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Den här handboken erbjuder dig pedagogiska vägar och praktiska exempel för att främja program-
meringskunnande inom pedagogiken för och undervisningen av små barn.

Programmeringskunnande är en färdighet som alla har nytta av. Det handlar inte bara om att 
koda. I den här kompetensen ingår mångsidiga tankefärdigheter, samt att man förstår den digitala 
programmerade världen och kan agera i den, och att man vet vad man kan åstadkomma genom 
programmering. Alla barn borde få bekanta sig med programmering på ett likvärdigt sätt. Samtidigt 
får de undervisning i ett gott liv och aktiv verksamhet i en programmerad miljö.

Det är inte meningen att övningarna i datalogiskt tänkande och färdigheter som relaterar till 
programmering ska vara en extra uppgift inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisning-
en. Avsikten är att det ska vara en naturlig och vardaglig del av fostran och undervisningen som 
baserar sig på barnens upplevelsevärld. Barnens datalogiska tänkande och färdigheter som behövs 
inom programmeringen kan främjas med många bekanta metoder, också utan apparater som ska 
programmeras.

För ett litet barn är den omgivande teknologiska världen ny och intressant. Barnen bekantar sig 
med den digitala världen och teknik genom att ställa frågor, pröva, röra på sig och leka, samt ge-
nom att göra saker själva och tillsammans med andra. Barnen erbjuds erfarenheter av kreativt ut-
tryck och kreativa sysslor genom teknik. Barnen styrs till att iaktta, undersöka och behandla digitala 
miljöer och fenomen på sätt som gör dem förståeliga, och därmed lättare för barnen att behärska.

I handboken som publicerades för första gången 2021 har vi nu uppdaterat beskrivningarna av god 
pedagogisk verksamhet inom programmeringskunnande som förnyades inom utvecklingsprogram-
met Nylitteracitet år 2022. Handbokens praktiska exempel, som fick ett positivt mottagande, har 
bevarats oförändrade och lämpar sig fortfarande för att genomföra de uppdaterade beskrivningar-
na. Beskrivningarna och de pedagogiska exemplen baserar sig på grunderna för planen för små-
barnspedagogik (2022) och för förskoleundervisningens läroplan (2014).

Programmeringskunnande har en stark koppling till mångsidig kompetens, i synnerhet multilittera-
citet och digital kompetens. Mediefostran och medieläskunnigheten har också ett nära samband till 
programmeringskunnandet. Dessutom kan man utnyttja programmeringskunnandets uppgifter på 
ett mångsidigt sätt inom många olika lärområden genom att kombinera det med andra innehålls-
mässiga teman. Till exempel klassificering och jämförelse stöder utvecklingen av de matematiska 
färdigheterna. I programmeringsövningarna kan man till exempel leda ”roboten” till bokstäverna i 
det egna namnet, vilket stöder utvecklingen av läskunnigheten.

Om temat däremot är hållbar utveckling kan man tillsammans omvandla instruktioner för att sorte-
ra sopor till instruktioner som är lätta att förstå, alltså en algoritm.

Vi önskar er inspirerande insikter och glädje i att göra saker tillsammans på stigen till programme-
ringskunnande!

Till hjälp på stigarna till 
programmeringskunnande inom 
småbarnspedagogiken och 
förskoleundervisningen
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Så här använder du handboken
I handboken har programmeringskunnande delats in i tre huvudområden: datalogiskt tänkande, un-
dersökande arbete och produktion samt programmerade miljöer och verksamhet i dem. Huvudområ-
dena följer beskrivningarna av god pedagogisk verksamhet som utarbetats i utvecklingsprogram-
met Nylitteracitet. Varje huvudområde innehåller en mer detaljerad beskrivning av verksamhetens 
mål och innehåll samt exempel på verksamhet med barnen.

I det praktiska arbetet länkas de olika områdenas innehåll till varandra. Indelningen i huvudområ-
den hjälper ändå att fördjupa det pedagogiska tänkandet samt att planera och utvärdera verksam-
heten på ett mångsidigt sätt. Exemplen kan användas som de är, eller så kan de anpassas så att de 
lämpar sig för den egna barngruppen.

Många av exemplen är redan bekanta från småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens 
verksamhet. Men att bara göra saker utvecklar inte nödvändigtvis programmeringskunnandet. Där-
för är det en viktig uppgift för personalen att göra verksamhetens kontaktpunkter med programme-
ringens teman och praxis synliga och förståeliga för barnen. När man granskar dem tillsammans på 
det här sättet främjar också till exempel bekanta regellekar programmeringskunnandets utveckling.

I exemplen beaktas barnens åldersskeden och hur deras färdigheter utvecklas. Verksamhetens 
kravnivå anges med symboler. De enklaste uppgifterna med en symbol kan genomföras 
med alla barn, från och med barn under tre år. De mest utmanande uppgifterna med tre symboler 
har utarbetats särskilt med tanke på förskoleundervisningen. Eftersom barn och grupper är oli-
ka är det ändå inte meningen att man ska beakta indelningen i åldersgrupper som bindande. Till 
exempel passar många uppgifter med en symbol väl för alla barn inom småbarnspedagogiken och 
förskoleundervisningen.

Precis som barn är individer har också småbarnspedagogikens personal varierande programme-
ringskunnande och erfarenhet av att undervisa i det. En del är redan bekanta med programme-
ringskunnande, medan andra gör saker som relaterar till programmering för första gången tillsam-
mans med sin barngrupp. Man behöver inte kunna allt genast, utan det viktigaste är att förstå varför 
man gör de här sakerna. De vuxna lär sig också. Med hjälp av handboken och genom att göra saker 
tillsammans med barnen kan var och en hitta sin egen stig in i programmeringens värld. Det finns 
också gott om tilläggsmaterial på webben som lämpar sig för programmeringskunnande.

Vi hoppas att handboken ska inspirera personalen inom småbarnspedagogiken och förskoleun-
dervisningen att inkludera programmeringskunnandets teman och beskrivningar i barngruppernas 
verksamhet samt den pedagogiska planeringen och utvärderingen.

https://uudetlukutaidot.fi/sv
https://uudetlukutaidot.fi/sv
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Datalogiskt  
tänkande

1
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E tt litet barns upplevelsevärld samt vardagens rutiner och lekar innehåller 
massor med möjligheter att öva på datalogiskt tänkande. Färdigheter som 
man övar på inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen är till 

exempel att klassificera saker, jämföra dem och ställa dem i ordning, samt att iden-
tifiera upprepade och regelbundna strukturer. Man övar på problemlösning genom 
att förundras över och namnge fenomen, problem och helheter samt genom att dela 
upp dem i mindre delar för att undersökas och lösas.

Programmering går ut på att ge stegvisa, specifika instruktioner så att en uppgift kan 
genomföras eller ett problem kan lösas. I programmering kallas sådana instruktioner 
algoritmer. Barnen lär sig först att följa instruktionerna, och sedan prövar de på att 
själv ge instruktioner. Man övar i samband med vardagliga sysslor samt till exempel 
genom regellekar där barnen i tur och ordning också får leda andra lekdeltagare och 
lekens gång.

Man kan öva på färdigheter i datalogiskt tänkande på många olika sätt. Inom små-
barnspedagogiken och förskoleundervisningen övar man på färdigheterna genom 
att leka samt genom aktivitetsbaserade experiment, i huvudsak utan apparater. Om 
man har tillgång till styrbara leksaker och apparater som lämpar sig för åldersnivån 
eller applikationer som stöder datalogiskt tänkande lönar det sig att använda dem 
för att berika barnens introduktion till programmering.
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God pedagogisk verksamhet 
inom småbarnspedagogiken
Logiskt tänkande och informationshantering
Lärmiljöerna planeras så att barnen i sina lekar kan öva på den typ av tänkande 
som behövs för programmering: klassificering, jämförelser och ordnande. Man 
observerar också regelbundenheter och upprepningar tillsammans med barnen.

Problemlösning och modellering
Barnen uppmuntras att förundras över och ställa frågor om fenomen och förete-
elser i miljön samt hitta svar och lösningar på dem. Man namnger och förklarar 
fenomenen tillsammans.

Verksamhet, begrepp och grundläggande strukturer inom programmering
Man lär sig att följa instruktioner genom lek eller aktivitetsbaserade övningar. 
Instruktionerna kan vara kroppsliga, visuella, verbala eller ljudbaserade.
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1. Sortera leksaker
Det är lätt att kombinera sysslor som utvecklar det datalogiska tänkandet med sysslor och lekmiljöer i 
vardagen. När man samlar ihop och organiserar leksaker och andra saker som används i den dagliga 
verksamheten kan man öva på att klassificera och jämföra dem.

Planera tillsammans med barnen klart markerade och permanenta platser för gruppens leksaker 
och andra saker som barnen använder. Fundera tillsammans på hur man kunde sortera leksakerna 
eller hur det vore bra att organisera dem i lådor och på hyllor. Organisera leksakerna och markera 
deras platser med bilder som passar ihop med sorteringsprincipen. Man kan skapa bilden med bar-
nen till exempel genom att fotografera.

När barnen själva fått påverka sin lekmiljö och sorteringsinstruktionerna tycker de att det är en rolig 
syssla som upprepas i vardagen att plocka undan sakerna.

	För barn under tre år och andra barn för vilka stabilitet och bekanta strukturer är särskilt viktiga 
räcker det att man övar på och upprepar sorteringen: man hittar en egen plats för alla leksaker 
och saker genom att sortera på samma sätt varje dag.

	Med större barn kan man justera leksakernas sorteringsprincip och bilder med lämpliga mel-
lanrum. Man kan hitta på nya sorteringsprinciper med barnen eller ge barnen principerna som 
färdiga sorteringsuppgifter. Sorteringsprinciperna kan vara till exempel storlek, form, färg, vikt, 
lekens tema eller karaktär (byggnad, motion, butiklek, uteleksak o.s.v.) eller jämförelse av egens-
kaper (mjuk–hård, högljudd–tyst, liten–stor o.s.v.).



10

2. I ordning, marsch!
I programmering behövs färdigheter i att organisera och behandla många olika slags information 
med hjälp av olika regler. Öva på det här tillsammans med barnen genom att gruppera saker eller 
föremål enligt olika egenskaper och andra karakteristika; det är lätt att till exempel börja med färger, 
former och antal.

 Jämför sakers egenskaper såsom storlek, längd, vikt eller antal. Placera saker i olika slags ordning på 
basis av resultaten från iakttagelserna och jämförelsen.

Många situationer och olika miljöer under dagen erbjuder aktivitetsbaserade och lekfulla möjlig-
heter att jämföra saker och ställa dem i ordning. Efter att ni varit utomhus kan ni till exempel ställa 
gruppens gummistövlar på rad i storleksordning i tamburen. I övergångssituationer eller på utflykter 
kan ni ställa er i kö enligt längdordning, kortast till längst och tvärtom. Gruppera naturmaterial ni 
hittat på en skogsutflykt enligt olika principer.

 Med barn under tre år lönar det sig att börja med att namnge och känna igen saker samt deras 
egenskaper och antal.

 Med större barn kan man tillsammans fundera på olika egenskaper och principer för att klassi-
ficera och ordna saker.

 Dokumentera sakerna ni ställt i ordning genom att fotografera, så att ni också kan undersöka 
och jämföra dem med barnen senare.

3. Bygg en likadan
Man kan öva på att känna igen regelbundenheter och upprepade strukturer till exempel genom att 
göra och ordna saker enligt en modell eller ett visst mönster. Först visar den vuxna modell, men när 
färdigheterna utvecklas kan barnen också göra modeller för varandra.

Bygg en formation av leksaker eller byggklossar. Barnen har i uppgift att bygga en likadan. Börja 
med några föremål som barnen lägger på plats en i taget enligt modellen. I och med att övningarna 
framskrider bygger den vuxna eller barnet hela modellen före de andra börjar kopiera den.

Undersök och jämför modellen och kopiorna ni byggt tillsammans. Finns det några skillnader? Var 
finns skillnaden och hur kunde den ställas till rätta?

 Med barn under tre år börjar man med att söka likadana leksaker eller byggklossar. Sedan för-
söker man bygga likadana strukturer av först två, sedan tre klossar.

 Man kan anpassa idén till många olika slags sysslor som följer en modell: Trä pärlor på ett snöre 
i en viss ordning. Bygg figurer med mosaikploppar. Gör sandkakor i olika storlekar och former.

 Bygg så småningom också formationer med flera föremål eller klossar med någon slags repe-
tition som kan undersökas, till exempel likadana former eller färgserier som upprepas. Det här 
kan man bra också göra till exempel med olika leksaksdjur och -fordon, frukter, knappar eller 
naturmaterial.
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4. Gör på befallning
I programmering ingår att ge precisa instruktioner och att följa dem noggrant. Man kan öva på de 
här färdigheterna med hjälp av aktivitetsbaserade uppgifter och lekar i många olika slags situationer 
inomhus och utomhus.

Hitta på olika befallningar och handlingar som motsvarar dem tillsammans med barnen. Befall-
ningarna kan vara ljud, gester, bilder eller ord. När lekdeltagarna hör eller ser en viss befallning ska 
de utföra den motsvarande handlingen. Om man till exempel ropar ”mus” börjar alla röra sig som 
möss. Eller om man ropar ”översvämning” ska alla klättra upp på någonting så att de inte står på 
golvet eller markytan. Först ger den vuxna befallningarna, men när barnen blivit bekanta med leken 
kan också de ge befallningar.

Man kan anpassa och utveckla befallningslekar för olika situationer och behov. Hitta på egna 
befallningar till exempel för att bli tyst, samla ihop leksakerna eller gå till ett annat rum. Befallnings-
lekar i övergångssituationer gör det också möjligt att beakta och bemöta barn individuellt.

 Samla några handlingar och de motsvarande symbolerna som ni hittat på tillsammans med 
barnen på väggen eller på ett annat underlag som befallningsmeny. Varje barn väljer i tur och 
ordning den handling bland bilderna som hen vill göra tillsammans med den vuxna till exempel 
när ni går till vilan eller till maten. Handlingarna kan till exempel vara en kram, en vinkning, en 
bugning eller en slängkyss. Med de större barnen kan man också hitta på mer komplicerade 
handlingar.

 Befallningar som samlats på väggen eller golvet som bilder fungerar också med helt små barn. 
När barnet eller den vuxna ”trycker” på, alltså rör vid en bild, till exempel en groda, börjar alla 
skutta som en groda. Med de större barnen kan man ha bilder med former och färger, som man 
kommer överens om egna handlingar för.
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5. I vilken ordning?
Genom att iaktta vardagliga sysslor kan man öva på att skapa modeller för problem, plocka isär dem 
och ställa funktionerna i en viss ordning. Samtidigt lär barnen sig att namnge och förklara fenomen. 
Bra exempel på sådana vardagssysslor är att tvätta händerna, klä på sig och äta.

Fundera tillsammans på hurdana funktioner sysslan består av och i vilken ordning man gör saker. 
Sammanställ funktionens skeden och ordna dem i rätt eller lämplig ordning till exempel med hjälp 
av illustrationer eller foton.

När färdigheterna utvecklas kan ni fundera på och pröva hur det påverkar sysslan om man ändrar 
på funktionernas ordning. Kan man ändra ordningen? Vad skulle vara den tokigaste ordningen?

 Med barn under tre år övar man först på att identifiera och namnge situationer och funktioners 
skeden med hjälp av färdiga bildserier och som en del av funktionen, till exempel måltider, att 
tvätta händerna eller att klä på sig.

 Situationer som upprepas dagligen lämpar sig väl för att fundera på ordning också med de allra 
minsta barnen. Till exempel vid påklädning kan man prata med barnet och fundera på vad och 
i vilken ordning man ska klä på sig. Med barn som övar på att klä på sig eller klär på sig själv 
ordnar man tillsammans kläderna i rätt ordning på golvet före man börjar klä på sig.

6. Följ noga med nu!
Ibland innehåller instruktioner villkor: bara sådana funktioner som uppfyller vissa villkor genomförs, 
eller funktionen upprepas tills ett visst villkor uppfylls. I många bekanta lekar kan man också öva 
på att följa sådana här instruktioner som kräver noggrannhet och koncentrationsförmåga. Man kan 
också ta med lekar i övergångssituationer och andra dagliga rutiner, till exempel att bilda kö eller dela 
ut turer enligt vissa villkor.

 Sjung ”Var är tummen” så att ni byter ut fingrarna mot färger, t.ex.: ”Var är gröna, var är gröna?”, 
och då svarar de barn som har på sig något grönt.  Ni kan också hitta på andra sätt att röra på 
sig än att ”springa sin väg”.

 Lek Kaptenen befaller-leken där lekledaren, alltså kaptenen, ger gruppen befallningar. Av befal-
lningarna får man bara genomföra dem som börjar med orden ”Kaptenen befaller...”. Om kapte-
nen bara ger en befallning ska man inte göra någonting. När barnen blivit bekanta med leken 
kan man leka så att de som följer fel befallning faller ut ur leken.

 Med större barn kan man pröva på leken Färgspegel, där en av deltagarna står mot en vägg 
och ger andra noggranna instruktioner på basis av färger: Den som har på sig något blått får 
ta tre mussteg framåt. Den som först når spegeln, alltså personen som ger instruktionerna, blir 
följande spegel. Hitta på olika steg och sätt att röra sig tillsammans med barnen. Förutom färger 
kan man också pröva på andra villkor: Den som har på sig en t-skjorta får ta ett skutt framåt. Den 
som åt yoghurt på morgonen får ta ett jättesteg.
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7. Lös problemet
I programmering behövs färdigheter i att förundras över, fundera på och lösa olika utmaningar och 
problem steg för steg. Det är naturligt för barn att undersöka och fundera på många olika saker, och 
det lönar sig att ge tid och rum för detta i vardagliga situationer. När man till exempel åker på utflyk-
ter eller rör sig i närmiljön finns det möjligheter att fundera på och undersöka saker tillsammans.

Man kan också öva på problemlösningsfärdigheter och logiskt tänkande med hjälp av uppgifter i 
samma stil som pussellådor eller rymningsspel, och de kan också anpassas för små barn. Barnen 
ska tillsammans söka och pröva på att lösa ett problem eller en uppgift de fått. Problemets lösning 
kan vara gömd eller till exempel inuti en stängd kista, och för att öppna den behövs en nyckel eller 
kod för låset.

Först presenterar en figur som intresserar barnen problemet som barnen ska lösa tillsammans. 
Uppgiften kan ges genom en berättelse, ett brev eller ett ljud- eller videomeddelande. Beroende på 
barnens ålder och färdigheter kan det först finnas bara ett par-tre uppgifter eller skeden för att lösa 
problemet, och sedan kan man lägga till fler de följande gångerna. Varje uppgift ger barnen anting-
en ett tips till nästa skede eller ett föremål, en bild, en siffra, en bokstav eller något annat motsva-
rande som de behöver i nästa uppgift eller i problemets slutliga lösning.

 Lämpliga uppgifter är sådana som kräver logiskt tänkande, kreativ problemlösning och samar-
bete. Barnen ska till exempel lägga ett pussel, placera saker i rätt ordning eller tolka ett krypterat 
budskap. Barnen kan också ha i uppgift att hitta på hur de kan komma till tipset eller en bit av 
lösningen utan att röra vid golvet med fötterna eller händerna.

 Man kan koppla uppgifterna till ett aktuellt tema som behandlas med barnen eller fenomen som 
är kopplade till barnens intressen.
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God pedagogisk  
verksamhet inom  
förskoleundervisningen
Logiskt tänkande och informationshantering
Man testar och producerar lekfullt tillsammans med barnen funktioner som 
upprepas regelbundet, såsom rytmisering. Dessutom funderar man över förhål-
landen mellan orsak och verkan. Tillsammans sätter man ord på och förklarar de 
val som gjorts.

Barnen handleds i att klassificera, jämföra och ordna företeelser enligt specifika 
grunder, såsom form, storlek eller färg.

Problemlösning och modellering
Barnen uppmuntras att utforska och strukturera fenomen i vardagen samt fun-
dera över frågor kring dem. Man övar tillsammans med barnen på att beskriva 
och förklara observationer samt söka och testa egna lösningar.

Verksamhet, begrepp och grundläggande strukturer inom programmering
Man bekantar sig med begreppet algoritm genom att undersöka olika slags 
instruktioner samt genom att ge och följa instruktioner. Man prövar på att ge och 
följa instruktioner genom lek.
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8. Undersök former
Att undersöka regelbundenheter i världen är redan i sig viktigt inom förskoleundervisningen, men 
det hjälper också att förstå datorers funktionsprincip. Nuförtiden försöker en del av algoritmerna 
till exempel känna igen fordon, trafikmärken och andra relevanta element i omgivningen för att öka 
trafiksäkerheten. Människan är ändå skickligare än maskiner på att förstå betydelser i omgivningen. 
Man kan öva på klassificering, jämförelse och regelbundenheter genom att göra egna observationer 
och undersöka vardagliga fenomen.

 Bekanta er med former med hjälp av bilder eller föremål. Namnge de vanligaste formerna, 
såsom fyrkant, triangel, cirkel och oval. Prata också om rundhet, kantighet och antalet hörn när 
ni jämför former. Varje par kan ”programmeras” att hitta så många av en viss form som möjligt i 
närmiljön. Iakttagelserna som gjorts sparas som bilder. Visa upp bilderna och iakttagelserna för 
resten av gruppen.

 Fundera på hur olika saker ser olika ut när man tänker på dem som helheter eller 
bara ur den programmerade uppgiftens perspektiv. Till exempel en cirkel som 
den ”programmerade sökaren” hittade kan egentligen vara ett skruvhuvud 
eller en morotsskiva.

9. Rygg mot rygg
Programmering är ett sätt att ge instruktioner. I den här övningen delar man upp och löser problem 
tillsammans. När man inte kan se vad andra gör framhävs betydelsen av att ge precisa instruktioner 
och lyssna på andra.

Sitt parvis rygg mot rygg. Den ena använder leksaker eller byggklossar för att steg för steg skapa 
en formation eller struktur, och ger samtidigt instruktioner till den andra, till exempel: ”Lägg ämbaret 
på marken. Lägg bollen på ämbaret och klossen bredvid bollen.” Jämför till slut era strukturer och 
byt roller.

 I den här övningen är det nästan säkert att fel kommer att uppstå, och det lönar sig att ta dem 
med humor – felet är inte i någon av deltagarna, utan i budskapet mellan dem.
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10. Lärarroboten
Robotar och andra datorer behöver precisa instruktioner för att de ska fungera och genomföra upp-
gifterna de getts på rätt sätt. Genom att styra en människorobot får barnen erfarenhet av hur precisa 
kommandon måste vara för att roboten ska göra som man vill. Samtidigt övar man på att dela upp 
funktioner i bitar, ställa funktionens skeden i ordning och ge instruktioner.

Den vuxna spelar en robot som måste få en sak gjord. Uppgiften kan till exempel vara att gå ut 
ur rummet, föra en tidning till återvinningslådan, bre smör på en smörgås eller ta en penna ur en 
utdragslåda. Barnen funderar på vad roboten ska göra och i vilken ordning. De ger turvis komman-
don till roboten.

Lärarroboten genomför endast tillräckligt enkla kommandon och kommunicerar om kommandot är 
för komplicerat eller långt. Till exempel kommandot ”gå ut” är för komplicerat, och då svarar robo-
ten att den inte förstår vad ut betyder. Barnen försöker ge noggrannare instruktioner. ”Ta ett steg 
framåt” är ett tillräckligt enkelt kommando för roboten att utföra. Lärarroboten kan kollidera med 
väggar, ta tag i fel saker eller göra andra tokiga saker om instruktionerna inte är noggranna.

 Undersök också olika instruktioner, bruksanvisningar och recept. Fundera och testa om deras 
instruktioner är tillräckligt precisa. Hur mycket borde man förenkla instruktionerna för att en 
robot skulle kunna följa dem?
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11. Robotrutan
Tillsammans med barnen bekantar man sig med begreppet algoritm och med att ge instruktioner 
genom lekfulla uppgifter där man prövar på att styra en människo- eller sakrobot på ett rutmönster. 
Rutmönstret hjälper barnen att gestalta en lämplig rutt och riktningar samt antalet steg eller förflytt-
ningar som behövs när de utarbetar instruktionerna.

Placera föremål, bilder eller bokstavs-, siffer- och uppgiftskort som man ska styra roboten till i 
rutorna. Roboten startar från rutmönstrets hörn eller kant. Det finns tre olika kommandon: ett steg 
framåt, vänd till vänster och vänd till höger. Att vända innebär alltid en 90 graders vändning på plats. 
Först lönar det sig att ge och genomföra ett kommando i taget, och först sedan pröva på serier med 
flera kommandon.

 När man styr en människorobot behövs ett stort rutmönster. Man kan rita det på marken eller 
tejpa på golvet. Det lönar sig också att använda fyrkantiga golvplattor eller stenplattor på mar-
ken. Små figurer (till exempel legoklossar, plastdjur och små bilar) eller nybörjarrobotar som kan 
förflyttas med enkla kommandon styrs på mindre rutmönster på bordet eller golvet.

 Först kan man ge en människorobot kommandon genom att röra vid den: beröring på ryggen – 
ett steg framåt, beröring på axeln – vänd mot axeln i fråga. När det fungerar bra kan man pröva 
på att ge kommandon med hjälp av bilder eller ord.

 Man kan göra kommandona till pilsymboler som gör det lätt att visa och verbalisera instruktio-
nerna. Med pilkort kan man först bygga upp instruktionernas hela kommandoserie, alltså hela 
algoritmen, som en helhet, och sedan genomföra den. 

Det lönar sig för läraren att lyfta fram begreppet algoritm: En algoritm 
är en serie instruktioner som leder till att ett problem löses eller en sak 
byter form. Ett vardagsexempel på en algoritm är ett recept där kocken 
har en precis serie med instruktioner i specifika skeden, och med hjälp 
av dem tillagas den färdiga maträtten.
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12. Gör musikloopar
I noterad musik följer man noggranna instruktioner i formen av noter. Man kan alltså skriva ner musik 
så att någon annan kan förstå den. Programmering eftersträvar samma sak: programmeraren skriver 
ner en kod på ett programmeringsspråk som datorn förstår och kan genomföra.

Undersök musikens rytm och puls. Öva på ”ta” och ”ti”-rytmer först under den vuxnas ledning. Gör 
sedan en egen loop, alltså en upprepad klappramsa och rita den så alla kan se den.

Öva på klappramsan och på att upprepa den. Om ni vill kan ni lägga till stampningar, rop och in-
strument. Använd symboler som ni själva hittat på för dem. Ni kan också använda bekanta sånger 
för att skapa och testa er loop. I små grupper kan man skapa originella loopar som dokumenteras 
så att man kan spela dem med hela gruppen. På det här sättet får barnen lära varandra.

 Om det är helt nytt för barngruppen att musicera tillsammans kan man också skapa loopen 
genom att spela i tur och ordning. Läraren visar upp en bild på instrumentet, och barnen som 
har det instrumentet spelar. När färdigheterna utvecklas tar man med varierande rytmer och 
musicerande med flera instrument tillsammans.

I både musik och programmering kallas upprepning för en ”loop”, fastän 
den rätta termen för upprepning inom informationsbehandling egentli-
gen är slinga.

Med hjälp av loopar kan man lära sig organisering och upprepning samt 
att planera och följa instruktioner.
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13. Robotar på banan
Barnen lär sig om begreppet algoritm i praktiken genom att programmera robotar och lösa problem.

Bekanta er parvis med apparater som ska programmeras, till exempel Bee-Bot-robotar eller mot-
svarande. I övningen markerar man en startplats för roboten till exempel med tejp. Lite längre bort 
placerar man ett lätt föremål som roboten ska fälla (”bowla”). Uppgiften är att programmera roboten 
från startplatsen så att den kolliderar med föremålet. Ni kan också använda rutmönster för att göra 
övningen enklare. Då ska sidan på varje ruta vara cirka 15 centimeter.

Efter att ni övat ska ni parvis skapa banor eller labyrinter för andra par med tejp på golvet eller på 
en stor bit kartong. Paret testar och justerar banan själv tills de kan ge den till ett annat par.

 Man kan utveckla banorna till exempel genom att lägga till föremål som man inte får kollidera 
med längs rutten. Då ska man programmera roboten att gå runt hindren.

 Liksom i exemplet Robotrutan lönar det sig för den vuxna att lyfta fram begreppet algoritm. 
När barnen skapat banor för varandra kan lösningen för att klara av banan till exempel kallas en 
”labyrintalgoritm”.

Tips!
På webben och i applikationsbutiker finns det gott om avgiftsfria spel och applikationer med 
programmeringstema. Till exempel på webbplatsen code.org finns det spel och övningar som kan 
genomföras med barn i alla åldrar. Det finns också brädspel som passar in på temat. Barnen kan 
spela spel och använda applikationer på mobilapparater tillsammans med ett par för att stöda kam-
ratlärande. Vanliga spel stöder i huvudsak datalogiskt tänkande beträffande att ge kommandon och 
lösa enkla problem.

http://www.code.org/
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Undersökande  
arbete och  
produktion
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E xperiment, insikter och gemensamma aktiviteter som matar barnens nyfiken-
het, kreativitet och forskningsiver utvecklar också färdigheter som behövs för 
programmering. Barnen erbjuds kreativa aktiviteter, uttryck och lekfulla stun-

der av lärande med teknik på mångsidiga sätt inom olika lärområden. Samtidigt övar 
de på och lär sig arbetssätt och tankefärdigheter som är typiska för programmering.

Olika slags gemensam utveckling och samarbete hör till programmeringen. Barnen 
uppmuntras att berätta om sina tankar, iakttagelser och idéer för de andra i gruppen. 
I stället för att arbeta självständigt styrs barn till att undersöka och göra i par eller 
små grupper, och då får de stöta på många olika slags synpunkter, öva på att ha 
olika roller och lära sig att dela uppgifter.

Barnen får erfarenheter av teknik. De bekantar sig med datorer, robotik och deras 
funktionssätt genom lek och experiment, och dessutom genom att själva uppfinna, 
pyssla ihop, ta isär, bygga och annat kreativt skapande.  Tillsammans med barnen 
redigerar man bekanta lekar och färdiga spel och utvecklar egna, nya versioner av 
dem. På det här sättet kan barnen ta till sig kulturen av återanvändning och remix-
ing, alltså att kombinera på nya sätt, som är kännetecknande för programmeringen. 
Samtidigt kan man också beakta spelkultur som är viktig för barnen.
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God pedagogisk verksamhet 
inom småbarnspedagogiken
Processer för samskapande
Barnen uppmuntras att tillsammans utforska och prova på tekniken. Man lär sig att 
berätta om sina egna tankar och observationer samt övar på att agera i olika roller.

Kreativ produktion
Man utvidgar barnens teknikrelaterade upplevelsevärld genom att ta reda på 
funktionsprinciperna för maskiner och apparater som används i vardagen. Man 
uppfinner och bygger egna apparater och kreativa tekniska lösningar, som pre-
senteras för de andra.

Man spelar olika spel och utforskar tillsammans deras egenskaper. Man anpassar 
lekar som är bekanta för barnen och färdiga spel tillsammans med barnen genom 
att hitta på nya regler, uppgifter eller sätt att gå framåt.

Programmering som verktyg för lärande
De kognitiva färdigheter och samarbetsfärdigheter som behövs i programmering 
övas brett i all verksamhet och i olika områden inom lärandet: man förundras, 
bekantar sig, testar och får erfarenheter av och med tekniken.

Praktiska färdigheter
Barnen iakttar givandet av instruktioner i olika situationer.
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14. Leksakernas äventyrsbana
Med hjälp av leksakernas äventyrsbana kan man öva på samutveckling och att observera den tekno-
logiska världen genom kreativa experiment och kreativ produktion.

Bygg en berättelsebaserad bana i rummet som leksaker tryggt kan komma igenom. Föreställ er att de 
olika strukturerna och möblerna är åar, raviner, berg eller andra naturliga hinder. Bygg sätt att ta sig 
över hindren med legoklossar eller andra byggklossar.

Dra nytta av barnens kunskaper och erfarenheter och försök bygga strukturer som existerar i den 
verkliga världen, såsom broar, trappor, hissar, fordon, färjor och skepp. Synliggör barnens insikter och 
framgångar. Skapa en berättelse och filma banan som resan för en leksak eller karaktär som ni valt.

 Ten här övningen uppmuntrar till att söka information på webben under ledning av en vuxen. 
Man kan söka bilder på infrastruktur och visa upp dem på skärmen eller skriva ut dem så att det 
är lätt att använda dem som inspiration för bygget. Alternativt kan man iaktta broar och andra 
strukturer i närmiljön.

15. Kodad dans
Med hjälp av en gemensam dans kan man undersöka upprepning, regelbundenhet och att följa instruk-
tioner. Observera och pröva på mångsidigt kroppsuttryck och hitta på nya rörelser tillsammans. Samti-
digt lär sig barnen att ta kamrater i beaktande i det gemensamma arbetet för att uppnå de gemensam-
ma målen.

Planera enkla rörelser i takten av en bekant låt. Fotografera ställningarna och skriv ut dem eller rita 
dem på stora kort. Placera korten efter varandra i en kommandoserie, alltså dansens koreografi. Dan-
sa er egen dans.

 Pröva också på att byta rörelsernas ordning och dansa i den nya ordningen. Leksaker kan också 
vara dansare. I stället för en dans kan man också använda en serie gymnastikrörelser.
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16. Justera lekar och spel
Precis som applikationer och spel utgör också regellekar helheter där användaren följer vissa regler. 
Att ändra på en regel kan ha en liten inverkan på leken, men det kan också påverka hela lekens gång. 
Att justera spel och lekar hjälper barnen att uppfatta regler och orsakssamband.

Samtidigt lär man sig att utvärdera inverkan som de egna handlingarna och förslagen har.

Gör små och stora ändringar på reglerna för bekanta lekar eller spel. Vid behov kan ni rita reglerna 
och ha dem framme. Till exempel regeln ”om nata rör vid dig ska du stå stilla och vänta tills du blir 
räddad” kan ändras till ”om nata rör vid dig, gör då tre grenhopp och fortsätt sedan leken”. Kom på 
idéer för att ändra på enskilda regler tillsammans med barnen och pröva på dem i leken.

 Efter leken får barnen berätta hur leken ändrades. 
Godkänns eller förkastas ändringen, och hur kunde man ändra på leken ännu mer?
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17. Konstiga mojänger
Genom samutveckling och att bygga tillsammans kan man öva på att göra observationer som har 
att göra med teknologins värld, identifiera regelbundenheter samt klassificera och jämföra. Samtidigt 
lär sig barnen att ta kamrater i beaktande i det gemensamma arbetet för att uppnå de gemensamma 
målen.

Dra nytta av barnens egna iakttagelser och skriv ut eller klipp tillsammans ut bilder på bekanta och 
obekanta maskiner ur tidningar. Sortera de olika maskinerna till exempel under hushållsmaskiner, 
fordon och datateknik. Tillhör någon maskin flera olika grupper, eller är det alltid lätt att klassificera 
dem? 

Bygg eller pyssla parvis eller i små grupper kopior på existerande maskiner och lägg till en eller fle-
ra funktioner som ni hittat på själva och som enligt barnen skulle göra maskinen mer praktisk eller 
intressantare. Alternativt kan barnen bygga en helt påhittad maskin, till exempel en maskin som de 
tror de skulle behöva i framtiden.

 Det lönar sig för den vuxna att styra barnen till att observera om maskinerna de undersöker till 
exempel är till för att producera rörelse, ljud eller bild, och vilken komponent det är som pro-
ducerar detta (till exempel en högtalare, motor eller skärm). När man hittar på egna egenskaper 
kan man till exempel lägga till en högtalare på en bastuugn som meddelar när bastun är varm.
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God pedagogisk  
verksamhet inom  
förskoleundervisningen
Processer för samskapande
Barnen handleds att lösa problem och uppgifter genom att fundera och testa till-
sammans. Man övar på att presentera sina egna idéer för andra samt dela upp 
uppgifter för att genomföra ett gemensamt projekt.

Kreativ produktion
Man bekantar sig med apparater som använder robotik genom att leta efter infor-
mation från olika källor. Man planerar och bygger egna anordningar och robotar 
av olika material, samt beskriver deras syften och funktionsprinciper för andra.

Tillsammans med barnen planerar och förverkligar man aktivitets- och berättel-
sebaserade miljöer där man använder element från spel, såsom regler, poäng-
räkning eller tidsbegränsningar. Man hittar på egna spelfigurer.

Programmering som verktyg för lärande
Barnet får erfarenheter av kreativt arbete och uttryck med teknikens hjälp, samt 
utför lekfulla uppgifter genom att använda olika modeller och instruktioner samt 
apparater och verktyg som kan styras genom kommandon.

Praktiska färdigheter
Man testar i mån av möjlighet tillsammans med barnen att ge kommandon med 
någon programmerbar apparat eller applikation.
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18. En programmerad presentation
I en grafisk programmeringsmiljö kan man bekanta sig med grunderna i programmering och digital 
produktion.

Gör en presentation som handlar om ett aktuellt fenomen parvis eller i små grupper i ScratchJr 
eller en motsvarande programmeringsmiljö. Öva först på att använda applikationen genom att testa 
små uppgifter, till exempel att försöka få figurerna att röra på sig, eller att rita egna figurer. Planera 
presentationen och dess innehåll tillsammans före ni börjar programmera.

 Det lönar sig att skapa ganska kortfattade presentationer. Om fenomenet till exempel är att 
våren är på kommande kan ett pars eller en grupps verk handla om en liten del av det här 
fenomenet: flyttfåglarna kommer tillbaka, snön smälter, insekterna vaknar, blommorna slår ut, 
solen skiner redan på morgonen...

 Man kan också göra presentationerna som animationer som består av enskilda bilder med hjälp 
av olika applikationer. Då kan karaktärerna och landskapen vara människor, leksaker eller något 
man pysslat.

 Om du inte redan är bekant med programmeringsmiljöer kan du hitta handböcker och tipsvi-
deon för att använda programmet till exempel med sökorden ”Scratch Jr programmera” eller 
”Scratch Jr anvisningar”.

https://www.scratchjr.org/
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19. Människomaskinen
Övningen Människomaskinen är ett exempel på planering av lärmiljön där man stöder lärandet av 
klassificering, jämförelse och att ställa i en viss ordning som en del av vardagen. Problem beskrivs, 
delas upp och löses tillsammans. Samtidigt kan man diskutera hur programmerade apparater följer 
instruktioner de får steg för steg.

Planera och genomför en människomaskin där varje barn utför ett arbetsskede. Bestäm först vad 
maskinens syfte är, till exempel att ordna leksaker som ligger på golvet. Planera tillsammans enligt 
vilken princip leksakerna ska sorteras. Ge varje barn en egen roll. Börja med en enkel apparat, och 
öka svårighetsgraden i och med att gruppen får mer erfarenhet. När barnen blir mer erfarna upp-
muntras de att planera egna människomaskiner för olika ändamål.

 Till exempel: Barn 1 hämtar en leksak till barn 2. Barn 2 ger mjuka leksaker till barn 3 och hårda 
leksaker till barn 4. Barn 3 ger stora leksaker till barn 5 och för små leksaker i en korg. Barn 4 för 
dockorna i en korg och andra leksaker i en låda. Barn 5 ställer leksakerna hen får i hyllan.
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20. Människomaskineriet bygger
Man kan också lära sig om begreppet algoritm i praktiken när man tar an rollen att verkställa instruk-
tioner. Samtidigt övar man sig på att förstå delhelheternas betydelse i att färdigställa helheter samt 
funderar på hur man planerar automatiska apparater.

Idén med den här uppgiften är den samma som i exemplet Människomaskinen, men maskinen byg-
ger det slutliga resultatet. Planera de olika arbetsskedena och ordningen tillsammans med barnen. Till 
exempel grupper på fyra barn där var och en har en egen uppgift, endast utför sin egen del av pro-
cessen och ger verket vidare. Det lönar sig att testa maskineriet i ett tidigt skede. Fundera tillsammans 
på hur man kunde förbättra maskineriet före det sätts i gång ordentligt. Diskutera till slut vilka bra och 
dåliga sidor ett sådant här förutbestämt arbetssätt har ur barnens perspektiv.

 När en bit kartong matas in i exemplets människomaskineri är slutresultatet en vinterprydnad. 
Varje människomaskin styrs av en serie instruktioner på basis av vilka saken som matas in 
förvandlas bit för bit mot det slutliga målet. Barnen tar liksom rollen som en robot och följer sin 
egen algoritm. Maskineriet motsvarar en fabrikslinje. 
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21. Bearbeta bekanta spel
Gör små och stora ändringar i reglerna för bekanta spel. På det sättet övar man på att observera 
spel- och lekregler och orsakssambanden som relaterar till ändringar i reglerna. Bedöm tillsammans 
vilken inverkan de egna handlingarna och förslagen har, testa och justera.

Till exempel när man spelar fotboll kan man bestämma att man får en stjärna för varje lyckade 
passning, och med tre stjärnor får man ett mål för sitt lag. Kom på idéer för att ändra på enskilda 
regler tillsammans med barnen och pröva på dem i spelet. Olika sätt att räkna poäng och extra 
undantagsregler gör spelet helt annorlunda. Bedöm tillsammans med barnen om den nya regeln är 
meningsfull, och förkasta den eller håll kvar den i spelet.

På samma sätt kan man på ett lekfullt sätt göra vardagsaktiviteter till ett spel genom att tillsam-
mans hitta på regler och poängräkning till exempel beträffande hygien, hållbar utveckling och 
måltider.

 Pröva också modigt på ovanligare idéer. Genom försök och misstag förvandlas spelet till grup-
pens barns egen version.

 När barnen blivit bekanta med tanken att ändra på regler i regelspel kan man skoja genom att 
fundera på regler som skulle göra spelet så tokigt som möjligt. Vad händer till exempel i nata om 
man har en regel att nata inte får ta fast någon? I detta sammanhang kan man också berätta 
för barnen om buggar, alltså programmeringsfel. Fel eller dåliga lösningar som görs i program-
meringen kan ibland leda till att applikationer inte fungerar. Om man gör fel kan det leda till ett 
program eller regelspel som är omöjligt att spela, men man behöver inte vara rädd för fel, utan 
man kan lära sig av dem. Ibland kan oavsiktliga fel också leda till roliga nya applikationer.
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22. Flygplansfabrik  
och maskiner med ljud

I undersökande arbete lönar det sig att betona samutveckling och stödja barnen i att dela iaktta-
gelser med varandra. Samtidigt övar man på att göra iakttagelser gällande existerande teknik och 
gemensamma experiment.

 Undersök flygande maskiner i tidningar, i böcker eller på webben. Diskutera dem och lyft fram 
barnens iakttagelser genom att fotografera eller teckna. Skapa egna pappersplan på basis av 
iakttagelserna. Uppmuntra barnen att utveckla sina egna modeller och testa deras flygegens-
kaper. Vill ni göra ett plan som flyger långt eller som gör en volt? Hur kan man få planet att 
svänga? Färglägg och dekorera era favoritplan.

 Bygg olika slags maskiner som producerar ljud genom att dra nytta av serier av robotteknik, 
byggklossar eller till exempel pysselmaterial. Idén är att undersöka hur man kan åstadkomma 
ljud genom rörelse. Börja med att undersöka vilka olika ljud man kan åstadkomma med olika 
slags föremål och vad det är som orsakar ljudet. Bekanta er med materialen som används för 
att tillverka apparaterna, och skapa till slut apparater parvis eller i små grupper som sedan visas 
upp. De enklaste versionerna av apparater kan vara självgjorda rytminstrument, men beroende 
på möjligheterna och de tillgängliga materialen kan man till och med bygga en robot som med 
hjälp av en motor automatiskt spelar en melodi på ett klockspel.
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3
Programmerade  
miljöer och  

verksamhet i dem
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N uförtiden är digitala mediemiljöer och vardaglig teknik starkt närvarande i 
både barns och vuxnas liv. Därför är det viktigt att hjälpa barn att bekanta sig 
med vardaglig teknik och digitala miljöer på samma sätt som till exempel den 

omgivande naturen och att röra sig i trafiken.

Man kan behandla en programmerad digital miljö med barnen och göra den synlig 
och förståelig för dem genom egna upplevelser och iakttagelser samt experiment. 
Man ska också verbalisera situationer för barnen där den vuxna använder digitala, 
programmerade miljöer. I mån av möjlighet kan man också ta med ett barn som en 
hjälpreda i digitalt arbete, till exempel i att skriva ut eller kopiera, på samma sätt som 
barnen deltar i andra sysslor inom småbarnspedagogiken.

Med de allra minsta barnen börjar man med att identifiera och namnge teknik och 
apparater i närmiljön. Med lite större barn kan man tillsammans undersöka och fun-
dera på hur olika slags apparater och applikationer fungerar och vad de används till. 
Inom förskoleundervisningen bekantar man sig med datorn och datorstyrda appara-
ter samt deras funktionsprinciper. Barnens lekar och verksamhetsmiljöer berikas på 
mångsidiga sätt med hjälp av trygga teknikleksaker och medieredskap.

Man stöder barnens uppväxt och lärande mot aktiv, kreativ och multilitterär verk-
samhet i programmerade miljöer. Redan inom småbarnspedagogiken och försko-
leundervisningen kan man tillsammcans med barnen öva på att fundera på och 
granska användningen av digitala redskap och tjänster, samt deras funktion på basis 
av data som samlas in om användarna.
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God pedagogisk verksamhet 
inom småbarnspedagogiken
Programmerad teknik inom olika områden i livet
Man observerar teknikens roll i vardagslivet tillsammans med barnen. Man 
namnger digitala apparater i närmiljön och tar reda på hur de fungerar. Man fun-
derar på vilken hjälp eller nytta människor har av apparater och digitala tjänster.

Den programmerade teknikens effekter i vardagen
Man utforskar tillsammans med barnen hur man med teknikens hjälp kan följa 
vad människor gör. Man letar efter praktiska exempel i den egna närmiljön, så-
som rörelsedetektorer, kartapplikationer, barns närvarotaggar, streckkodsläsare 
eller QR-koder. Man funderar på hur apparater eller system samlar in informa-
tion om vad folk gör.

23. Hör robotar, hör datorer?
Undersök om apparater har liknande egenskaper som människor.

Inled undersökningen genom att fundera på människans sinnen och vilken nytta människan har av 
dem i vardagen. Namnge öronen, ögonen, huden, tungan och näsan och prata om balansen. Un-
dersök och namnge i mån av möjlighet apparater och leksaker som reagerar på beröring, knappar 
som man trycker på, ljud eller rörelser. Samtidigt börjar man göra iakttagelser om teknik genom den 
egna kroppen och genom att undersöka apparaterna.

Berätta att apparaterna ändå inte uppfattar saker på samma sätt som människor fastän det kan 
verka så, utan elektriska apparaters delar som förnimmer saker kallas vanligtvis detektorer eller 
sensorer.

 Barnet kan också styras till att tillsammans med familjen undersöka apparater som finns hem-
ma och som verkar ha sinnen.
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24. Automatisk eller manuell?
Barn kan lära sig om den mångsidiga tekniken som omger dem och dess funktion genom att klassifi-
cera och namnge apparater.

Leta upp elektriska apparater i er närmiljö och fotografera dem. Dela in apparaterna i automatiska 
och manuella (t.ex. lampor som tänds automatiskt eller genom en strömbrytare). Observera att 
automatiska funktioner kräver sensorer med hjälp av vilka apparaterna kan reagera på till exempel 
beröring eller rörelse. Fundera tillsammans hur automatiken är till hjälp. Kan automatik någon gång 
vara ett problem? Gör ett bildcollage på automatiska apparater.

 I den egna gruppens utrymmen kanske det finns till exempel automatiska dörrar, lampor och 
flaskor med handtvål, men man kan också leta efter dem till exempel i biblioteket. 
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God pedagogisk  
verksamhet inom  
förskoleundervisningen
Programmerad teknik inom olika områden i livet
Man handleder barnen att identifiera och namnge föremål, apparater och digi-
tala tjänster som styrs av datorer i vardagsmiljön. Man funderar och undersöker 
tillsammans vad de gör och varför.

Den programmerade teknikens effekter i vardagen
Man funderar tillsammans med barnen på varför olika apparater och applikatio-
ner samlar in information om vad människor gör. Man diskuterar också medie-
innehåll som barnen känner till och de miljöer där de följer detta innehåll. Man 
funderar tillsammans på hur exempelvis strömningstjänster rekommenderar 
innehåll för användarna.

25. Undersök bekanta applikationer
Programmerade applikationer som man använder tillsammans med barnen är ofta enkla och intuiti-
va att använda, så det är bra att ibland fästa medveten uppmärksamhet vid dem. Stanna upp för att 
fundera på applikationer och deras syften närmare.

Välj en applikation som barnen är bekanta med och fundera på dess funktion och struktur. Varifrån 
kom applikationen till apparaten? Hur startar man applikationen? För vilket syfte skapades den? 
Kan vi veta vem som skapat den? Hur använder man applikationen? Hurdana funktioner har den? 
Producerar den bild, ljud, rörelse eller något annat?

 Välj parvis en applikation på apparaten, bekanta er med den och presentera den för varandra. I 
presentationen kan ni använda hjälpfrågor: Vad heter applikationen? Vad används applikationen 
till? Vad är bra med applikationen? Hur kunde man förbättra den?
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26. Var döljer sig datorn?
Man kan klassificera teknik på olika sätt, till exempel beroende på om en apparat är datorstyrd eller 
mekanisk. Genom gemensamma iakttagelser och undersökning lär sig barnen att förstå apparaternas 
funktionsprinciper och syfte samt att identifiera programmerad teknik i sin omgivning.

 Leta efter exempel på apparater i omgivningen som innehåller eller inte innehåller programme-
rad teknik. Exempel på apparater som innehåller datorer kan förutom egentliga datorer vara till 
exempel nya bilar, automatiska dörrar, smarta leksaker och smartklockor. Exempel på apparater 
som inte innehåller datorer är till exempel mekaniska lås, ficklampor och gamla spisar.

 Nuförtiden har datorer slagits ihop med olika slags produkter, ibland i mycket liten storlek. 
Bekanta er med olika slags datorer (t.ex. bordsdator, bärbar dator, pekdator) och undersök deras 
delar och egenskaper. Delar som döljs under datorns skal, såsom processorer eller kretskort, 
kan undersökas antingen med riktiga delar, genom att söka olika datordelar på webben, eller till 
exempel med hjälp av faktaböcker för barn. På det här sättet åskådliggörs det att datorn består 
av väldigt annorlunda delar än hur det ofta verkar utifrån.  Sedan är det 
lättare att förstå hur en dator till exempel kan rymmas inuti en leksak 
eller klocka.

 Använd barnens egna iakttagelser och teckna, klipp ut ur 
tidningar eller fotografera apparater som kan anses vara 
”smartapparater”. Betona ändå att smartapparater inte är 
smarta eller kloka på samma sätt som människor kan 
vara, utan apparaterna styrs av en dator som pro-
grammerats av en människa. För de flesta barn 
kommer det som en överraskning hur många 
olika slags apparater som kan innehålla en 
dator, så förutom barnens egna iakttagel-
ser lönar det sig också för den vuxna all 
lyfta fram exempel på smart teknik.

 Pyssla eller teckna egna smarta 
apparater från framtiden, hitta på 
egenskaper för dem och presente-
ra dem för varandra.
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27. Data och rekommenderat innehåll
Det lönar sig att diskutera digitala miljöers funktion och de data de samlar in både ur ett kritiskt 
perspektiv och beträffande nyttan de medför. Ett exempel man kan använda är direktuppspelnings-
tjänsterna som är mycket populära nuförtiden. Direktuppspelningstjänsterna samlar data om sina 
användare för att de ska kunna rekommendera lämpliga videor för användarna. Syftet är både att 
erbjuda en god användarupplevelse och att hålla användaren kvar i tjänsten så länge som möjligt. I 
kommersiella tjänster är syftet att tittaren samtidigt ska se så mycket reklam som möjligt. På det här 
sättet får man intäkter från videorna.

När ni använder en apparat, diskutera med barnen om de använt direktuppspelningstjänster till 
exempel för att titta på videor. Om ja, hurdana? Öppna en populär direktuppspelningstjänst, till 
exempel Yle Arenan, och välj en video. I Arenan finns ingen reklam, men man kan bekanta sig med 
hur innehåll rekommenderas.

Man behöver inte titta på hela videon. På videons sida kan ni välja nästa video ni vill titta på bland 
dem som rekommenderas för er. Undersök hurdana andra videor som rekommenderas för dem 
som tittat på videon ni valde. Enligt vilka grunder tror ni att de rekommenderade innehållen valdes? 
Diskutera också den obegränsade mängden webbinnehåll – vad skulle det hända om man försökte 
titta på allt innehåll som är intressant och som rekommenderas?

När ni tittar på fler videor kan ni följa med hur tittandet eventuellt också påverkar rekommendatio-
nerna på tjänstens förstasida.

 Om du vill kan du nolla videoprogrammets uppgifter på apparaten före den här uppgiften för att 
den gamla tittarhistoriken inte ska påverka resultaten.

 Ordet direktuppspelningstjänst är troligtvis inte bekant för alla, men kort sagt kan man använda 
direktuppspelningstjänster för att titta och lyssna på program och musik på webben. För att 
använda direktuppspelningstjänster behövs en webbuppkoppling. internetyhteys.

Skärmdump från sidan: https://areena.yle.fi/ 
1-3062706. Den valda videon är Luontotyyppi: 
Kala-ateria, och i samband med den visas rekom-
mendationer på andra videor.

https://areena.yle.fi/1-3062706
https://areena.yle.fi/1-3062706
https://areena.yle.fi/1-3062706


Nylitteracitet som stöd 
för undervisning  
och fostran i den  
digitala tidsåldern
Varför nylitteracitet? Delaktighet och aktivt aktörskap i den digitala mediekultu-
ren och den programmerade miljön förutsätter många olika slags färdigheter och 
kompetens. Dessa färdigheter utgör medborgarfärdigheter som tillhör alla. Un-
dersökningar och utredningar om skolvärlden tyder dock på att elevernas digitala 
färdigheter och multilitteracitet varierar mycket och har stora brister. Det förekom-
mer också skillnader i undervisningspraxisen och lärarnas kompetens. Alla borde 
ändå ha jämlika möjligheter att öva på och lära sig färdigheter som behövs i den 
digitala världen.

Det nationella utvecklingsprogrammet Nylitteracitet (2020–2023) främjar 
barns och ungas medieläskunnighet, digitala kompetens och programmeringskun-
nande från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen och den grundläg-
gande utbildningen. Syftet med utvecklingsprogrammet är att stärka jämlikheten 
i undervisningen och lärandet av digitala färdigheter. Programmet har finansierats 
av undervisnings- och kulturministeriet, och det ingår i det mer omfattande utveck-
lingsprogrammet Utbildning för alla (2020–2022). Nationella audiovisuella institutet 
ansvarar för delhelheterna om medieläskunnighet och programmeringskunnande, 
medan Utbildningsstyrelsen ansvarar för delhelheten om digital kompetens.

Grunderna för planen för småbarnspedagogik, för förskoleundervisningens 
läroplan och för läroplanen för den grundläggande utbildningen förpliktar 
lärare att främja barns och elevers medieläskunnighet, programmeringskunnande 
och digitala kompetens som både mångsidig kompetens och som kompetens med 
koppling till lärområden och läroämnen. Alla som arbetar inom småbarnspedago-
gik och undervisning ska för sin del verkställa läroplanerna och samtidigt främja 
dessa färdigheter.

Åtgärderna i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet stöder ett mångsidigt 
och högklassigt genomförande av småbarnspedagogiken och undervisningen i 
praktiken, samt bearbetningen av och det systematiska utvecklingsarbetet med 
de lokala planerna. Som stöd för arbetet har vi utarbetat stödmaterial som är fritt 
tillgängliga för alla.

Stödmaterialet finns på utvecklingsprogrammets webbplats 
uudetlukutaidot.fi/sv. Materialet publiceras också i tjänsten AOE.fi.

https://uudetlukutaidot.fi/sv/
https://aoe.fi/#/etusivu


Delaktighet och aktivt aktörskap i digitala medier och 
programmerade miljöer förutsätter mångsidiga färdigheter 
och kunnande. Alla borde ha lika möjligheter att lära sig de 

färdigheter som behövs i den digitala världen. 

I handboken har vi sammanställt beskrivningarna av god 
pedagogisk verksamhet inom programmeringskunnande som 

publicerades 2022 i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet samt 
praktiska exempel på hur beskrivningarna kan genomföras. 

Beskrivningarna och de pedagogiska exemplen baserar sig på 
grunderna för planen för småbarnspedagogik (2022) och för 

förskoleundervisningens läroplan (2014).

Vi önskar er inspirerande insikter och glädje på den 
gemensamma stigen till programmeringskunnande!

Programmet Nylitteracitet främjar barns och 
ungas medieläskunnighet, digitala kompetens och 

programmeringskunnande från småbarnspedagogiken till 
förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

www.uudetlukutaidot.fi/sv

Stigar
till programmeringskunnande 

https://uudetlukutaidot.fi/sv/
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