpmedel. Viktigt att tänka på att det även görs andra aktiviteter och att 
man som vuxen är delaktiga med barnen. 

Ja, i samhället används mycket 
programmering. 
Viktigt att det även görs andra 
aktiviteter 

Viktigt för nutiden  (hänga med 
i samhällets  utveckling) 
Uttrycker oro över att det blir 
för mycket IKT 

Det är viktigt då det ligger till grund för mycket av den matematiska kunskapen 
och barnens förmåga att självständigt ge uttryck för sina tankar och det 
hypotetiska tänkandet.  

Det är viktigt för att lära 
matematiska kunskaper uttrycka 
tankar och hypotetiska tänkandet. 

Lärorikt i sig själv (Direkt & 
Indirekt) 

Jag tycker att programmering är en viktig del i förskolan. Att vi börjar med det i 
tidig ålder. att alla får chansen att lära sig detta och att det inte är ett yrke i 
framtiden för några få. Bra det lågiska tänkandet. 

Viktigt att börjar i tidig ålder så att 
att alla får chansen att lära sig detta, 
och ett möjligt yrke i framtiden  
Lära logiskt tänkande 

Viktigt för framtiden  (hänga 
med i utvecklingen) 
 
Lärorikt i sig själv (Direkt & 
Indirekt) 

Ja det är ett bra verktyg och lära ut en mängd olika områden i läroplanen. Bra att 
börja redan i de yngre åldrarna, de lär sig fort och förstår programmeringen 
väldigt bra. 

bra verktyg och lära många områden 
Bra redan i yngre åldrarna, då de lär 
sig programmering snabbt och bra 

Lärorikt i sig själv (Direkt & 
Indirekt) 
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NEJ. Idag behöver barnen helt andra kompetenser. Social samt emotionell 
kompetens. För att fungera som individ i ett kollektiv (samhälle) så är dessa 
kompetenser mer viktiga än digital kompetens. Jag tror att det finns en övertro 
på digital kompetens i förskolan. Vi behöver packa våra barns ryggsäckar med 
annat än digital kompetens. Dessutom är undervisningens kvalitet i digitalitet 
avhängigt (Vilka kunskaper har pedagogerna? Hur används digitalitet i 
förskolan?) vilka kunskaper, förmågor, erfarenheter och kompetenser barnen 
erövras och ges möjligheter till.  

Nej Idag behöver barnen helt andra 
kompetenser. 
 
en övertro på digital kompetens i 
förskolan 
 
Pedagogerna har ej 
jämställda/tillräckligt kunskaper 

Nej programmering hör ej 
hemma på förskolan 
 
Uttrycker oro över att det blir 
för mycket IKT 
 
Uttrycker brist på kunskap 

Tycker det är viktigt då de får mycket tankar kring aktiviteten. Sen är det ju en 
fördel om jag som pedagog kan också :) 

Viktigt  
 
Pedagoger behöver mer kunskap 

Lärorikt i sig själv (Direkt & 
Indirekt) 
 
Uttrycker brist på kunskap 

Programmering blir mer och mer vanligt förekommande med teknisk utveckling i 
samhället därmed är det viktigt att barnen i förskolan får ta del av och utveckla 
sin förståelse för programmering och därmed sin egna omvärld.  

Viktigt utveckling i samhället 
 
Förståelse för sin omvärld 

Viktigt för framtiden  (hänga 
med i utvecklingen) 
Lärorikt i sig själv (Direkt & 
Indirekt) 

Vi lever i en allt mer teknologiserad värld och därmed ökar behovet av 
kunskaper. Det förbättrar barnens kunskaper i matematik och ökar deras 
förståelse för hur saker fungerar och hänger ihop. 

Viktigt pga världens utveckling (ökat 
behov)  
Bra för att lära matematik, förståelse 
för hur saker fungerar och hänger 
ihop 

Viktigt för framtiden  (hänga 
med i utvecklingen) 
Lärorikt i sig själv (Direkt & 
Indirekt) 

 

 
Lärande i sig själv (Direkt & Indirekt) 

Lärande i sig själv (Direkt & Indirekt) 

Lärande i sig själv (Direkt & Indirekt) 
Lärande i sig själv (Direkt & Indirekt) 

Lärande i sig själv (Direkt & Indirekt) 

 
Lärande i sig själv (Direkt & Indirekt) 

Lärande i sig själv (Direkt & Indirekt) 

Lärande i sig själv (Direkt & Indirekt) 
Lärorikt i sig själv (Direkt & Indirekt) 

Lärorikt i sig själv (Direkt & Indirekt) 

 
Lärorikt i sig själv (Direkt & Indirekt) 

Lärorikt i sig själv (Direkt & Indirekt) 

Lärorikt i sig själv (Direkt & Indirekt) 
Lärorikt i sig själv (Direkt & Indirekt) 

Lärorikt i sig själv (Direkt & Indirekt) 

Viktigt för framtiden (hänga med i utvecklingen) 

Viktigt för framtiden (hänga med i utvecklingen)  

Viktigt för framtiden (hänga med i utvecklingen) 
Viktigt för framtiden (hänga med i utvecklingen) 

Viktigt för framtiden (hänga med i utvecklingen) 

 
Viktigt för framtiden (hänga med i utvecklingen) 

Viktigt för framtiden (hänga med i utvecklingen) 

Viktigt för framtiden (hänga med i utvecklingen) 
Viktigt för framtiden (hänga med i utvecklingen) 

Viktigt för framtiden (hänga med i utvecklingen) 

 
Viktigt för framtiden (hänga med i utvecklingen) 

Viktigt för framtiden (hänga med i utvecklingen) 

Viktigt för framtiden (hänga med i utvecklingen) 
Viktigt för framtiden (hänga med i utvecklingen) 

Viktigt för framtiden (hänga med i utvecklingen) 

Viktigt för framtiden (hänga med i utvecklingen) 

15 av 42, 36% 

 
Viktigt för nutiden  (hänga med i 

samhällets  utveckling) 

12 av 42, 29% 
 

Lärorikt i sig själv (Direkt & Indirekt) 

15 av 42, 36% 
 

Uttrycker brist på kunskap 

10 av 42, 24% 
 

Uttrycker oro över att det blir för mycket IKT 

8 av 42, 19% 

Uttrycker brist på kunskap 
Uttrycker brist på kunskap 

Uttrycker brist på kunskap 

Uttrycker brist på kunskap 
Uttrycker brist på kunskap 

 

Uttrycker brist på kunskap 
Uttrycker brist på kunskap 

Uttrycker brist på kunskap 

Uttrycker brist på kunskap 
Uttrycker brist på kunskap 

 

Viktigt för nutiden (hänga med i samhällets utveckling) 
Viktigt för nutiden (hänga med i samhällets utveckling) 

Viktigt för nutiden (hänga med i samhällets utveckling) 

Viktigt för nutiden (hänga med i samhällets utveckling) 
Viktigt för nutiden (hänga med i samhällets utveckling) 

 

Viktigt för nutiden (hänga med i samhällets utveckling) 
Viktigt för nutiden (hänga med i samhällets utveckling) 

Viktigt för nutiden (hänga med i samhällets utveckling) 

Viktigt för nutiden (hänga med i samhällets utveckling) 
Viktigt för nutiden (hänga med i samhällets utveckling) 

 

Viktigt för nutiden (hänga med i samhällets utveckling) 
Viktigt för nutiden (hänga med i samhällets utveckling) 

Uttalanden av enbart ett fåtal personer: 
 

Ser inte något behov så tidigt (men 

kanske senare) 
Ser inte något behov så tidigt (men 

kanske senare) 

 
Nej programmering hör ej hemma på förskolan 

 

“viktigt för vissa barn, inte alla barn” 
 

“Jag tycker att det fungerar jättebra.” 

 
5 av totalt 65 meningsbärande delar 8% 

 Uttrycker oro över att det blir för mycket IKT 

Uttrycker oro över att det blir för mycket IKT 

Uttrycker oro över att det blir för mycket IKT 
Uttrycker oro över att det blir för mycket IKT 

Uttrycker oro över att det blir för mycket IKT 

 
Uttrycker oro över att det blir för mycket IKT 

Uttrycker oro över att det blir för mycket IKT 

Uttrycker oro över att det blir för mycket IKT 
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