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Den här handboken erbjuder dig pedagogiska vägar och praktiska exempel för att främja program-
meringskunnande i undervisningen av unga i högstadieåldern.

Programmeringskunnande är en medborgarfärdighet som alla har nytta av. Det är inte endast fråga 
om att koda, utan mångsidiga tanke- och samarbetsfärdigheter, förståelse för den digitala program-
merade världen och att agera i den, samt om allt det som man kan åstadkomma genom program-
mering är också väsentliga delar av den här kompetensen. Alla elever har rätt att få jämlik undervis-
ning i programmering, samt rätt till ett gott liv och aktiv verksamhet i programmerade miljöer.

Ungdomar har många olika slags färdigheter i medieanvändning, och digitala miljöer erbjuder dem 
redskap och kanaler för att lyfta fram sin egen röst – självuttryck, delaktighet och påverkan. Kom-
petensen i och erfarenheterna av programmering kan ändå variera till exempel beroende på den 
unga personens eget intresse eller tidigare skolundervisning. I högstadiet bör man stärka elevernas 
kompetens och färdigheter i att agera självständigt och tillsammans i programmerade miljöer samt 
använda programmering för kreativt skapande, för självuttryck samt för att besvara frågor och lösa 
problem i det verkliga livet.

Alla lärare har möjlighet att främja elevernas programmeringskunnande, och man kan uppnå målen 
genom relativt enkla aktiviteter. Oberoende av läroämne kan man tillsammans med eleverna funde-
ra på och undersöka vilket samband programmerad teknik, olika digitala miljöer och programme-
ring har till ämnesområdet i fråga och dess lärande till exempel genom automation, simulation, data 
eller spel. Man kan öva på datalogiskt tänkande och samutvecklingens arbetssätt i behandlingen 
av flera olika läroämnen och innehåll, i synnerhet genom eget skapande och kreativa experiment 
som inspirerar eleverna.

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 beskrivning-
arna. Beskrivningarna och de pedagogiska exemplen baserar sig på grunderna för läroplanen för 
den grundläggande utbildningen (2014), och deras syfte är att stödja och uppmuntra till mångsidig 
programmeringsundervisning inom olika läroämnen. I läroplanen har programmeringskunnande en 
stark koppling till mångsidig kompetens, i synnerhet multilitteracitet och digital kompetens.

Vi hoppas att handboken ska inspirera dig att tillsammans med din arbetsgemenskap dra nytta av 
kunskapsbeskrivningarna och uppmuntra dig att inkludera programmeringskunnandets teman i din 
undervisning.

Som stöd för stigarna  
till programmeringskunnande 
i årskurs 7–9
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Så här använder du handboken
I handboken har programmeringskunnandet delats in i tre huvudområden: datalogiskt tänkande, 
undersökande arbete och produktion samt programmerade miljöer och verksamhet i dem. Varje 
huvudområde innehåller en mer detaljerad beskrivning av undervisningens mål och innehåll samt 
hur man kan behandla saker på ett mångsidigt sätt med eleverna. I det praktiska arbetet är de olika 
områdenas innehåll sammanlänkade.

Handbokens exempel är avsedda att användas som sporrar och modeller i undervisningens plane-
ring och genomförande. Du kan utnyttja idéerna som de är eller tillämpa dem på sätt som passar 
din elevgrupp. Handboken innehåller också en sammanställning av öppna material som produce-
rats tidigare.

I exemplen och deras ordningsföljd har vi beaktat målen för årskurshelheterna och utvecklingen av 
elevernas färdigheter. Arbetets kravnivå beskrivs med symboler                   (1–3).  
Om programmeringstemat ännu är nytt för dig eller eleverna lönar det sig att börja med de lättaste 
exemplen som har en symbol.

Läraren har i uppgift att lotsa in eleverna i datalogiskt tänkande, till att pröva på programmering 
samt att fundera på programmerade miljöer och sin verksamhet i dem. Vid första anblicken kan det 
kännas utmanande att inkludera programmeringsteman i undervisningen. Man behöver ändå inte 
göra och kunna allt genast; läraren får också lära sig och ta till sig saker så småningom. Med hjälp 
av handbokens exempel och genom att pröva på och göra saker tillsammans med eleverna kan var 
och en hitta sin egen stig in i programmeringens värld.

Vi önskar er inspirerande insikter och glädje på den gemensamma stigen till programmeringskun-
nande!
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Datalogiskt  
tänkande

1
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P rogrammeringskunnande främjas genom att i synnerhet utveckla elevernas 
datalogiska tänkande. I undervisningen betonas arbete som utvecklar det 
logiska tänkandet, mångsidig informationshantering och problemlösning 

samt experiment och aktiviteter som drar nytta av programmeringens begrepp och 
programmering. Eleverna erbjuds möjligheter att undersöka och göra val, söka och 
korrigera fel, samt lösa riktiga problem som berör olika studieinnehåll och fenomen i 
den omgivande världen.

I högstadiet fördjupas färdigheterna i datalogiskt tänkande. Man lär sig att skaffa, 
behandla och presentera information med hjälp av generaliseringar, scheman, no-
tationssätt och åtgärder. Eleverna styrs till att utreda många olika slags utmaningar: 
analysera och utvärdera problem och deras möjliga lösningar, planera och pröva på 
olika lösningsmodeller samt visualisera problem och deras lösningar.

Programmering lämpar sig för informationshantering och problemlösning i alla läro-
ämnen. När man programmerar utarbetar man algoritmer, alltså detaljerade instruk-
tioner för verksamheten, med vilka man kan lösa ett problem eller utföra en uppgift. 
I högstadiet planerar och utarbetar man algoritmer med hjälp av scheman, och på 
basis av dem kan man också producera koder och program.

I högstadiet övar man på datalogiskt tänkande och praktiska programmeringsfärdig-
heter genom att använda olika arbetssätt, miljöer och redskap på ett ändamålsenligt 
sätt. Koder och program som skapats av andra är ett centralt material som används. 
Eleverna lär sig att läsa och tolka koder. Genom att undersöka och utnyttja existe-
rande koder när de skapar egna verk lär sig eleverna också att förstå hur en kod 
fungerar. När eleverna känner till programmeringens grundbegrepp är det naturligt 
och meningsfullt att förutom grafiska programmeringsmiljöer också bekanta sig med 
textbaserad programmering.
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Goda kunskaper  
i årskurs 7–9
Logiskt tänkande och informationshantering
Eleven kan behandla olika former av information, använda olika notationssätt i 
behandlingen samt genomföra logiska operationer med informationen.

Eleven använder algoritmiskt tänkande i undersökningar inom olika läroämnen 
och projekt samt för att ta fram och presentera information.

Problemlösning och modellering
Eleven kan analysera problem och bedöma möjliga lösningar utifrån olika kriteri-
er, samt visualiserar problem och lösningar med hjälp av generaliseringar och 
diagram.

Eleven använder algoritmiskt tänkande i problemlösningen som relaterar till 
olika läroämnen och projekt.

Verksamhet, begrepp och grundläggande strukturer inom programmering
Eleven vet hur olika programmeringsstrukturer, såsom sekventiella, upprepade 
och villkorliga funktioner och variabler, fungerar. Eleven kan designa ett program 
med hjälp av dessa.

Eleven kan tolka ett textbaserat programmeringsspråk och identifiera olika 
strukturer i en programkod som skapats med språket.
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1. Generalisera fenomen med scheman
Eleverna lär sig att visualisera och generalisera problem och fenomen med hjälp av scheman. De får 
göra generaliseringar om mångsidiga fenomen. Eleverna lär sig att använda sekventialitet, upprepning 
och villkorliga funktioner.

Beskriv fenomen eller funktioner som är aktuella inom läroämnet som flödesschema genom att 
göra generaliseringar. Ni kan först öva på att utarbeta scheman på basis av vardagliga problem och 
åtgärder. Skilj åt olika typer av steg, såsom åtgärder och villkor (sant/falskt) med lådor i olika for-
mer. Till slut kan ni ge en elev i uppgift att följa schemat liksom en robot för att se om det fungerar.

Tips! 
Också enkla processer kan lätt utvidgas och bli ganska stora, men målet är att göra generalise-
ringar. När man beskriver komplicerade fenomen (fotosyntes, åska, kemiska reaktioner, bilmotorns 
funktion eller glädjekänslan) tvingas man göra omfattande generaliseringar, och man tvingas ofta 
lämna bort undantagssituationer.

Man kan öva på att skapa scheman och deras logik genom att beskriva vardagssysslor. Symbolerna som används är 
vanliga i flödesplaner. Förklaringar finns bl.a. i Wikipedia på engelska med sökordet ”flowchart”.

Flödesscheman används ofta för att planera algoritmer som datorer ut-
för. Gällande komplicerade fenomen ska man fundera på vilka undan-
tag som leder till att generaliseringen man gjort inte längre stämmer. 
När man skapar scheman kan det hjälpa att tänka sig att funktionen 
utförs av en robot, till exempel en robotväxt, som assimilerar.

https://en.wikipedia.org/wiki/Flowchart
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2. Planera algoritmer
Eleverna lär sig att skapa en programkod med hjälp av scheman. De lär sig att använda sekventiali-
tet, upprepning och villkorliga funktioner.

Förhandsplanering är viktigt i programmering. Använd ett flödesschema som redskap för att plane-
ra programmeringen. Skilj åt olika typer av steg, såsom åtgärder och villkor (sant/falskt) med lådor 
i olika former (exempel nedan). De olika grupperna kan granska varandras flödesscheman så att en 
del av felen hittas redan före man börjar programmera.

Tips!
Se även föregående exempel Generalisera fenomen med scheman. Symbolerna som används är 
vanliga i flödesplaner. Förklaringar finns bl.a. i Wikipedia på engelska med sökordet ”flowchart”. 

Här finns en beskrivning på hur en ”scratch”-kod kan ledas från schemat.

3. Kom i gång med programmeringsspråket 
Python

Eleverna lär sig grunderna i ett programmeringsspråk. Programmeringskunnande är ett bredare 
ämne än bara programmering och kodning. Man kan ändå komma i gång med programmering 
genom att bekanta sig med olika programmeringsspråk och hur de fungerar. I det här exemplet har vi 
sammanställt två olika sätt att bekanta sig med grunderna i programmeringsspråket Python.

Bekanta er med grunderna i Python genom att testa och undersöka det med ett färdigt övningspa-
ket i fyra delar (det rekommenderas att skriva ut paketet). I övningarna är det meningen att man ska 
skriva en kod enligt instruktionerna och lösa uppgifter. I paketet betonas kommentering av koden 
samt olika datatyper och hur de behandlas. Det lönar sig att bekanta sig med det här noggrant, 
eftersom just datatyper har visat sig vara en av stötestenarna för nybörjarprogrammerare. Du kan 
hitta utskrifterna bakom den här länken.

På en annan webbplats har det byggts en stig för självstudier i grunderna i Python. För att använda 
tjänsten måste man skapa ett användarkonto, men man behöver inte mata in personuppgifter. Du kan 
hitta kursen bakom den här länken.

https://en.wikipedia.org/wiki/Flowchart
https://codeschool.fi/pythonsv
https://tie.koodariksi.fi/grunder/0
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4. Rita genom att programmera 
Eleverna lär sig att använda ett textbaserat programmeringsspråk samt att korrigera koden och pro-
blemlösning som relaterar till det. De skapar egna kreativa verk genom att experimentera. Eleverna 
lär sig att använda sekventialitet och upprepning.

 För att programmera behöver ni en programmeringsmiljö. I det här exemplet används Pythons 
Turtle-modul.

Bekanta er med Pythons Turtle-modul genom att rita geometriska figurer. Ni kan bekanta er med 
modulen här. Efter att ha bekantat er med den kan ni till exempel fundera på hur mycket man måste 
vända för att åstadkomma en triangel eller femhörning. Lyckas ni rita en stjärna, blomma eller boll?

Inkludera upprepning, små ändringar (t.ex. vänd tre grader mellan varje ritning), slumpmässighet 
och växlande färger i figurerna. Geometri förvandlas till visuell konst. Hurdana stjärnor, blommor 
eller serpentiner kan ni nu åstadkomma?

Ritad programmering är en bra 
inledning till textbaserad program-
mering. Förutom grundläggande 
programmeringsfärdigheter lär sig 
eleverna också att gestalta x/y-ko-
ordinatsystem och grunderna i 
trigonometri.

Tips! 
För att göra starten smidigare kan ni an-
vända modellen för att programmera med 
Turtle.

 Ett exempel på Turtle-konst finns här.

 Ett exempel på en Turtle-klocka finns 
här.

Turtle-konst kan till exempel vara en 
serie streck i olika färger i en intressant 
form. 

Turtles eller ”paddor” är liksom karaktärer som man också 
kan ersätta med egna bilder. Då öppnas en helt ny dimension 
av Turtle-programmering. Du kan till exempel ersätta paddan 
med ritade visare och programmera en analogisk klocka.

https://pythonturtle.org/
https://trinket.io/python/6df82148da
https://trinket.io/python/6df82148da
https://trinket.io/python/7b1a88911a
https://trinket.io/python/22346a9b12
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5. Bygg ett reaktionsspel
Eleverna lär sig att analysera och dela upp ett problem. De lär sig att skapa en programkod med 
hjälp av scheman. De löser aktivt problem på basis av egna observationer. De lär sig att använda 
sekventialitet, upprepning och villkorliga funktioner.

Bygg och programmera ett reaktionsspel till exempel på utvecklingsplattformen Micro:bit eller 
Arduino genom att använda separata elektroniska komponenter (LED-lampor, knappar och led-
ningar). I spelet tänds en lampa eller hörs ett ljud, och därefter ska spelaren trycka på knappen så 
snabbt som möjligt. Det lönar sig att planera aktiviteten så att den ska genomföras tillsammans, 
till exempel som pararbete. När ni planerar programmet kan ni använda flödesplaner (se exemplet 
Planera algoritmer).

Reaktionsspelets program finns här. 

Ett exempel på ett reaktionsspel finns här.

De elektroniska kopplingarna lyfter fram hur elektricitet fungerar på ett 
konkret sätt och förtydligar logiken för hur signaler förflyttas. Om man 
inte har tillgång till elektroniska apparater kan man också skapa ett 
reaktionsspel på datorn i olika programmeringsmiljöer. Då förlorar man 
ändå en del av uppgiftens tjusning och mål.

https://makecode.microbit.org/_7zwbmHXdmVof
https://makecode.microbit.org/projects/reaction-time
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6. Undersök och producera låtar
Opitaan ongelman analysointia, pilkkomista ja kaavojen tunnistamista. Opitaan ohjelmakoodin kal-
taisten kokonaisuuksien suunnittelua omien havaintojen ja kaavojen muodostamisen kautta. Tuoteta-
an omia luovia tuotoksia kokeilun kautta. Opitaan peräkkäisyyden ja toistuvuuden käyttämistä.

Arbeta i par med att skapa musikloopar, alltså musiksnuttar på 4–8 takter som man låter upprepas, 
och bygg hela låtar av olika loopar. Vanligtvis skapar man tre olika loopar som tillsammans används 
för att bygga en låt med en vers (del A), en refräng (del B) och ett mellanspel (del C). I popmusik 
används de här delarna ofta enligt schemat ”ABABCBB”.

Börja med att lyfta fram elevernas egna observationer och erfarenheter av musikloopar. Lyssna till 
exempel på elektronisk musik och leta efter och namnge bitar som upprepas.

För att producera egna loopar kan ni till exempel använda applikationen Sumotunes, Scratch med 
musikexpansionen eller någon annan applikation avsedd för att producera musik.

Att läsa och skriva mu-
siknoter liknar program-
mering väldigt mycket: 
saker sker i en viss ord-
ning, upprepade gånger 
och enligt vissa regler.

https://sumo.app/tunes/sv
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7. Vi gör en frågesport
Eleverna lär sig att använda ett textbaserat programmeringsspråk samt att korrigera koden och pro-
blemlösning som relaterar till det. Producera egna program som lämpar sig för läroämnet. Eleverna 
lär sig att använda sekventialitet och upprepning. När man utarbetar frågesporten övar man på 
programmeringsfärdigheter, men dessutom måste man behärska frågesportens tema.

Skapa program som ställer frågor som gäller läroämnet och som bara har ett rätt svar. På det här 
sättet kan eleverna till exempel skapa ordprov för varandra för att hjälpa dem öva på prov. Pro-
grammet ska alltså ställa användaren frågor och jämföra svaret som användaren ger med rätt 
svar. I arbetet lönar det sig att arbeta tillsammans, till exempel genom pararbete. I planeringen av 
programmet kan man använda flödesplaner (se exemplet Planera algoritmer).

Ett exempelprogram som skapats med Python finns här.

För att genomföra uppgiften i Scratch finns det en modell här. Kom ihåg att välja rätt språk i 
Scratch. Du ser koden som gör att dinosaurien frågar efter Finlands huvudstad. 

Tips!
Programmets funktion är starkt bunden till villkorssatser. Om man kan godkänna flera olika svar på 
en fråga kan man använda OR-operatorn (eller).

8. Datasäkerheten i skick med  
en lösenordsgenerator 

Eleverna lär sig att använda ett textbaserat programmeringsspråk samt att korrigera koden och 
problemlösning som relaterar till det. Producera program som löser ett problem i verkliga livet. Lös 
problem aktivt på basis av egna observationer. Eleverna lär sig att använda sekventialitet, upprep-
ning och villkorliga funktioner.

Diskutera tillsammans och skapa en lista på faktorer som gör att ett lösenord är bra. Testa era egna 
och olika påhittade lösenord med en pålitlig lösenordstestare på webben. I arbetet lönar det sig 
att arbeta tillsammans, till exempel genom pararbete. När ni planerar programmet kan ni använda 
flödesplaner (se exemplet Planera algoritmer).

Planera och skapa program som genererar så bra lösenord på 12 tecken som möjligt. Ett exempel 
på en lösenordsgenerator i Python finns här.

https://trinket.io/python/c787118f6d
https://scratch.mit.edu/projects/537356253/
https://www.security.org/how-secure-is-my-password/
https://trinket.io/python/c8d326d076
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9. Behandla olika datatyper
Eleverna lär sig att analysera och dela upp ett problem. Eleverna lär sig att använda ett textbaserat 
programmeringsspråk samt att korrigera koden och problemlösning som relaterar till det.

Bekanta er med behandlingen av datatyper med ett textbaserat programmeringsspråk, till exempel 
Python, genom att skapa små problemlösningsuppgifter och programmera små program. Exem-
peluppgift: Programmera ett program som ber användaren mata in två tal, multiplicerar dem och ger 
resultatet. Nedan finns en bild på exempellösningen.

Du kan bekanta dig med uppgiftspaketet för programmeringsspråket Python här.

Exempel på datatyper som Python-kod.

#De vanligaste datatyperna

Nimi = "Leo"         # sträng. engl. string (str).
Ika = 16                        # heltal, engl. integer (int).
Temperatur = 11.5                # float (float), använd punkt!
Inkopslista = ["ost", "skinka"]    # list (list)
Svar = True       # boolean (bool)

Datatyper är ofta en av stötestenarna som 
hindrar nybörjarkodare från att framskrida. Det 
är viktigt att förstå varför siffror och text inte 
direkt kan kombineras med varandra.

https://codeschool.fi/pythonsv


16

10. Självständig övning på webben 
Eleverna lär sig självständigt grunderna i olika programmeringsspråk. Aktiviteten lämpar sig väl för 
lärarens självstudier och elevernas självständiga arbete med stöd av läraren. Webbplatsen är på 
engelska.

W3schools.com erbjuder avgiftsfri handledning i grunderna i olika programmeringsspråk. Klicka 
bara på ”Tutorials” i framsidans övre meny och välj vad du vill lära dig.

Det finns massvis med motsvarande webbplatser. Ni kan bekanta er med grunderna i Python på 
webbplatsen tie.koodariksi.fi, som är en avgiftsfri studieväg för självstudier i grunderna i Python 
som byggts på Helsingfors universitet. Kursen finns på svenska (välj språk på webbsidan). 

På webbplatsen Code.org har man samlat många uppgifter, handböcker och lektionsmodeller för 
att undervisa i kodning. En del av innehållet finns också på svenska (välj språk på webbsidan).

På den engelskspråkiga webbplatsen Khan Academy har man samlat olika programmeringskurser.

https://www.w3schools.com/
https://tie.koodariksi.fi/grunder/0
https://code.org/learn
https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming
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11. Öppna studiematerial  
för programmering 

Det finns massvis med information, redskap och handböcker för att undervisa programmering. Du 
kan bekanta dig med materialen särskilt ur dina egna undervisningsmåls och din grupps perspek-
tiv. Följande material finns i Biblioteket för öppna lärresurser på adressen aoe.fi där man kan söka, 
hitta och spara olika digitala läromedel avgifsfritt.

 Introduktion till undervisningen i robotik. I studiematerialet presenteras begrepp inom robotik 
och automation och behandlas robotiken vardagen och i industrin nu och i framtiden. 

 Programmeringsprogression för grundäggande utbildningen. Filmklippen ger en kort sam-
manfattning av vad de olika styrdokumenten säger om programmering inom småbarnspeda-
gogik till åk 9, vilka olika begrepp som är relevanta för att förstår programmering, ett förslag på 
programmeringsprogression och olika material som kan användas i klassrummet. 

 Aktivitetskort för Scratch 3.0 med små uppgifter och förslag på hur koden kan se ut.  

 Studiepaketen för Scratch och Python är indelade i fem delar: Sats, Slinga, Villkorssats, Variabel 
och Lista. I varje avsnitt finns en teoridel och utmaningar med vilka du kan testa dina kunskaper 
och öva på programmeringsfärdigheter. Du kan göra alla uppgifter endast i Scratch-miljön eller 
endast i Python-miljön, eller så kan du kreativt kombinera dem båda. Uppgifterna är alltså helt 
eller delvis motsvarande.

 » Python from Scratch-programmeringsstudiepaket i Python-miljö. Scratch-materialet följer 
vid sidan om detta material.

 » Scratch to Python-kursen undervisar i programmering i Scratch. Python-materialet följer 
vid sidan om detta material.

 Även Kodcentrum i Sverige har publicerat övningar och material – du hittar dem i Kodboken. 

https://aoe.fi/#/etusivu
https://aoe.fi/#/materiaali/5
https://aoe.fi/#/materiaali/535
https://docs.google.com/presentation/d/1UsqIAUSfPGD5iL3tyhR2p2nHY2Us66DBxsB_sKu8g3M/edit#slide=id.g4c3e69c94c_0_0
https://aoe.fi/#/materiaali/436
https://aoe.fi/#/materiaali/548
https://www.kodboken.se/
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Undersökande  
arbete och  
produktion

2



19

U ndersökande arbete och produktion utgör en del av programmeringskun-
nandet. Kunskapsbeskrivningarna och exemplen i den här delen fokuserar 
på användning av programmering som ett redskap i olika läroämnen samt i 

ämnesöverskridande projekt. Undersökande arbete och produktion baserar sig på 
samutveckling, kreativ produktion samt programmering som verktyg för lärande. 
Fenomen i den verkliga världen och olika läroämnens innehåll visualiseras, beskrivs 
och dokumenteras med hjälp av programmering. Betona samutveckling, processba-
serat arbete samt att ge och få respons. Arbete som motsvarar kompetensbeskriv-
ningarna kan vara såväl att skapa brädspel som att programmera en algoritm som 
kan identifiera föremål.
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Goda kunskaper  
i årskurs 7–9
Processer för samskapande
Eleven förstår olika roller i en grupp och olika sätt att samarbeta, samt arbetar 
interaktivt och deltar aktivt i programmeringsprojekt.

Eleven kan dela sina egna programmerade produkter så att de kan användas av 
andra, och kan använda produkter skapade av andra på ett ansvarsfullt sätt.

Kreativ produktion
Eleven kan planera och genomföra en lösning tillsammans med andra där man 
använder en lösning som utnyttjar sensorer samt robotik eller automatisering.

Eleven kan planera och förverkliga ett spel, en simulering eller en applikation 
som löser ett problem som relaterar till skolan eller elevens eget liv.

Programmering som verktyg för lärande
Eleven känner till tekniska applikationer som relaterar till olika läroämnen och 
kan förklara deras funktionsprinciper. Eleven kan utnyttja arbetssätt som relate-
rar till programmering inom alla läroämnen.

Praktiska färdigheter
Eleven kan programmera program i olika miljöer samt kan grunderna i ett text-
baserat programmeringsspråk.
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12. Skapa brädspel
Eleverna lär sig planmässigt arbete i samutvecklingens anda för att slutföra ett spelprojekt. Produce-
ra och utveckla egna kreativa verk genom att komma med idéer, testa och utnyttja respons.

Spelprojekt följer principerna för datalogiskt tänkande på många olika sätt. Sätt er in i brädspel ge-
nom gruppdiskussion och informationssökning. Arbeta i grupper på 3–4 personer och skapa egna 
brädspel som passar in på ett aktuellt tema eller läroämnet i fråga. Planera spelens regler, skapa 
spelbrädet och de övriga materialen samt testa varandras spel. Presentera era projekt i olika skeden 
av processen och ge respons om varandras projekt.

När ni planerar brädspelet kan ni använda flödesplaner (se exemplet Generalisera fenomen med 
scheman). Att till exempel beskriva en enskild tur, en omgång eller ett helt spel med olika scheman 
hjälper att planera reglerna.

Tips! 
Projektet kan genomföras som en ämnesövergripande helhet för lärande där man till exempel kom-
binerar modersmål, handarbete och bildkonst. Man kan också använda robotikserier och utveck-
lingsplattformar för att till exempel övervaka reglerna eller räkna poäng.
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13. Väck målningar 
till liv

Eleverna lär sig kreativ användning av 
programmering som en del av ett konstäm-
ne. Kombinera fysisk konst och logik till ett 
digitalt verk. Bolla med idéer och arbeta för 
att uppnå gemensamma mål.

 I det här exemplet används programme-
ringsmiljön Scratch. Ett färdigt modell-
projekt finns här. (Du kan flytta fjärilen 
genom att kicka på bakgrunden och hålla 
ner musknappen.)

Arbeta i par och producera konst på papper 
på det arbetssätt ni väljer. Den ena eleven 
gör en bakgrund på ett papper, och den 
andra gör en bild som ska animeras på ett 
annat papper.

Ta foton på verken och importera dem till en 
dator. Radera allt som är överlopps från ver-
ket som ska animeras. Flytta båda bilderna 
till Scratch för att redigera, programmera och 
animera dem. Bakgrundsbilden väljs som 
bakgrund i Scratch. Bilden som ska animeras 
anges som karaktär i Scratch och man gör 
kopior på dess ”kläder“. Redigera kopiorna 
så att ni kan se karaktärens förändringar 
eller rörelser.

https://scratch.mit.edu/projects/332532545
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14. Skapa spel tillsammans
Eleverna lär sig planmässigt arbete i samutvecklingens anda för att slutföra ett programmeringsprojekt. 
Producera och utveckla egna kreativa verk genom att komma med idéer, testa och utnyttja respons.

Sök information om kännetecknande drag för spel och spelmekanik. Diskutera resultaten tillsammans 
och sammanställ dem. Arbeta i grupper på 2–4 personer och använd egenskaperna ni hittat för att 
skapa spel – antingen lärande eller underhållande spel. I stället för att skapa ett spel kan ni också 
planera spelkoncept i enlighet med undervisningens mål och aktuella innehåll.

Det finns olika slags 
miljöer för att skapa 
spel. Till exempel Uni-
ty, Unreal Engine och 
Godot är 3D-spelmotorer 
som lämpar sig för både 
hobby och professionell 
användning. GDevelop är 
en miljö som lämpar sig 
för att skapa 2D-spel.

 » Unity 
 » Lärplattformen Unity 
 » Unreal Engine 
 » Lärplattformen Unreal 
Engine 

 » Godot 
 » GDevelop 5 

Många program för att skapa 
3D-spel erbjuder alternativ som 
liknar flödesplaner för spelpro-
grammering. På bilden finns 
ett exempel på Unreal Engines 
Blueprint-programmering.

Varje grupp gör en plan för sitt spel före de genomför den. 
Dela ut roller som man emellanåt kan byta inom gruppen:

 rita grafiken,

 musik och ljudeffekter,

 fundera på spelmekanikens detaljer, 

 genomförande som kod.

Presentera era projekt i olika skeden av processen och ge 
respons om varandras projekt, och utveckla också arbetet på 
basis av responsen.

När ni planerar spelet kan ni använda flödesplaner (se 
exemplet Planera algoritmer). Att till exempel beskriva en 
enskild tur, en omgång eller ett helt spel med olika sche-
man hjälper att planera reglerna.

Ett exempel på ett multiplikationsspel som skapats i 
Scratch finns här.

Tips! 
För att skapa spel kan man till exempel använda Scratch, 
GDevelop5 och Pythons Pygame-bibliotek. (Pygame-si-
dan innehåller instruktioner på finska.) Ni kan också an-
vända 3D-miljöer för att skapa spel. De är motiverande och 
professionella verktyg, men kräver att läraren är ordentligt 
insatt.

https://unity.com/
https://learn.unity.com/
https://www.unrealengine.com/en-US/
https://www.unrealengine.com/en-US/learn
https://www.unrealengine.com/en-US/learn
https://godotengine.org/
https://gdevelop-app.com/
https://scratch.mit.edu/projects/223932693/
https://scratch.mit.edu/
https://gdevelop-app.com/
https://maol.fi/materiaalit/taidetta-ohjelmoimalla/1-johdanto/python-ohjelmointi-pygame/
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15. Tävla med robotar 
Eleverna lär sig att använda en iterativ utvecklingsprocess som är typisk för programmering och inn-
ovation samt att producera fungerande automation. Utveckla egna automatiska apparater med hjälp 
av en utvecklingsplattform. Bolla med idéer och arbeta för att uppnå gemensamma mål. Utveckla 
tillsammans en tävling med regler.

 Exemplet baserar sig på användningen av en robotikserie.

Bekanta er med komponenterna, programmeringen och mekaniken hos robotikserien ni har till-
gång till. Hitta tillsammans på olika tävlingar där robotarna kunde tävla. Ni kan hämta inspiration 
från riktiga idrottsgrenar. Rösta fram 1–3 grenar för vilka eleverna planerar och bygger sina robotar. 
Planera och bygg så konkurrenskraftiga robotar som möjligt i grupper på 2–3 personer. För det här 
projektet passar till exempel LEGO EV3, VEX IQ och andra motsvarande robotikserier. Till en början 
kan ni använda instruktionerna som följer med robotikserierna, och sedan kan ni på basis av dem 
vidareutveckla robotarna så de passar gruppen och dess uppgifter.

Tips! 
En populär robottävling är Sumotävlingen, där två robotar ställs mitt emot varandra och försöker 
skuffa den andra roboten ut från tävlingsområdet. Du kan bekanta dig med sumorobotaktiviteten 
på video.  

Tips! 
En annan gren som fungerar bra är ”robotdammsugare”: sprid ut metallplattor eller andra lätta 
metallföremål som fastnar i magneter på ett begränsat område. Fäst små magneter vid roboten. 
Eleverna har i uppgift att skapa ett program för roboten så att den samlar så många av metallbi-
tarna på fältet som möjligt på 30 sekunder.

Sumorobotar: 
https://youtu.be/G_v8SR9Xp04

Källa: nätverket Innokas. https://www.innokas.fi/sv/ Videon är finskspråkig.

https://www.youtube.com/watch?v=G_v8SR9Xp04
https://www.innokas.fi/sv/
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16. Automatisera i Minecraft
Eleverna lär sig automatisering och programmeringslogik i en spelmiljö. Utveckla egna automatiska 
apparater och beakta den digitala miljöns lagbundenheter. Bolla med idéer och arbeta för att uppnå 
gemensamma mål. I verksamheten betonas elevernas egen tidigare kompetens, informationssök-
ning och att dela idéer.

 För den här aktiviteten behöver ni Minecraft Education Edition eller vanliga Minecraft.

Arbeta i små grupper på 2–3 personer och bygg olika fällor och maskiner i Minecraft med rödsten 
(redstone). Som spelform lönar det sig att välja snickrare (i Minecrafts basnivå heter det ”kreativ”). 
Med hjälp av rödstenspulver, -facklor och -repeterare har man nästan obegränsade möjligheter att 
bygga. Bra små projekt är till exempel fällor samt automatisering av jordbruk och lagring av saker. 
Presentera och testa varandras skapelser. I planeringen av apparaternas algoritmer kan ni använda 
flödesplaner (se exemplet Planera algoritmer).

Tips! 
Man kan också utvidga projektet till ett rymningsspelprojekt där hela klassen ska bygga en serie 
problem att lösa i ett slutet utrymme på samma server.

Konkreta exempel:

 Skapa en fälla med lavagrop som aktiveras genom en tryckplatta som man kan koppla på och 
av genom en spak (tryckplatta, rödsten, rödstensfacklor, rödstensrepeterare, kolvar).

 Skapa ett rum som är en fälla, med golvet täckt med tryckplattor. En del av tryckplattorna aktive-
rar fällan (t.ex. att taket sänks), men det finns en trygg rutt genom rummet.

En spelbaserad utmaning 
och kreativt skapande kom-
bineras med att öva på pro-
grammeringslogik, eftersom 
Minecrafts rödstenssignaler 
nästan motsvarar fysiska 
ledningar och halvledare 
som används i elektronik. 
Om eleverna kan bygga 
and- och or-portar kan de 
bygga vilka logiska kopp-
lingar som helst. Dagens 
datorer innehåller miljarder 
av motsvarande logikpor-
tar, men de fungerar enligt 
samma grundprincip.

https://education.minecraft.net/sv-se/homepage
https://www.minecraft.net/sv-se
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17. Programmera en 
språkidentifieringsalgoritm

Eleverna lär sig att använda ett textbaserat programmeringsspråk samt att korrigera koden och pro-
blemlösning som relaterar till det. Lös problem aktivt på basis av egna observationer. Eleverna lär sig 
att använda sekventialitet, upprepning och villkorliga funktioner.

Arbeta parvis och välj de inhemska språken plus 2–3 främmade språk och sök texter på webben på 
dessa språk. Samla textsnuttar som skrivits på språket i fråga i ett textdokument. Jämför texterna och 
försök hitta drag som är kännetecknande för språket och som hjälper att identifiera språket fastän 
man inte skulle kunna tolka det. Presentera era observationer för de andra eleverna. Drag som är 
kännetecknande för språk är till exempel specialbokstäver, enskilda vanliga ord och ändelser.

Skapa ett program med ett textbaserat programmeringsspråk som kan skilja åt språken ni under-
sökt genom att analysera ett textstycke som matats in. Programmet kommer alltså att generalisera 
för att gissa vilket språk det är fråga om genom att leta efter typiska tecken och ord. När man planerar 
den egna algoritmen lönar det sig att använda flödesplaner (se exemplet Planera algoritmer).

Tips!
Som exempel eller grund kan ni använda en färdig modell för ett Python-program som kan identi-
fiera finska, svenska och engelska på basis av texter.

Att undersöka regelbundenheter i världen är redan i sig viktigt, men det är 
också viktigt ur perspektivet att förstå datorer. Nuförtiden är olika algorit-
mer redan mycket bra på att känna igen olika språk i synnerhet i textfor-
mat, men också allt bättre i tal. När man skapar ett eget program märker 
man att mängden text som matas in i programmet ökar möjligheten att 
lyckas med att identifiera språket.

https://trinket.io/python/4c07b59321
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18. Skapa interaktiva presentationer  
om fenomen

Eleverna lär sig planmässigt arbete i samutvecklingens anda för att slutföra ett programmeringspro-
jekt. Producera och utveckla egna verk genom att komma med idéer, testa och utnyttja respons.

Arbeta i par eller små grupper och skapa interaktiva modeller, visuella beskrivningar eller presen-
tationer som relaterar till aktuella fenomen eller teman inom läroämnet. Till exempel i kemi kan ni 
göra Bohrs atommodell, där elektronskal cirkulerar runt en kärna. I biologi kan man till exempel 
skapa en visuell beskrivning av vattnets kretslopp. Syftet är att skapa en modell som beskriver feno-
menet och som innehåller lite interaktivitet. Användaren kan alltså påverka programmets funktion 
till exempel genom att klicka på knappar. Presentera era projekt i olika skeden av processen och ge 
respons om varandras projekt.

Tips!
De två följande exemplen har producerats i Scratch-miljön. 
Exempel 1: Atommodell för syre 
Exempel 2: Räven (klicka på räven för att se vad den äter). 

https://scratch.mit.edu/projects/235122382/
https://scratch.mit.edu/projects/454636940/
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19. Programmera en algoritm som kan 
identifiera föremål

Eleverna lär sig att använda en iterativ, alltså upprepad utvecklingsprocess som är typisk för pro-
grammering och innovation samt att skapa fungerande program i en grafisk programmeringsmiljö. 
Dela idéer och lös problem tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Eleverna lär sig att använ-
da sekventialitet, upprepning och villkorliga funktioner. I programmeringsmiljön kan man behandla 
användningen av maskinsyn och dess funktionsprinciper.

För verksamheten behöver ni Scratch-programmeringsmiljön och videoobservationsexpansionen.

Programmera en algoritm parvis eller i små grupper med hjälp av Scratchs Videoobservationsex-
pansion som kan identifiera 3–5 föremål. Programmets funktion baserar sig på villkorliga satser där 
färger som är kännetecknande för föremålet kopplas ihop med en eller-operator. Om man hittar 
färgen som är kopplad till föremålet växer ”träffar”-variabeln för föremålet i fråga. Det identifierade 
föremålet har den största ”träffar”-variabeln.

Projektet är utmanande, men det erbjuder möjligheten att själv programmera maskinsyn. Ju fler fö-
remål som ska identifieras, desto mer komplicerat blir programmet. Eleven eller ens läraren kan inte 
alltid själv hitta på hur man kan få programmet att identifiera flera olika föremål. För det här behövs 
gruppens gemensamma insats och att man delar idéer sinsemellan.

I dagens teknologi utnyttjas 
maskinsyn allt oftare. Ett av de 
vanligaste exemplen är smarttele-
foners ansiktsigenkänning. 

Tips! 
Ni kan använda ett färdigt program för att 
identifiera saker som grund.

Tips!
Man kan till exempel kombinera projektet med 
att artbestämma växter i biologin (växter vars 
färger tydligt skiljer sig från varandra) eller i 
handarbete genom att kombinera robotik till 
exempel med LEGO EV3-expansionen.

På bilden finns ett exempel på en kod som används för att alltid hitta föremål av en 
viss färg i kamerabilden. Man kan öka antalet föremål som kan identifieras genom 
att skapa nya funktioner (egna block) såsom ”LEGO-pojke”-blocket på bilden ovan. 
Man måste också skapa en egen ”träffar”-variabel för det nya föremålet.

Karaktären som programmeras är en liten 
punkt vars andra form är ett kryss. Varje 
gång man hittar färgen som är kopplad till 
föremålet lämnar man kvar karaktärens 
klon, som förvandlas till ett kryss och 
försvinner efter tio sekunder.

https://scratch.mit.edu/studios/201435
https://scratch.mit.edu/projects/541756854/editor/
https://scratch.mit.edu/projects/541756854/editor/
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20. Skapa modeller för fenomen  
i 3D-miljöer

Det finns olika slags mil-
jöer för att arbeta i 3D. 
Till exempel Unity, Un-
real Engine och Godot 
är 3D-spelmotorer som 
lämpar sig för både både 
hobby och professionell 
användning. 

 » Unity 
 » Lärplattformen Unity 
 » Unreal Engine 

 » Unreal Engine 
-lärplattformen

 » Godot 

Om man vill skapa en naturlig ljuskälla 
kan man till exempel använda ett riktigt 
ljus som referens. Det är enkelt att justera 
ljusets färg, men hur åstadkommer man 
ett naturligt flimrande och att facklan 
brinner ojämnt?

Ljusets styrka följer en graf med variation 
som verkar slumpmässig.

Eleverna lär sig planmässigt arbete i samutvecklingens 
anda för att slutföra ett programmeringsprojekt. Undersök 
små fenomen i den verkliga världen på ett konkret sätt, 
leta efter deras typiska drag och simulera dem digitalt.

Arbeta i par och skapa modeller på ett enkelt fenomen i 
verkliga världen så väl som möjligt i en 3D-miljö till exem-
pel med Unity eller Unreal Engine. Fenomenet bör vara 
väldigt snävt, till exempel en dörr som öppnas eller en 
fackla som brinner så realistiskt som möjligt. Det handlar 
om att animera objekt i en 3D-miljö så de ser så natur-
liga ut som möjligt. Till exempel en massiv ståldörr som 
öppnas kan inte endast vara en lineär rörelse, och facklor 
ger inte hela tiden ut ett jämnt ljus.

Den här övningen är utmanande på grund av att 3D-mil-
jöerna är komplicerade, men å andra sidan erbjuder 
3D-miljöer massvis med potential och motiverande 
sysslor.

https://unity.com/
https://learn.unity.com/
https://www.unrealengine.com/en-US/
https://www.unrealengine.com/en-US/learn
https://www.unrealengine.com/en-US/learn
https://godotengine.org/
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21. Skapa automation i vardagen 
Eleverna lär sig att använda en iterativ utvecklingsprocess som är typisk för programmering och 
innovation samt att skapa fungerande program i en grafisk programmeringsmiljö. De lär sig grund-
principerna i automation. Eleverna lär sig att observera och tolka automation i vardagen. Bolla med 
idéer, ge respons och arbeta för att uppnå gemensamma mål. Utveckla tillsammans lösningar för 
olika vardagsproblem genom att utnyttja utvecklingsunderlag.

1. Leta upp elektriska apparater i er närmiljö och fotografera dem. Dela in bilderna i automatiska 
och manuella apparater (till exempel lampor som tänds automatiskt eller med en strömbrytare). 
Fundera tillsammans hur automatiken är till hjälp. Gör ett bildcollage på automatiska apparater.

 » I nästan varje skola finns det redan till exempel automatiska dörrar, lampor och flaskor med 
handtvål, men man kan också hitta dem till exempel i biblioteket eller i andra offentliga ut-
rymmen.

2. Ni kan fördjupa aktiviteten ytterligare med robotik. Producera eller planera apparater för skolan 
parvis eller i små grupper som kan lösa brister eller problem i vardagen. I planeringen av appa-
raternas algoritmer lönar det sig att använda flödesplaner (se exemplet Planera algoritmer).

 » Ni kan till exempel kombinera robotik och olika material för att till exempel skapa flaskor som 
doserar handsprit, dryckesautomater och robotar som använder lampors strömbrytare. Lämp-
liga utvecklingsplattformar är robotikserier (till exempel LEGO EV3 och VEX IQ) samt mikro-
kontrollrar (t.ex. Micro:bit och Arduino).

Tips! 
Det lönar det sig att ge eleverna möjlighet att pre-
sentera sina idéer och skapelser i olika skeden av 
arbetet. På det här sättet synliggörs respons- och 
samutvecklingsprocesserna.
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22. Bygg ett rymningsspel
Eleverna lär sig att använda en iterativ utvecklingsprocess som är typisk för programmering och inn-
ovation samt att producera fungerande automation. Utveckla egna automatiska apparater med hjälp 
av en utvecklingsplattform. Bolla med idéer och arbeta för att uppnå gemensamma mål. Utveckla 
tillsammans en automatiserad projekthelhet.

Skapa tillsammans en rymningsspelhelhet där eleverna har i uppgift att uppfinna kluriga uppgifter 
i små grupper. Koppla helhetens tema till ett fenomen som undervisas eller ett undervisningsinne-
håll. Varje uppgifts lösning ger en bit av ett lösenord som låter spelarna komma ut ur rymnings-
spelet. Varje problem innehåller en gåta som man ska lösa med någon form av input, till exempel 
genom att trycka på knappar i rätt ordning, visa rätt färgs föremål för en färgsensor eller svara rätt 
på en fråga. Ni kan också bygga fysiska kulisser, vinkar och hinder. I planeringen av apparaternas 
algoritmer lönar det sig att använda flödesplaner (se exemplet Planera algoritmer).

Tips!
Projektet kan genomföras som en ämnesövergripande helhet för lärande där man till exempel kom-
binerar handarbete, bildkonst och läsämnens innehåll. Du hittar tips på finska om rymningsspel i 
undervisningen här. 

Ett exempel på ett enskilt 
problem. Genom att visa 
rätt färg för tre färgsensorer 
för att lösa problemet, får 
spelarna en bit av lösen-
ordet (en lucka öppnas 
eller en text dyker upp på 
centralenhetens skärm). Ett 
problem kan till exempel 
handla om kemi: På bordet 
finns tio kort i olika färger 
med kemiska tecken. Gå-
tans vink är ”bygg natri-
umhydroxid” och spelarna 
ska placera korten där det 
står ”Na”, ”O” och ”H” i rätt 
ordning.

https://peda.net/joensuu/jm/lightabot-luonnos/pakopelit
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3
Programmerade  
miljöer och  

verksamhet i dem
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D gitalitet är allt viktigare i människors vardag, samhället och olika delområden 
inom kulturen. Genom programmering och kodning kan man skapa olika 
slags miljöer, förutsättningar och möjligheter, men samtidigt kan de också 

skapa begränsningar och utmaningar i människors liv. I högstadiets programme-
ringskunnande strävar man efter att starkare lyfta fram programmerade miljöers 
etiska och samhälleliga betydelse. Algoritmer och profilering som baserar sig på 
den har en planerad eller oavsiktlig inverkan på människors verksamhet till exempel 
genom att välja ut information, skapa samband och rikta verksamhetsmöjligheter. 
Den digitala världen betonar förståelsen för personuppgifter och andra data. Den 
offentliga förvaltningen, företag och olika organisationer och samfund samlar stora 
mängder olika slags information om människor. Dessutom lämnar människor ut 
och publicerar mycket information om sig själva till exempel då de använder sociala 
medier.

En förståelse för datateknik, internet, data och programmerade miljöer samt deras 
funktion hjälper också att utveckla dataskyddet samt sköta om sina personliga upp-
gifter. I programmeringskunnande och förståelse för digitala strukturer är det också 
fråga om jämlikhet, demokrati och maktförhållanden: en obalans i fråga om färdig-
heter och förståelse kan leda till differentierad delaktighet.
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Goda kunskaper  
i årskurs 7–9
Programmerad teknik inom olika områden i livet 
Eleven känner till programmerade element i det omgivande samhället, såsom 
algoritmer, automatisering, robotik och artificiell intelligens. Eleven förstår deras 
funktionslogik och tillämpningen av dem inom olika områden i livet.

Den programmerade teknikens effekter i vardagen 
Eleven kan berätta hur digitala tjänster personanpassas och reklam riktas till 
användaren. Eleven funderar på vilken betydelse information som samlas in i 
digitala tjänster och programmering har för den egna verksamheten.

Eleven funderar på den programmerade teknologins hälsomässiga, sociala, poli-
tiska, konstnärliga och praktiska möjligheter samt risker och etiska synpunkter.
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23. Sök information och lär er att söka 
Eleverna lär sig att använda sökmotorer på ett effektivare sätt och förstå deras funktionsprinciper. 
Dela erfarenheter och tankar om att använda teknologi, också ur ett etiskt perspektiv.

Tävla om vem som först hittar ett korn av kunskap på webben som relaterar till ett ämnesområde 
ni studerar. När ni hittat rätt svar ska ni diskutera strategier för informationssökning. Var hittades 
informationen, vilken sökmotor och hurdana sökord användes? Spegla också era erfarenheter och 
dela era kunskaper med varandra. Ni kan sammanställa tips och fungerande sökstrategier. Var det 
lätt att söka information? Fanns det utrymme för tolkning i informationen ni hittade? På vilka sätt 
kan man bedöma hur pålitlig informationen är? Ni kan fortsätta med uppgiften genom att jämföra 
resultaten från olika sökmotorer eller resultat som fås i en anonym webbläsare.

Exempeluppgifter nedan:

 » Tydligt svar: Var mättes alla tiders värmerekord?

 » Tydligt svar: Vilka delar ingår vanligtvis i en bordsdator?

 » Man måste vara noggrann med frågan: Hur många presidenter har USA haft?  
(antalet presidentperioder är inte det samma som antalet personer som varit president)

 » Olika föreställningar påverkar svaret: Hur gammalt är jordklotet? Vilka olika uppfattningar 
finns det om det?

Använd diskussionerna och funderingarna som grund för att skapa ett informationsinslag eller 
sammandrag om god praxis för de övriga eleverna. Ni kan skapa verk med fri form i små grupper 
som ni använder för att presentera pålitlig användning av sökmotorer. Verken kan vara till exempel 
en instruktionsaffisch, en reklam eller en presentation som läggs upp i skolans korridor.
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24. Det finns en orsak för allt
Eleverna lär sig att granska tjänster kritiskt vad gäller deras syften och etik.

Arbeta i grupper på 2–3 personer och gör listor på de viktigaste tjänsterna (applikationerna) som 
eleverna använder både på fritiden och i skolan. Diskutera applikationerna tillsammans och försök 
hitta gemensamma eller separata drag till exempel beroende på deras syften. Hur skulle ni klassifi-
cera de olika applikationerna?

Att producera tjänster kräver tid, kompetens, arbete och olika slags resurser. Fundera på hurdana 
motiv som ligger bakom applikationerna. Hur kan man skilja åt mellan en kommersiell och en all-
männyttig tjänst? Hurdana olika förtjänstmodeller kan applikationer ha? Hurdana etiska skillnader 
kan det finnas mellan applikationernas syften eller förtjänstlogik?

Följande finansieringsmodeller kan ligga bakom avgiftsfria tjänster: a) ett litet fö-
retag försöker ta över marknadsställning av större bolag, b) ”freemium-modellen”, 
alltså att man betalar för tilläggsegenskaper, c) ett stort företag tryggar sin ställ-
ning genom att erbjuda avgiftsfria tjänster t.ex. för studerande, d) reklamintäkter.

I alla de ovannämnda fallen kan man samla in användarens uppgifter och de kan 
användas för reklam eller för att optimera tjänster, eller säljas vidare.

Instruera grupperna att välja ett program (till exempel en applikation eller ett 
spel) och granska programmets bakgrund. Presentera resultaten för alla. Funde-
ra till exempel på följande:

 » Vem har skapat programmet? 

 » Vad är programmets syfte?

 » För vem är programmet avsett? Vilken är dess målgrupp?

 » Hurdan förtjänstmodell har programmet?

 » Hur etiskt är programmet?
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25. Maskinen mot människan 
Eleverna lär sig att granska den tekniska världens och teknikens funktioner med tanke på möjligheter 
och begränsningar.

 För den här aktiviteten behöver ni en applikation eller ett program som kan känna igen text med 
en kamera, till exempel applikationen Google lens.

Arbeta i par eller små grupper och skapa skrift som är skriven på ett komplicerat sätt 
(CAPTCHA-texter) som en människa kan läsa men som en dator inte förstår. Skriv text från lätt-
are till svårare och testa emellanåt programmets textigenkänningsfunktion. Fundera på varför det 
är svårt för maskiner att förstå fenomen i världen som skapats av människan trots deras beräk-
ningskraft. Presentera era observationer och diskutera aktivitetens möjligheter och begränsningar 
tillsammans.

CAPTCHA = Completely Automated Public Turing test to tell Compu-
ters and Humans Apart; i praktiken alltså text som trasslats till på olika 
sätt så att det är svårt för datorer att känna igen bokstäver.

Artificiell intelligens uppnår bättre resultat dag för dag. Den artificiella intelligensen kunde inte identifiera den tredje 
”Moi”-texten på bilden. Om man till exempel fortsätter texten med ”hur är det?” kunde sannolikheten för att identifie-
ra texten öka om en del av orden kan identifieras tydligt. Också en tydlig text ovanpå vilken man dragit ojämna sträck 
är lätt för människor att identifiera, men artificiell intelligens känner inte ens nödvändigtvis igen den som text.

https://lens.google/intl/sv/
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26. Inbyggda system 
Eleverna lär sig att klassificera och observera teknik på olika grunder. De lär sig att förstå grunderna 
i apparaters funktion och syften. De vet vad inbyggda system är. De observerar att det finns dolda 
datorer på förvånansvärt många ställen.

Ta reda på vad begreppet inbyggda system (embedded system) betyder. Samla exempel på 
inbyggda system i skolan, hemma och på skolvägen. Vilka apparater är inbyggda och vilka är inte 
det? Har alla webbuppkoppling?

Arbeta i grupp och skapa verk med olika teman som kombinerar bild och text och som till exempel 
besvarar följande frågor (ett frågepar = ett verk):

 » Varifrån kommer elektricitet? Hur snabbt rör sig elektricitet?

 » Hur fungerar internet?

 » Vad ingår i en dator? Vilket samband har elektricitet med datorer?

 » Var finns det datorer? Till vad behöver apparater sensorer?

 » Vad är IoT-apparater? Vad skulle hända om brödrosten var kopplad till webben?

I en inbyggd apparat ingår 
sensorer, datorns proces-
sor som fattar beslut, samt 
någon slags effekt (skärm, 
elmotor, en funktion som 
startas eller en signal till en 
annan apparat). Om appa-
raten har en (trådlös) web-
buppkoppling är det fråga 
om en IoT-apparat (internet 
of things).

Tips! 
Du kan hjälpa eleverna att komma i gång 
med informationssökningen till exempel 
genom att erbjuda färdiga länkar, utskrifter, 
böcker och hjälp med att översätta engelsk-
språkiga källor.

Tips! 
Om ni funderar på om en smart apparat kan 
fungera utan elektricitet kan ni söka artikeln 
och bilden ”Den analytiska maskinen” på 
Wikipedia. Det är fråga om världens första 
dator. Den behöver inte elektricitet utan är 
helt mekanisk. För att en mekanisk apparat 
ska kunna transportera en signal behövs 
mekaniska strukturer. Datorer fungerar med 
elektricitet, eftersom det är snabbare att 
skicka en signal med elektrisk ström, det krä-
ver färre rörliga delar och håller bättre.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_analytiska_maskinen
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27. Robotikens tre lagar 
Eleverna lär sig att granska automation och robotik ur etikens perspektiv och som en fortsättning 
på människans egna värderingar. Gör generaliseringar som relaterar till teknik och jämför era egna 
tankar och iakttagelser med andras tankar och iakttagelser.

Sök information om robotikens tre lagar som skapats av Isaac Asimov. Sammanställ reglerna och 
fundera på dem och diskutera dem tillsammans. Räcker de här lagarna, som skapats inom science 
fiction-litteraturen, för att göra robotiken trygg? Varför? Varför inte? Vilka andra regler borde det 
finnas? Hur kan de här reglerna jämföras med religioners och etikens normer? Har alla hittills följt 
de här reglerna?

Tips!
Du kan använda följande konkreta frågor för att hjälpa med diskussionen: Om en AI-assistent hand-
lar för dig enligt dina anvisningar och köper olagliga produkter, vem är ansvarig för det? Om en 
självstyrd bil kör på en fotgängare, är det bilens artificiella intelligens, föraren, ägaren, biltillverkaren, 
AI-programmeraren eller någon annan som är ansvarig?

Ni kan fördjupa funderingarna genom att i små grupper skapa egna motiverade regler och presen-
tera dem för de andra grupperna.

Isaac Asimov är en av science  
fiction-litteraturens toppförfattare.



40

28. En video för just dig! 
Eleverna lär sig att innehållstjänster följer med vad användarna gör och strävar efter att erbjuda mer 
intressant innehåll. Fäst uppmärksamhet vid och bygg tillsammans upp förståelse för tjänsternas 
olika syften.

Undersök system för att inrikta och rekommendera innehåll, till exempel Yle Arenan, YouTube eller 
någon annan bekant videotjänst. Öppna webbplatsen och undersök förstasidan och videorna som 
rekommenderas för er. Ta en skärmdump på startsidan. Lägg fem minuter på att titta och klicka 
på olika videor, och gå sedan tillbaka till förstasidan. Hade de rekommenderade videorna bytts 
ut? Fundera på och diskutera för- och nackdelarna med att inrikta innehåll. På vilka grunder görs 
rekommendationer? Vilken information samlas in om oss och varför?

Övningen kan genomföras med elevernas egna apparater i par eller små 
grupper, eller under lärarens ledning på stora skärmen. Det lönar sig att 
överväga att använda webbläsarens anonymitetsfunktion (incognito win-
dow), så att webbläsaren är ”ren” och inte innehåller användarens gamla 
användaruppgifter. Läraren kan till exempel öppna YouTube i ett sådant 
anonymt fönster (då måste man först godkänna kakor – man kan också fun-
dera tillsammans på hur man vill ställa in dessa) och sedan kan man enligt 
elevernas förslag titta på snuttar av några videor.

 Sedan kan man gå tillbaka till huvudsidan och se hur de rekommenderade 
videorna förändrats. Du kan ta en skärmdump på situationen före och efter.

Genom att fundera på orsakerna för övervakningen kan man överväga vad 
tjänstens syfte är och vad dess syfte inte är. Välj en videotjänst eller social 
media och fundera på dess syfte och mål. Och vad kan vara användarens 
mål? Vilken relation har serviceproducentens mål till användarens mål? Är 
tjänstens mål alltid till användarens fördel?
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29. Klassens databaser  
Eleverna lär sig kritiskhet som hör ihop med att samla in och behandla data. Betona personuppgifter-
nas betydelse och integritet. Gör generaliseringar och fundera på hur korrekta de är.

Diskutera först olika databaser tillsammans. Hurdana databaser känner eleverna till? Var har deras 
uppgifter samlats? Hurdana databaser kunde man skapa om den egna klassen? Vilken slags upp-
gifter är nyttiga och meningsfulla? Vilka uppgifter får man inte samla in på grund av integritetsskyd-
det? Samla olika slags uppgifter (favoritlåt, höger- eller vänsterhänthet, antal pennor i penalen el. 
dyl.) och ordna dem till en databas i en tabell. Använd till exempel tabellapplikationer eller program-
meringsspråk till hjälp för att samla och analysera uppgifterna.

Som lärare ska du se till att uppgifterna som samlas in inte är ångestframkallande (t.ex. personens 
vikt); ni kan också samla in uppgifter om fenomen i omgivningen i stället för personliga uppgifter.

När ni analyserar databasen, hittar ni någon ny information eller förvånande samband (till exempel 
ett samband mellan antalet färgpennor och höger- eller vänsterhänthet)? Kan sambanden anses 
vara betydande? Vilka saker är kopplade till varandra, och vilka saker beror på en annan sak (korre-
lation eller orsakssamband)?

30. Behövs den här 
informationen 
verkligen?  

Eleverna lär sig att granska verksamhet som har att 
göra med informationsinsamling och -behandling ur 
integritetsskyddets perspektiv.

Ni kan behandla integritetsskyddet och GDPR-lag-
stiftningen på ett konkret sätt när klassen ordnar ett 
evenemang eller en utflykt, eller till exempel genom-
för ett skådespel eller något annat projekt. I de här 
situationerna behöver man ofta en lista på deltagar-
na och deras uppgifter eller anmälningsuppgifter för 
evenemanget.

Ta reda på vad dataskydd och personuppgifter bety-
der. Diskutera tillsammans vilka personuppgifter ni 
tänker samla in eller ni har samlat in. Vad betyder 
det att anonymisera uppgifter och varför är det 
viktigt? När ska man radera personuppgifter från en 
databas? Vilka saker ska man berätta för deltagar-
na när man lägger till deras uppgifter på en lista till 
exempel i samband med anmälan? Vilka uppgifter 
är verkligen nödvändiga, vilka kan man låta bli att 
samla in? Var lönar det sig att spara uppgifterna? 
När raderas uppgifterna?

GDPR är en förkortning av 
General Data Protection 
Regulation (allmänna 
dataskyddsförordningen). 
Den är en lag som reglerar 
behandling av personuppgifter 
som började tillämpas i alla 
EU-länder på våren 2018. 
Dataskyddsförordningen 
ger ett bättre skydd för dina 
personuppgifter och fler sätt 
för dig att kontrollera hur de 
behandlas.

Mer information om 
dataskyddet finns på adressen  
https://tietosuoja.fi/sv



Nylitteracitet som stöd 
för undervisning och 
fostran i den digitala 
tidsåldern
Varför nylitteracitet? Delaktighet och aktivt aktörskap i den digitala medie-
kulturen och den programmerade miljön förutsätter många olika slags fär-
digheter och kompetens. Dessa färdigheter utgör medborgarfärdigheter som 
tillhör alla. Undersökningar och utredningar om skolvärlden tyder dock på 
att elevernas digitala färdigheter och multilitteracitet varierar mycket och har 
stora brister. Det förekommer 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 programme-
ringskunnande från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen och 
den grundläggande 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 utvecklingsprogrammet Utbildning för alla 
(2020–2023). Nationella audiovisuella institutet ansvarar för delhelheterna om 
medieläskunnighet och programmeringskunnande, medan Utbildningsstyrel-
sen ansvarar för delhelheten om digital kompetens.

Grunderna för planen för småbarnspedagogik, för förskoleundervis-
ningens läroplan och för läroplanen för den grundläggande utbildning-
en förpliktar lärare att främja barns och elevers medieläskunnighet, program-
meringskunnande och digitala kompetens som både mångsidig kompetens 
och som kompetens med koppling till lärområden och läroämnen. Alla som 
arbetar inom småbarnspedagogik 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 undervisning-
en i praktiken, samt bearbetningen av och det systematiska utvecklingsarbe-
tet med de lokala planerna. Som stöd för arbetet har vi utarbetat stödmaterial 
som är fritt tillgängliga för alla.

Stödmaterialet finns på utvecklingsprogrammets webbplats 
www.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. Det handlar 

om medborgarfärdigheter som tillhör alla. Alla elever har rätt att få 
jämlik undervisning i programmering, samt rätt till ett gott liv och aktiv 

verksamhet i programmerade miljöer.

Handboken innehåller pedagogiskt stöd och praktiska exempel 
för att främja programmeringskunnande hos ungdomar i årskurs 

7-9. Den innehåller kunskapsbeskrivningarna som publicerats 
i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet för elever i årskurs 
7-9, samt exempel som stöder omsättningen i praktiken av 

kunskapsbeskrivningarna. 

Kunskapsbeskrivningarna och de pedagogiska exemplen baserar 
sig på grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 

(2014), och deras syfte är att stödja och uppmuntra till mångsidig 
programmeringsundervisning inom olika läroämnen. 

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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