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Den här handboken erbjuder dig pedagogiska rutter och praktiska exempel för att främja program-
meringskunnandet hos barn i lågstadieåldern.

I den digitala världen är programmeringskunnande en medborgarfärdighet som alla har nytta av. 
Kompetensen stöder förståelsen för den digitala världen och dess möjligheter, och hjälper oss att 
agera i den. Programmeringskunnande som främjar ett gott liv stärker barnens digitala delaktighet 
och aktörskap i deras egna närmiljöer och -gemenskaper.

Handboken baserar sig på målfokuserad undervisning. Programmeringskunnande handlar inte bara 
om att koda, utan mångsidiga tanke- och samarbetsfärdigheter är också en väsentlig del av kom-
petensen. När man utvecklar programmeringskunnande är elevernas iakttagelser om den omgi-
vande världen viktiga, liksom också meningsfulla undersökningar som iakttagelserna leder till, samt 
experiment och innovationer som relaterar till elevernas egen livskrets. Eleverna lär sig program-
meringskunnande i olika läroämnen samt i samarbete som överskrider läroämnesgränserna, och 
genom samutveckling där man också utnyttjar digital kompetens och medieläskunnighet.

Programmeringskunnandet är inte bundet till applikationer eller redskap. Det lönar sig att bekanta 
sig med de applikationer och redskap som man har tillgång till i den egna skolan tillsammans med 
eleverna genom lekfulla och spelbaserade experiment, samt genom aktivitetsbaserade uppgifter 
som är lätta att genomföra i undervisningens vardag. När tanke- och arbetssätt samt redskap som 
är kopplade till programmering blir bekanta för både eleverna och läraren blir det lättare och effek-
tivare att koppla ihop dem med behandlingen av olika studieinnehåll.

Handboken baserar sig på kunskapsbeskrivningarna i grunderna för läroplanen för den grundläg-
gande utbildningen (2014). I läroplansgrunderna har programmeringskunnande en stark koppling 
till mångsidig kompetens, i synnerhet multilitteracitet och digital kompetens. De tiotals pedago-
giska exemplen som samlats i handboken utgör modeller för hur kunskapsbeskrivningarna kan 
genomföras i praktiken.

Vi hoppas att handboken underlättar och inspirerar till att dra nytta av kunskapsbeskrivningarna och 
uppmuntrar till att inkludera programmeringskunnandets teman i undervisningen på många sätt.

Som stöd för stigarna  
till programmeringskunnande 
i årskurs 1–6 
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Så här använder du handboken
I handboken delas programmeringskunnande in i tre huvudområden: datalogiskt tänkande, under-
sökande arbete och produktion samt programmerade miljöer och verksamhet i dem. Varje huvudom-
råde 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 länkas de olika 
områdenas innehåll till varandra.

Handbokens exempel är avsedda att användas i undervisningens planering och genomförande. Du 
kan utnyttja idéerna som de är eller tillämpa dem så de passar din elevgrupp. Handboken innehåll-
er också en sammanställning av öppna material som producerats 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 programme-
ringstemat 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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D atalogiskt tänkande är en viktig del av programmeringskunnandet. I under-
visningen betonas både aktiviteter som utvecklar det logiska tänkandet, 
informationsbehandlingen och problemlösningen, och praktiska försök och 

uppgifter som gör eleverna bekanta med programmeringens begrepp. Du kan 
erbjuda eleverna mångsidiga lekfulla och aktivitetsbaserade möjligheter till att göra 
iakttagelser och val, lösa problem samt pröva på programmering på olika sätt.

Man kan utveckla datalogiskt tänkande genom att till exempel öva på att känna igen 
regelbundenheter och upprepade mönster, gestalta helheter samt beskriva samban-
den mellan saker. Tillsammans med eleverna kan ni dela upp problem i vardagen i 
mindre delar samt testa olika sätt och mönster för att lösa problemen. Barnen lär sig 
att presentera sina egna iakttagelser, lösningar och annan information för andra med 
hjälp av begrepp, symboler och olika verktyg.

När man programmerar utarbetar man stegvisa, precisa instruktioner, alltså algorit-
mer, så att man kan lösa ett problem eller utföra en uppgift. Det lönar sig att börja 
öva genom att tillsammans med eleverna utarbeta stegvisa handlingsprogram med 
hjälp av enkla kommandon och strukturer. I och med att färdigheterna utvecklas kan 
man utarbeta mer precisa och detaljerade algoritmer med hjälp av olika komman-
don och strukturer. Det är också viktigt att öva på att testa instruktionerna och lära 
sig att identifiera, söka och korrigera fel i dem.

Man kan öva på datalogiskt tänkande och praktiska programmeringsfärdigheter på 
många olika sätt och med många olika redskap. Lekfulla och spelbaserade experi-
ment samt aktivitetsbaserade uppgifter som är lätta att genomföra i den vardagliga 
undervisningen inspirerar och leder in barnen i programmeringens värld. Man kan 
öva på programmering utan apparater, med olika uppgifter på webben, med appara-
ter och robotar som styrs med kommandon, samt i vissa grafiska programmerings-
miljöer.
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Goda kunskaper  
i årskurs 1–2
Logiskt tänkande och informationshantering  
Eleven kan ordna och jämföra saker utifrån olika villkor, såsom liknande form. 
Eleven kan identifiera logiska operationer såsom ”ja”, ”eller”, ”nej”." 

Eleven kan berätta om sina val och observationer verbalt med hjälp av begrepp 
och konkreta verktyg.

Problemlösning och modellering 
Eleven kan dela in ett problem som anknyter till ett bekant vardagsfenomen i 
delar samt söker och testar olika alternativ för att lösa det. Eleven kan berätta 
om sina lösningar.

Verksamhet, begrepp och grundläggande strukturer inom programmering 
Eleven kan utarbeta stegvisa instruktioner med hjälp av enkla kommandon och 
upprepningar. Eleven identifierar fel som instruktionerna ger upphov till och 
testar lösningar för att åtgärda dem.
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1. Styr människoroboten
Att styra en människorobot är ett roligt aktivitetsbaserat sätt att bekanta sig med programmering-
ens begrepp och strukturer samt att öva på att ge instruktioner steg för steg. Grundtanken är enkel, 
snabb att genomföra och lätt att utveckla vidare tillsammans med eleverna i och med att färdighe-
terna utvecklas och när man övar på nya saker.

Styr människorobotar parvis så att den ena av paret i tur och ordning är robot och den andra är ro-
botens programmerare. Målet är att programmera roboten att genomföra en enkel handling, såsom 
att förflytta sig från ett ställe till ett annat, skaka hand eller sätta en pastill i munnen.

Dela först upp uppgiften ni ger roboten i stegvisa kommandon som man ska följa för att utföra 
uppgiften. När ni hittat på kommandona ska ni programmera roboten att genomföra uppgiften med 
hjälp av dem. Till en början lönar det sig att försöka ge kommandona ett i taget.

Roboten ska göra exakt de saker man befaller den att göra, och inget annat. Om det blir fel i att 
genomföra uppgiften eller ett kommando ännu innehåller för många skeden kan ni försöka ändra 
på kommandona eller dela upp dem i ännu enklare skeden.

	Man kan ge roboten kommandon på olika sätt: genom beröring, med ljud, med hjälp av pilar 
och andra symboler, genom att prata, genom att skriva eller på olika språk. Hitta på olika sätt 
tillsammans.

	Man kan göra programmeringen av roboten mer utmanande genom att också använda uppre-
pnings- och villkorssatser i kommandona: ”Vänd 90 grader till vänster, upprepa 3 gånger.” ”Ta ett 
steg framåt tills du möter en dörr.” ”Om du möter ett hinder, stanna.”
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2. I ordning, marsch!
Öva på att utarbeta stegvisa instruktioner, alltså algoritmer, genom att styra en människo- eller fö-
remålsrobot i ett rutmönster med hjälp av lekfulla uppgifter. Rutmönstret gör det lättare att fundera 
ut lämpliga rutter, riktningar och antalet steg eller förflyttningar som behövs när man utarbetar 
algoritmerna.

	För människorobotar behövs ett stort rutmönster som man kan rita på marken eller asfalten 
eller tejpa på golvet. Det lönar sig också att använda fyrkantiga golvplattor eller stenplattor på 
marken. Man kan styra leksaksfigurer eller nybörjarrobotar som kan förflyttas med enkla kom-
mandon på mindre rutmönster på bordet eller golvet.

För uppgifterna kan man placera kort i rutorna som roboten ska styras till. Eleverna har i uppgift att 
använda kommandon för att utarbeta en algoritm som roboten följer för att samla upp korten enligt 
instruktioner. Fundera på och bearbeta lösningar i små grupper eller parvis. Pröva och testa turvis 
hur algoritmen fungerar och förbättra den vid behov.

Roboten startar från rutmönstrets hörn eller kant. Man kan till exempel använda följande komman-
don: gå framåt, vänd till vänster, vänd till höger och lyft kortet. Att vända innebär alltid en 90 graders 
vändning på plats. Man kan också placera föremål i rutmönstret som roboten inte får gå över.

	Det lönar sig att göra kort av kommandona tillsammans med eleverna för att hjälpa dem med 
planeringen. Med hjälp av kommandokorten är det lätt att sammanställa robotens instruktioner 
till en algoritm och till exempel fästa dem med häftmassa på en större bit kartong eller ett annat 
underlag.
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3. Dialog
Tillsammans med eleverna lär man sig om att ge instruktioner och arbeta i en grafisk programme-
ringsmiljö. Eleverna lär sig om samtidighet, upprepning och talvärdens betydelse i programmering.

	För den här aktiviteten behöver du applikationen ScratchJr.

Programmera ett samtal mellan två karaktärer i applikationen ScratchJr genom att använda block-
en vänta och säg. I diskussionen ska man beakta att när den ena karaktären pratar så väntar den 
andra. Visa upp era dialoger i små grupper. Du kan koppla dialogen till ett aktuellt tema eller inne-
hållen i olika läroämnen. Karaktärerna kan till exempel turvis säga ord och deras engelska motsva-
righeter, diskutera mobbning och klassens regler eller berätta en historia.

https://www.scratchjr.org/


12

4. Labyrintalgoritmer
Tillsammans med eleverna lär man sig om att ge instruktioner och arbeta i en grafisk programme-
ringsmiljö. Eleverna lär sig om upprepning och talvärdens betydelse i programmering.

	För den här aktiviteten behöver du applikationen ScratchJr.

Bekanta er med rörelse- och ritfunktionen i ScratchJr. Arbeta i par och rita labyrinter genom vilka 
karaktären kan gå med lämpliga kommandon. Låt eleverna eller paren byta apparater. Utarbeta 
instruktioner för hur karaktären ska förflytta sig så den kommer igenom labyrinten. Man kan kalla 
lösningen för en labyrintalgoritm.

Eleverna kan hitta på tilläggsuppgifter för spelen, till exempel ”Plocka upp en stjärna genom att 
göra en volt ovanpå den och gå sedan i mål”.

Tips!
Samtidigt kan du lära eleverna begreppet algoritm: En algoritm är en serie instruktioner som leder 
till att ett problem löses eller en sak byter form. Ett enkelt exempel 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. Det fungerar på samma sätt i den här övningen, där karaktären följer en viss serie 
instruktioner som tar den från startrutan till en viss plats. Det finns också smarta labyrintalgoritmer 
som kan hitta vägen genom nästan vilken labyrint som helst.

https://www.scratchjr.org/
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5. Spel och applikationer  
med programmeringstema

Det finns mycket stöd för att utveckla programmeringskunnandet. På webben och i applikationsbu-
tiker finns det gott om avgiftsfria och avgiftsbelagda spel och applikationer med programmerings-
tema. Spel stöder i huvudsak datalogiskt tänkande beträffande att ge kommandon och lösa enkla 
problem. 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 kamratlärande.

	Code.org – Spel och övningar med programmeringstema för alla åldrar. Kan användas gratis på 
datorer och mobilapparater.

 » En samling övningar för nybörjarundervisningen

 » En samling övningar för årskurs 3–4

 » En samling övningar för årskurs 5–6

	Lightbot Code Hour – Ett spel som stöder datalogiskt tänkande.  
Gratis för Android- och iOS-apparater.

	ScratchJr – En grafisk programmeringsmiljö för förskole- och nybörjarundervisningen. 
Gratis för Android- och iOS-apparater.

	Scratch – En grafisk programmeringsmiljö för barn och unga. Används i webbläsaren. 
Rekommenderas att användas på en dator, men fungerar också på mobilapparater.

https://studio.code.org/s/course2
https://studio.code.org/s/course3
https://studio.code.org/s/course4
https://lightbot.com/hour-of-code.html
https://www.scratchjr.org/
https://scratch.mit.edu/
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Goda kunskaper  
i årskurs 3–6
Logiskt tänkande och informationshantering 
Eleven kan ordna, jämföra och presentera information med hjälp av begrepp och 
symboler som relaterar till teknologi.

Eleven kan uppfatta samband mellan olika helheter. Dessutom kan eleven hitta 
och beskriva orsakssammanhang mellan olika saker

Problemlösning och modellering 
Eleven kan använda olika metoder och lösningsmodeller för att lösa problem, 
och provar också på att själv skapa dem.

Eleven kan bedöma lösningar med hjälp av ett kriterium såsom funktionsduglig-
het, läsbarhet eller effektivitet.

Verksamhet, begrepp och grundläggande strukturer inom programmering 
Eleven kan utarbeta exakta och detaljerade instruktioner med hjälp av upprep-
nings- och villkorsstrukturer. Eleven letar efter och åtgärdar fel i instruktionerna 
och programkoden.
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6. Gissa vad
Tillsammans med eleven lär man sig att strukturera information och att utvärdera effektiviteten av 
olika sätt att skaffa information.

Gissa en person, ett föremål, en sak eller ett ord parvis. I tur och ordning fungerar den ena eleven 
som gåtman medan den andra eleven gissar. Gåtmannen väljer en person, ett föremål, en sak eller 
ett ord som passar ihop med ett tema som valts på förhand. Gissaren ställer frågor som gåtman-
nen kan svara ”ja” eller ”nej” på. Gissaren försöker ta reda på vilken person gåtmannen valt med så 
få frågor som möjligt. Den här typen av approximering och profilering syns i den digitala världen 
bland annat som sökmotorer och rekommendationssystem.

Tips!
Övningen passar till exempel för att öva på historiska personer och artbestämning.

7. Sorteringsmaskinen
Tillsammans med eleverna lär man sig villkorsbaserad jämförelse och klassificering. Planera algorit-
mer som löser enkla problem.

Dela in er i grupper på 3–4 personer och planera och genomför människomaskiner som sorterar 
saker i rätt lådor på basis av individuella egenskaper. Varje elev i gruppen har en egen låda och ett 
visst villkor enligt vilket eleven antingen lägger föremålet i lådan eller ger det vidare.

Ett exempel där man sorterar ord: Elev 1 lägger ordlappar med verb i lådan och ger andra lappar 
vidare. Elev 2 lägger ordlappar med substantiv i lådan och ger andra lappar vidare. Den sista eleven 
(3) lägger ordlappar med adjektiv i lådan och lägger andra lappar åt sidan.

Tips!
Övningen lämpar sig till exempel för artbestämning i naturvetenskaper, för olika slags kategorise-
ring i språk, och för att jämföra tal i matematik. Använd ordet algoritm för att beskriva apparatens 
funktion: Apparaten är en sorteringsalgoritm som löser ett enkelt problem.

När vi använder webbmiljöer samlas det in data om oss som syste-
men använder för att profilera oss liksom i lådar. På basis av profi-
leringen får vi bland annat individuella videoförslag och reklam. Det 
handlar om en serie sorteringsalgoritmer som utgör ett rekommen-
dationssystem. 
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8. Pictionary genom programmering
Tillsammans med eleverna lär man sig att utarbeta, testa, justera och följa instruktioner. Man bedö-
mer hur väl koden man skapat fungerar och hur pålitlig den är.

Se till att deltagarna har rutigt papper och penna och arbeta i par. I tur och ordning är den ena 
eleven den ritande roboten och den andra är programmeraren. Först bestämmer programmeraren 
vad hen vill att ritaren ska rita. Sedan styr programmeraren ritaren med hjälp av kommandon man 
kommit överens om på förhand (exempelbild 1). Gå först igenom kommandona som behövs för att 
rita med hela gruppen. Till slut försöker ritaren gissa vad bilden hen ritat föreställer. Naturligtvis blir 
bilderna fyrkantiga, ett slags pixelkonst (exempelbild 2).

Man kan först ge kommandona muntligt ett i taget, men till slut ska man försöka ge hela den färdi-
ga koden i sin helhet skriftligt eller byggd av kommandokort (exempelbild 1). När programmeraren 
planerar bilden kan hen också rita den på sitt eget papper så att man kan jämföra resultaten. I det 
här fallet kan ritarroboten och programmeraren sitta rygg mot rygg.

Tips!
Man kan också genomföra övningen genom att bygga pixelkonst på en yta till exempel med 
Legoklossar medan man sitter rygg mot rygg. För den här övningen kan man fundera ut lämpliga 
kommandon tillsammans med eleverna.

1. 2.
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9. Marsch till matbordet!
Eleverna lär sig att planera, utarbeta och använda instruktioner som baserar sig på villkor och upp-
repning som en del av problemlösningen. Man bedömer hur väl koden man skapat fungerar och 
hur pålitlig den är.

Kom tillsammans överens om ett antal olika kommandon som ni kan använda för att förflytta 
varandra i olika miljöer. Ni kan till exempel använda övning 1. Styr människoroboten. Dela in er 
i grupper på tre personer och använd de överenskomna kommandona för att planera och skriva 
förflyttningsalgoritmer för att ta er från klassen till andra utrymmen. Grupperna kan planera olika 
förflyttningar, till exempel från klassen till matsalen, från klassen till handarbetssalen eller från klas-
sen till skolans port. Ni kan testa de olika algoritmerna i början av matrasten, och sedan förbättra 
dem för följande dag.

Kommandona kan vara till exempel “Upprepa tills (du möter en vägg): Gå framåt”, ”Vänd 90 grader 
till vänster” och ”Öppna dörren”.

Betona för eleverna att man får de bästa resultaten i programmering och logisk problemlösning 
genom att pröva iterativt, göra iakttagelser och korrigera fel. Man måste använda villkorssatser i 
kommandona (till exempel ”upprepa tills”), eftersom eleverna tar olika långa steg. Robotar kan inte 
heller genomföra precisa åtgärder utan sensorer och villkorssatser.

10. Vardagsrobotar
Eleverna lär sig att dela upp fenomen och instruktioner, organisera dem och framföra dem som 
precisa instruktioner.

Rita en serie om enkla vardagsfunktioner såsom en robot skulle genomföra dem. Till exempel att 
borsta tänderna, vässa en penna eller cykla. Först kan ni tillsammans gestalta och dela upp olika 
funktioner som eleverna föreslår.

När eleven valt funktionen som ska beskrivas ska hen skissa upp funktionen som en serie enkla in-
struktioner och sedan rita en serieruta för varje instruktion. Använd begreppet algoritm när ni hittar 
på ett namn till serien, till exempel ”Algoritm för tandborstning”. En algoritm är en serie instruktioner 
som leder till att ett problem löses eller en sak byter form.

Tips!
Exemplet 1. Styr människoroboten lämpar sig som inledning för övningen.
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11. Sätt karaktären i rörelse
I en grafisk programmeringsmiljö lär sig eleverna att skapa program samt om upprepning och 
talvärdens betydelse i programmering. Bolla med idéer och dela erfarenheter om att arbeta med 
programmering.

 För den här aktiviteten behöver du applikationen ScratchJr.

Bekanta er med Scratch genom att skapa egna skript och rita karaktärer. Använd först bara blocken 
i menyn Rörelse, Utseende och Händelser, mutta när verksamheten framskrider kan läraren också 
leda eleverna i att bekanta sig med de andra menyerna. Öva på att använda ritverktyg genom att 
redigera en färdig karaktär eller rita en egen. Pararbete är att föredra även om eleverna skulle ha 
tillgång till egna datorer. Det är bra att dela idéer med ett par och visa varandra sina egna skapelser.

Ett skript är en bit av en kod som börjar med en händelse och innehåller 
minst ett kommando. 

Du kan också ge problemlösningsuppgifter som styr eleverna till att 
bekanta sig med olika block och pröva på olika tillvägagångssätt.

Exempeluppgifter:

 Programmera karaktären 
att röra sig till vänster och 
höger med motsvarande 
piltangenter.

 Programmera karaktären 
att göra en volt när man 
klickar på den.

 Programmera karaktären 
att slumpmässigt slänga 
sig omkring när man 
trycker på mellanslag.

 Programmera karaktären 
att hoppa när man trycker 
på pilen uppåt.

https://www.scratchjr.org/
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12. Orientering med sjörövarkartor
Eleverna lär sig att planera, utarbeta och använda instruktioner som baserar sig på villkor och upp-
repning som en del av problemlösningen. Man bedömer hur väl koden man skapat fungerar och 
hur pålitlig den är.

Rita parvis sjörövarkartor som leder till en skatt eller orienteringskontroll. Sjörövarkartan ska utgöra 
instruktioner som endast byggts upp med symboler och tecken som man kan följa för att hitta 
fram. Testa kartorna minst två gånger i par och samla in respons om hur förståeliga de är. Till slut 
kan helheten användas för att ordna gårdsorientering för de yngre eleverna i samma skola. Betona 
betydelsen av att pröva, justera, förståelighet och respons.

Exempel på kommandon:

 » Tills du går in i en vägg: ta ett steg framåt

 » Vänd 90 grader till vänster

 » Upprepa 20 gånger: ta ett steg framåt 

Tips!
Man kan göra övningen mer utmanande genom att endast använda texter och symboler utan en 
karta. Då måste man planera noggranna och förståeliga kommandon.
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Att läsa och skriva musiknoter liknar programmering väldigt myck-
et. I båda de här handlingarna sker saker i en viss ordning, upprepa-
de gånger och enligt vissa regler. 

13. Musikloopar
Eleverna lär sig att organisera åtgärder som är typiska för programmering, att bygga upprepningar 
och skapa helheter kumulativt i samband med musikproduktion.

Arbeta parvis med att skapa musikloopar, alltså musiksnuttar på 4–8 takter som man låter uppre-
pas. Börja att behandla loopar utifrån elevernas egna iakttagelser och erfarenheter av musikloopar. 
Ni kan söka information om musikloopar och deras användningsändamål och diskutera tillsam-
mans.

Tips! 
För att producera egna loopar kan ni till exempel använda applikationen Sumotunes eller Scratch 
med musikexpansionen.

https://sumo.app/tunes/sv
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
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14. Tecknings-
katten

Eleverna lär sig om att skapa algoritmer och 
program i en grafisk programmeringsmiljö. 
Eleverna lär sig om upprepning och talvär-
dens betydelse i programmering. Planera 
och undersök tillsammans olika lösningar på 
egna problemlösningsuppgifter.

Rita olika geometriska former till exempel 
med Scratch eller Code.org:s konstnärapp-
likation. Ni kan börja under lärarens ledning 
genom att rita en fyrkant, men eleverna ska 
själva hitta på hur man ändrar på koden 
för att rita en triangel eller till exempel en 
sexhörning. Målet är att eleverna till slut ska 
planera utmaningar för varandra som går ut 
på att rita genom att programmera. Betona 
uppdelningen av problem i delar. Nedan 
finns ett exempel på en utmaning, proble-
mets uppdelning och exempellösningar.

Exempel på utmaning: Programmera karaktä-
ren att rita trianglar på slumpmässiga ställen 
för evigt.

Problemets uppdelning:  
Programmera karaktären  
  att rita trianglar    
  på slumpmässiga ställen för evigt.

Exempelprogrammet som motsvarar bilden 
finns här. Kom ihåg att välja rätt språk i 
Scratch. 

Tips! 
Du får tillgång till pennexpansionen i Scratch 
genom att klicka på ”Lägg till expansion” i nedre 
vänstra kanten och välja ”Penna”.

https://scratch.mit.edu/
https://studio.code.org/s/artist
https://scratch.mit.edu/projects/527004743/
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Undersökande  
arbete och 
produktion

2
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E levernas egna iakttagelser, erfarenheter och insikter samt meningsfulla ge-
mensamma aktiviteter och experiment som uppstår genom dem är viktiga 
i lågstadiet. Datalogiskt tänkande och programmeringskunnande används i 

självuttryck och kreativ produktion samt i mångsidigt, ämnesöverskridande arbete 
där man också använder digital kompetens och medieläskunnighet.

Grafiska programmeringsmiljöer passar utmärkt för att bygga multimediaprodukter 
och mixtra med egna projekt, så de erbjuder nästan obegränsade möjligheter för 
många olika slags arbeten. Kreativitet och samutveckling är en naturlig del av pro-
jekten. Man kan synliggöra programmeringens betydelse på för eleverna till exempel 
genom helheter som sträcker sig över flera lektioner.
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Goda kunskaper 
i årskurs 1–2
Processer för samskapande
Eleven kan lägga fram sina egna idéer, lyssnar på andra samt testar lösningar 
tillsammans med andra och har turvis olika roller i grupparbeten kring program-
mering.

Kreativ produktion
Eleven kan skapa modeller för olika företeelser enligt instruktioner och kreativt 
utifrån egna idéer. Eleven delar med sig av sina idéer och presenterar dem för 
andra.

Eleven kan arbeta under handledning eller tillsammans med andra med en digi-
tal produkt som innehåller element av berättelser eller spel, med hjälp av anima-
tion eller enkel programmering.

Programmering som verktyg för lärande
Eleven kan behandla innehåll i olika läroämnen genom att använda verksamhets-
modeller och verktyg som anknyter till programmering på ett lekfullt och experi-
mentellt sätt.

Praktiska färdigheter
Eleven kan styra en programmerbar apparat eller en enskild gestalt i en applika-
tion eller webbuppgift.
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15. Programmerad motion
Eleverna lär sig att observera programmeringens logik i olika läroämnen. Bolla med och dela idéer 
och lyssna på andra i grupparbete för att uppnå gemensamma mål.

Arbeta i grupper och skapa motionskort i programmeringsformat genom att använda enkla kom-
mandon som ni kombinerar med upprepningsstrukturer (exempel 1) eller villkorliga upprepnings-
strukturer (exempel 2).

Om eleverna redan bekantat sig med en programmeringsmiljö kan man välja formuleringarna på 
korten så att de motsvarar strukturerna och kommandona i programmeringsmiljön i fråga.

Med hjälp av korten kan ni också planera en gymnastiklektion för eleverna i en parallellklass. På det här 
sättet får eleverna presentera programmeringens logik och sina egna alster för jämnåriga kamrater.

Exempel 1

Exempel 2
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16. Robotskådespel
Eleverna lär sig att planera och genomföra en produkt som kombinerar olika färdigheter och mate-
rial. Bolla med idéer, ge respons och arbeta för att uppnå gemensamma mål.

Planera och filma videor på berättelser eller föreställande verk där robotar är i huvudrollen. Arbeta i 
grupper på 3–4 personer och planera och skapa banor, rekvisita, robotarnas kostymer, berättelser-
na samt programmet för hur robotarna ska förflytta sig.

Dokumentera berättelserna på video. Öva också på videoredigering om det är möjligt. Använd ro-
botar som eleverna är bekanta med eller som är lätta att använda, till exempel Bee-bot eller Sphero.

Tips! 
Det lönar sig också att visa upp verken under processens gång, så att eleverna får och ger respons 
om varandras verk. Betona vikten av att dela idéer och hjälpa andra.

Det här är en ämnesövergripande helhet för lärande som räcker 
flera timmar och som betonar berättelser, användningen av da-
tateknik som en del av kreativt arbete och att dokumentera verk. 
Det lönar sig att fokusera berättelsen på ett aktuellt tema inom ett 
visst ämne, till exempel ”Vårtecken”, ”Tove Jansson” eller ”Plane-
terna i solsystemet”.
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17. Animerad presentation
Eleverna lär sig programmering och digital produktion i en grafisk programmeringsmiljö. De lär sig 
att ta kamrater i beaktande i det gemensamma arbetet för att uppnå gemensamma mål och får 
skapa nytt tillsammans.

 För den här aktiviteten behöver du applikationen ScratchJr eller en motsvarande grafisk pro-
grammeringsmiljö.

Gör en presentation som handlar om ett aktuellt fenomen parvis eller i små grupper i en program-
meringsmiljö. Öva först på att använda applikationen genom försök och små uppgifter, till exempel 
genom att försöka få figurerna att röra på sig och rita egna figurer. Planera först presentationen på 
papper 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: flytt-
fåglarna anländer, snön smälter, insekterna vaknar, blommorna slår ut, träden får löv, solen skiner 
redan på morgonen.

Tips!
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.

https://www.scratchjr.org/


28

Goda kunskaper  
i årskurs 3–6 
Processer för samskapande 
Eleven kan beskriva sina tankesätt på olika sätt, beaktar andras perspektiv och 
samarbetar ihärdigt för att uppnå ett gemensamt mål i ett programmeringsprojekt.

Kreativ produktion 
Eleven kan utnyttja sina egna iakttagelser, mätningar eller sensorer i sina verk 
och kombinera dem med robotik. Eleven utvecklar existerande lösningar genom 
att öva på iterativt arbete, alltså idékläckning, genomförande, testning och vida-
reutveckling som upprepas.

Eleven kan identifiera drag i animationer och spel som relaterar till program-
mering.

Programmering som verktyg för lärande 
Eleven kan använda arbetssätt och -redskap som relaterar till programmering 
för kreativt uttryck och sin egen produktion, samt för att undersöka och förklara 
olika fenomen och ämnen i olika läroämnen och helheter som kombinerar dem.

Praktiska färdigheter 
Eleven kan använda en grafisk programmeringsmiljö och kan skapa ett program, 
en animation eller ett spel i den.
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18. Bästa pappersplanet
Eleverna lär sig att använda en iterativ utvecklingsprocess som är typisk för programmering och 
innovation. Bolla med idéer, ge respons och arbeta för att uppnå gemensamma mål.

Syftet är att skriva enkla anvisningar i stil med ett recept så att vem som helst kan vika ihop det 
pappersplan som elevparet planerat. Utarbeta instruktionerna parvis. Byt instruktioner med ett 
annat par och testa hur väl de fungerar. Ge respons om hur tydliga instruktionerna är och jämför 
ert resultat med resultatet som de som skapade instruktionerna avsåg. Förbättra instruktionerna, 
byt responspar och försök på nytt. Ni kan också göra det till en tävling genom att ge poäng för till 
exempel flygförmåga, stil och instruktionernas tydlighet.

Tips! 
Som inspiration kan man använda monteringsanvisningar för möbler.

Verksamheten motsvarar väl programmerings- och robotikprojektens iterativa 
utveckling: man kommer med idéer, planerar, testar olika alternativ, gör den 
första versionen, skaffar respons och gör förbättringar.
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19. Råna skatten
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 om 
automationens grundprinciper. Bolla med idéer, ge respons och arbeta för att uppnå gemensamma 
mål. Utveckla tillsammans en spelhelhet med hjälp av utvecklingsplattformar.

Sök information om inbyggda system och sensorer samt leta efter sådana i närmiljön. Undersök 
sensorerna i tillgängliga utvecklingsplattformar till exempel genom att försöka hitta deras mini-
mi- och maximivärden och genom att jämföra resultaten. Arbeta i grupper på 2–3 personer och 
producera alarm som reagerar på ändringar i sensorvärdena och övervakar rörelse, till exempel 
snaror och alarm som reagerar på rörelse. Lämpliga utvecklingsplattformar är till exempel Micro:bit, 
Arduino, LEGO EV3 och VEX IQ samt andra motsvarande mikrokontroller och robotikserier.

Använd alarmen för att bygga ett spel i klassen där man ska råna en skatt och där man försöker 
följa en viss rutt fram till skatten utan att utlösa alarmen. Alarmen ska placeras så att det är möjligt 
att ta sig igenom rutten. Under arbetet ska du ge eleverna möjlighet att presentera sina idéer och 
produkter samt ge respons och fungera som samutvecklare. Man kan till exempel poängsätta spe-
let på basis av tid, och man kan låta andra grupper i skolan spela det.

LEGO EV3-alarm. Den till vänster reagerar på avståndsskillnader och den till höger reagerar när färgsensorn inte 
längre ser rött (snara).

Micro:bit-alarm som baserar 
sig på ändringar i ljuset. Du kan 
också bekanta dig med aktivi-
teten på video. Micro:bit-alarm: 
https://vimeo.com/416263984

https://vimeo.com/416263984
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20. Tävlande robotar
Eleverna lär sig att använda en iterativ utvecklingsprocess som är typisk för programmering och 
innovation samt att skapa fungerande program i en grafisk programmeringsmiljö. Eleverna lär sig 
om robotikens grundprinciper och arbetar för att uppnå gemensamma mål.

 För den här aktiviteten behöver ni 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.

Tips! 
En populär robottävling är Sumotävlingen, där två robotar ställs emot varandra och försöker skuffa 
bort den andra roboten från tävlingsplattformen. Till en början kan ni använda instruktionerna som 
följer med robotikserierna, och sedan utveckla dem till robotar som passar gruppernas uppgift och 
är personliga för gruppen i fråga. Du kan bekanta dig med sumorobotaktiviteten på video. 

Sumorobotar:  
https://youtu.be/ 
G_v8SR9Xp04

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

Tips! 
En annan gren som fungerar bra är ”Robotdammsugare”: sprid ut på ett begränsat område metall-
plattor eller andra lätta metallföremål som fastnar i magneter. 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.

https://youtu.be/G_v8SR9Xp04
https://youtu.be/G_v8SR9Xp04
https://www.innokas.fi/sv/
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21. Interaktiv presentation
Eleverna lär sig att skapa fungerande program i en grafisk programmeringsmiljö. De lär sig kreativ 
användning av programmering och att utnyttja den för att beskriva ett särskilt fenomen. Bolla med 
idéer och arbeta för att uppnå gemensamma mål.

 För den här aktiviteten behöver ni en grafisk programmeringsmiljö, till exempel Scratch.

Arbeta i grupper på 2–3 personer med att skapa interaktiva presentationer om ett aktuellt tema 
som relaterar till läroämnet. För projektet kan ni ta foton i omgivningen, använd bildbanker på 
webben eller rita egna bilder. Det rekommenderas att projektet genomförs i Scratch eller någon 
motsvarande grafisk programmeringsmiljö.

Tips! 
Man kan till exempel göra en presentation som berättar om djur, växter, planeter, berättelser eller 
instrument. Presentationen motsvarar tanken om ett bildspel eller en affischpresentation, men ger 
en bättre möjlighet till interaktivitet. Du kan bekanta dig med ett färdigt exempel här (på finska). 

https://scratch.mit.edu/projects/454636940/
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22. Frågesport
Eleverna lär sig att skapa fungerande program i en grafisk programmeringsmiljö. De lär sig krea-
tiv användning av programmering. Bolla med idéer och arbeta för att uppnå gemensamma mål. 
Utveckla spel utifrån era egna idéer och observationer om spelifiering. Förståelsen för iteration, dvs. 
upprepning i produktion utvecklas.

Arbeta parvis och skapa frågesporter som relaterar till språk eller läsämnen. För spelet behövs 
endast en fungerande frågealgoritm som upprepas så många gånger man vill. Algoritmen ställer en 
fråga, och så fort den fått ett svar testar den svaret som getts mot det rätta svaret. Se bilden nedan. 

Ni kan också börja med en färdig modell där en karaktär endast ställer en fråga. Eleven får i uppgift 
att fortsätta koden och göra frågesporten sådan som hen vill. Ni kan lägga till spelelement, till 
exempel poängräkning och ökad svårighetsgrad. Ni kan diskutera elevernas erfarenheter av olika 
former av spelifiering.

Tips!
Du kan bekanta dig med en färdig frågesportmodell här. Man kan bearbeta frågesporten till 
en mycket avancerad version, till exempel ett multiplikationsspel. Kom ihåg att välja rätt språk i 
Scratch, då ser du koden på svenska. 

https://scratch.mit.edu/projects/537356253/
https://scratch.mit.edu/projects/223932693/
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23. Levande målningar
Eleverna lär sig att skapa fungerande program i en grafisk programmeringsmiljö. De lär sig kreativ 
användning av programmering. Kombinera fysisk konst och logik till ett digitalt verk. Bolla med 
idéer och arbeta för att uppnå gemensamma mål.

 För den här aktiviteten behöver du applikationen Scratch eller en motsvarande grafisk pro-
grammeringsmiljö.

Arbeta i par och producera konst på papper på det arbetssätt ni väljer. Den ena eleven gör en bak-
grund på ett papper, och den andra gör en bild som ska animeras på ett annat papper. Ta foton på 
verken och importera dem till datorn. Radera allt som är överlopps från verket som ska animeras. 
Lägg till båda bilderna i 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/rörelser. Till slut 
kan ni hålla en konstutställning och visa upp resultaten för resten av gruppen.

Tips! 
Du kan flytta fjärilen genom att kicka på bakgrunden och hålla ner musknappen i exempel här. 

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/projects/332532545/
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24. Audiovisuella effekter  
i den digitala världen

Eleverna lär sig att söka och undersöka regelbundenheter i den omgivande digitala världen och 
tolka deras funktioner på programkodens nivå. Bolla med idéer och arbeta för att uppnå gemen-
samma mål.

Digitala miljöer är proppfulla med animationer och ljud som 
ger oss respons på aktiviteter. Hur vill man till exempel att en 
knapp ska se ut och låta när man klickat på den? Hur ser en 
animerad teleportering ut, och hur låter den?

 För den här aktiviteten behöver du applikationen Scratch eller en motsvarande grafisk pro-
grammeringsmiljö.

Använd elevernas egna iakttagelser och erfarenheter för att i Scratch eller en motsvarande miljö 
skapa visuella effekter, animationer och ljudeffekter som är bekanta från spel och andra media. Ni 
kan börja med att söka information på webben i form av bilder och videor till exempel med sök-
orden ”game sprite animations”, ”loading screen animations” och ”visual effects”. Till näst ska ni 
tillsammans bekanta er med och dela observationer om Scratchs ritverktyg, effektkommandona i 
Utseende-menyn och att använda ljud med kommandona i Ljudmenyn. Till slut ska ni bearbeta era 
egna animationer och visuella effekter i par.

Du kan prova effekterna med knapparna 1-6 i exemplet som finns här. Kom ihåg att välja rätt språk 
i Scratch. 

Tips! 
Ni kan också producera fysiska animationer i stop motion-stil med en lämplig animeringsapplika-
tion och till exempel modellera eller kartong.

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/projects/525826644/
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25. Pixelkonst genom programmering
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 att an-
vända programmering som ett planerings- och utvecklingsverktyg. Bolla med idéer och arbeta för 
att uppnå gemensamma mål. Eleverna förstår iterativ produktion och kan gestalta upprepningar.

 För den här aktiviteten behöver du applikationen Scratch eller en motsvarande grafisk pro-
grammeringsmiljö.

Använd mosaikbitar, korsstygn, legoklossar eller hamapärlor för att skapa ett pixelkonstverk som 
först planerats i en grafisk programmeringsmiljö. Skapa alltså en applikation som genererar pix-
elkonst till exempel i Scratch med vilken ni snabbt kan pröva på olika färger, kombinationer och 
upprepningar. Du kan bekanta dig med ett exempel på en pixelgenerator här.

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/projects/536259710/editor/
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26. 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 om 
automationens grundprinciper. 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.

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). Gör ett bildkollage 
på automatiska apparater. Fundera och diskutera tillsammans vilka fördelar automatisering har och 
om det finns saker där automation kan vara ett problem. Finns det saker som kunde automatiseras 
ännu mer?

I nästan varje skola finns det redan till exempel automatiska dörrar, lampor och flaskor med hand-
tvål, men man kan också leta efter dem till exempel i biblioteket eller hemma.

Ni kan fördjupa uppgiften genom att undersöka sensorerna i tillgängliga utvecklingsplattformar till 
exempel genom att försöka hitta deras minimi- och maximivärden och jämföra resultaten. Bekanta 
er med grundläggande mekanik och motorprogrammering.

Arbeta i grupper på 2–3 personer och producera apparater för skolan som kan lösa brister eller 
problem i vardagen. Kombinera alltså robotik och olika material för att till exempel skapa flaskor 
som doserar handsprit, dryckesautomater och robotar som använder lampors strömbrytare. Som 
utvecklingsplattformar passar till exempel LEGO EV3, VEX IQ och andra motsvarande robotikserier.

Ge eleverna möjligheten att presentera sida idéer och alster samt också ge konstruktiv respons om 
andras verk. På det här sättet synliggörs respons- och samutvecklingsprocesserna.

27. Hem 2042
Eleverna lär sig att använda en iterativ utvecklingsprocess som är typisk för programmering och 
innovation samt att skapa fungerande program i en grafisk programmeringsmiljö. Eleverna lär sig 
att observera och tolka automation i vardagen. Bolla med idéer, ge respons och arbeta för att upp-
nå gemensamma mål. Utveckla tillsammans lösningar för olika vardagsproblem genom att utnyttja 
utvecklingsunderlag.

Arbeta i grupp med att planera och bygga miniatyrer på framtidens hem. Använd mjuka material, 
hårda material, elektroniska komponenter och utvecklingsunderland. Syftet är att använda pro-
grammerbar logik och sensorer för att skapa olika automationer och innovativa konstruktioner i 
miniatyr för framtidens hem. Ni kan också genomföra projektet genom att rita och berätta, så att 
eleverna ritar olika rum i framtidens hem och skriver hur automationen och innovationer syns i dem.

Tips!
Samma övning som den som presenteras i början av exemplet 26 Automation i vardagen passar 
som inledning.
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V i ever omringade av datorer. Med vissa apparater är det tydligt att de är dato-
rer, men inbyggda system finns överallt, till och med inuti betongväggar. Det 
är bra för eleverna att börja lägga märke till smarta apparater i den byggda 

miljön och de för- och nackdelar de medför för samhället och människor.

Å andra sidan lever vi också omringade av programvaror och digitala tjänster. Fysi-
kens lagar påverkar inte dem: spel, videotjänster och kommunikationstjänster kan 
överskrida sådana begränsningar som tid och rum. Det är bra för eleverna att förstå 
vilka instanser som ligger bakom de här tjänsterna och orsaken till deras verksam-
het så att de själva kan använda tjänsterna på ett ansvarsfullt sätt, granska dem 
kritiskt och dra nytta av deras möjligheter på ett meningsfullt sätt.
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28. Smarta apparater
Eleverna lär sig att klassificera och observera teknologi på olika grunder. De lär sig att förstå grun-
derna i apparaters funktion och syften. De vet vad inbyggda system är. De observerar att det finns 
dolda datorer på förvånansvärt många ställen.

Använd barnens egna iakttagelser och rita, klipp ut ur tidningar eller fotografera apparater som kan 
anses vara ”smarta”. Fundera på vilka apparater som är smarta och vilka som inte är det. Försök 
hitta så olika exempel som möjligt som hjälper er att fastställa en bra definition på en smartapparat. 
Planera, rita eller pyssla era egna framtida smartapparater och presentera dem för varandra.

Du kan berätta att smarta apparater styrs av en dator. Datorer har alltså byggts in på olika ställen, 
ibland i mycket liten storlek. I en inbyggd apparat ingår någon slags sensorer, datorns processor 
som fattar beslut, samt någon slags effekt (skärm, elmotor, en funktion som startas eller en signal 
till en annan apparat).

Exempel på apparater som innehåller smarta delar: smarttelefon, TV, bilar, smarta trafikljus, auto-
matiska dörrar, moderna spisar, smartklockor.

Exempel på apparater som inte är smarta: mekaniska lås, taklampor, strömbrytare, gamla spisar, 
trafikljus som endast fungerar med en timer, termostater på mekaniska värmeelement.

Goda kunskaper  
i årskurs 1–2
Programmerad teknik inom olika områden i livet 
Eleven kan identifiera och namnge datorstyrda apparater och tjänster i sin egen 
upplevelsevärld samt bekantar sig med robotik. Eleven kan beskriva apparaters 
användningsändamål och funktionsprinciper.

Den programmerade teknikens effekter i vardagen 
Eleven funderar på hurdan information om hens eget agerande som samlas in 
i digitala miljöer och vilket samband programmeringen har till insamlingen av 
information.

Eleven förstår att den information som samlas in sparas, och kan ge åtminstone 
ett exempel på vad information som samlas in om hen kan användas till.
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Det finns tre vanliga sätt att identifiera en person: kunskap, egenskap eller 
innehav. En person kan t.ex. veta ett lösenord, eller ha ett visst fingeravtryck, 
eller äga en telefon som mottar en säkerhetskod via textmeddelande. Ni kan 
fundera på vilka kunskaper, egenskaper eller innehav som kunde användas för 
att identifiera en person i olika situationer.

29. Är det säkert att du är du?
Eleverna lär sig om syftet med att samla data och varför det är viktigt att skydda data. Fundera på 
att identifiera personen samt olika identifieringsteknikers styrkor och svagheter.

Fundera först på vilka sätt bekanta applikationer och webbplatser har för att identifiera en person 
och ge hen tillgång till data som tillhör hen. Det vanligaste identifieringssättet är användarnamn 
och lösenord. Vilka andra identifieringssätt har ni sett, eller vad kunde ni hitta på? Hur identifierar 
man sig i nätbanken? Eller i skolans system?

Man måste också identifiera personer i den fysiska världen. Hur vet läraren att det är rätt elever 
som sitter i klassen och inte utomstående? När nya förstaklassare börjar, hur vet läraren vem som 
är vem? Hur fungerar ett identitetskort eller pass?

Sammanställ tankar om hur man kan hålla sitt eget lösenord hemligt. Arbeta i grupp med att samla 
dåliga lösenord eller dåliga datasäkerhetsvanor till en lista och sammanställ dem på en affisch som 
läggs upp i skolans offentliga utrymmen.

Nuförtiden rekommenderas det att man använder ett program som hanterar lösenord (smarttele-
foner kan fungera så, likaså datorers webbläsare), så att användaren endast behöver komma ihåg 
ett enda lösenord för att komma in i lösenordshanteraren. Vilka bra eller dåliga sidor hittar ni i en 
sådan lösning?

Goda kunskaper  
i årskurs 3–6
Programmerad teknik inom olika områden i livet 
Eleven kan observera närvaron av programmerade element, såsom robotik och 
artificiell intelligens, i det omgivande samhället.

Eleven kan berätta om sätt att använda tekniska tillämpningar och om deras 
funktionsprinciper samt beskriva deras betydelse i sitt eget liv.

Den programmerade teknikens effekter i vardagen 
Eleven kan ge exempel på riktat digitalt innehåll och hur det riktas. Eleven fun-
derar på sitt eget agerande och hur information som samlas in om det används i 
digitala miljöer.
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30. Mina favoritspel
Eleverna lär sig att kategorisera och analysera spel och känna igen olika lockande eller beroende-
framkallande drag. Fäst också uppmärksamhet vid skaparnas motiv.

Diskutera era egna favoritspel. Förutom videospel kan man också inkludera traditionella brädspel 
och sällskapsspel. Producera föredrag där ni berättar till exempel följande saker:

 » Spelets namn?

 » Vem är det riktat till?

 » Hur hittade jag spelet?

 » Vad ska man göra i spelet, vad är målet?

 » Varför tycker jag om det?

 » Hur kunde man förbättra det?

 » Spelar man ensam eller tillsammans?

 » Vem har skapat spelet? Varför?

 » Kostar det att spela spelet?

När alla presenterat spelet de valt ska ni tillsammans sammanställa en lista på ord som beskriver 
spelens mekanik. ”Hade något spel som någon annan presenterade något gemensamt med ditt 
spel?” är en bra inledande fråga. Ni kan samla och behandla egenskaper till exempel som en be-
greppskarta, en gruppdiskussion eller ett föredrag.

När ni funderar på spelens mekanik kommer ni troligen att hitta föl-
jande ord: ensamspel, gruppspel, tävlingsmässig, samarbete, turspel, 
färdighetsspel, reaktionsspel, simulation, skjutspel, strategi, berättel-
sebaserad – och många andra speltermer som eleverna eventuellt ska 
förklara för andra (pvp, pve, sandlåda, fps).
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31. 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 lär sig vad inbyggda system är. De observerar att det finns dolda 
datorer på förvånansvärt många ställen.

Såsom i exempel 28 Smarta apparater, men tillämpat för åldersgruppen. 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?

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

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

 » Vad är Internet of Things-apparater (IoT)? Vad skulle hända om brödrosten var kopplad till 
webben?

Du kan hjälpa eleverna att komma i gång med informationssökningen till exempel genom att erbju-
da färdiga länkar, utskrifter, böcker och hjälp med att översätta engelskspråkiga källor.

I en inbyggd apparat ingår sensorer, datorns processor som fattar be-
slut, samt någon slags effekt (skärm, elmotor, en funktion som startas 
eller en signal till en annan apparat). Om apparaten har en (trådlös) 
webbuppkoppling är det fråga om en IoT-apparat (internet of things).

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 behö-
ver 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 kräver färre rörliga delar och är hållbarare.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_analytiska_maskinen
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32. 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 som inriktar och rekommenderar 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 5 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 nackdelar med att inrikta innehåll. På vilka grunder görs rekom-
mendationer? 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 anonymi-
tetsfunktion (incognito window), 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 fundera 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 till-
baka 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?



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 (2020–2023). 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. 

Handboken innehåller pedagogiskt stöd och praktiska exempel 
för att främja programmeringskunnande hos barn i årskurs 1–6. 
Handboken baserar på nationella kunskapsbeskrivningar som 
man tagit fram på basis av grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen (2014). De dussintal pedagogiska 
exempel som sammanställts i handboken stöder omsättningen 

i praktiken av kunskapsbeskrivningarna. 

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
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