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• Tidigare arbetat på fritids och som IKT-pedagog i Nacka kommun.
• Ansvarig för elevens val: programmering för åk 4–9.
• Programmeringsansvarig för förskoleklass – åk 9. 
• Arbetar nu som utveckling- och utbildningspedagog på Hands-On Science AB.

E-post: richard.duncan@hos.se

mailto:richard.duncan@hos.se


Vad jag pratade om sist:

Ämnesövergripande arbete med programmering och 
STEAM.

Progression för förskoleklass till åk 9. 

Förslag och tips på resurser och pedagogiska verktyg 

för datalogiskt tänkande och programmering.

Tematiskt arbete och tillgängliga resurser. 

TM

Vilka förkunskaper behövs? Och hur möter du de 
färdigheter du ska förmedla till eleverna?
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Analog-
programmering

Riktnings-
programmering 
med enkla 
robotar och 
appar

Block-
programmering

Visuell onlinemiljö Konstruktions-
material med 
styrenhet

Mikrodatorer

Programmerings-
sätt

Bilder, symboler, 
text och 
muntliga 
instruktioner

Med symboler
oftast i olika 
riktningar

Block och text Block och text 
endast i editor

Block och text Block och text

Exempel på vad 
som kan 
programmeras

Personer, figurer 
och föremål

Lightbot, Blue-
Bot, Cubetto och 
Kubo

Code.org, Dash
och Sphero

Scratch och 
Kodlabbet

Strawbees och 
Lego Education

Microbit och 
Arduino

Vad kan man 
göra? 

Styra i olika 
riktningar och  
utföra 
kommandon

Styra i olika 
riktningar

Styra och reglera 
tex riktning eller 
hastighet
Robotar: input 
och output 
genom sensorer

Skapa program, 
figurer, spel, appar 
mm

Bygga egna 
konstruktioner 
som kan 
programmeras. 
Sensorer och 
motorer

Möjligheterna är 
oändliga. Kunskap 
och kreativitet är 
begränsningen
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Analog-
programmering

Riktnings-
programmering 
med enkla robotar 
och appar

Block-
programmering

Programmeringssätt Bilder, symboler, 
text och muntliga 
instruktioner

Med symboler
oftast i olika 
riktningar

Block

Exempel på vad som 
kan programmeras

Personer, figurer 
och föremål

Lightbot, Blue-Bot, 
Cubetto och Kubo

Code.org, Dash och 
Sphero

Vad kan man göra? Styra i olika 
riktningar och  
utföra kommandon

Styra i olika 
riktningar

Styra och reglera tex 
riktning eller 
hastighet
Robotar: input och 
output genom 
sensorer



Fördjupning: Förskoleklass, årskurs 1-3

Varför ska vi programmera?

Analog programmering Förslag och tips på resurser och pedagogiska verktyg 

för datalogiskt tänkande och programmering.

Övningar kopplat till Matematik

TM

Programmering som ett digitalt verktyg



Program

Lightbot – Hour of code
https://lightbot.com/hour-of-code.html

TM 

Program

Program
Här används symbolerna från 
Lightbot för att styra ett föremål.

Gör ”spelplanen”
Tex rutnät med tejp, A4 papper 
eller Lego.
Måla utomhus eller använd 
marksten om det finns på 
skolgården.

Skapa förförståelse genom
analoga lekar.
Programmera varandra eller 
kanske en legofigur.

Skapa förförståelse genom datalogisk tänkande och analoga lekar

https://lightbot.com/hour-of-code.html


TM 

https://www.tekniskamuseet.se/upplev/utstallningar/matematiktradgarden/

Analoga programmeringsövningar, 
Hands-On Sciecne Youtube:
https://youtu.be/_kisWeknJRQ

https://www.tekniskamuseet.se/upplev/utstallningar/matematiktradgarden/
https://youtu.be/_kisWeknJRQ


Robotar och appar

Blue-Bot
Knappar på ryggen eller app

Kubo
Brickor med symboler som 
läses av robot med NFC

Osmo
Kodbrickor som avläses av 
lärplattans kamera

Cubetto
Kodbrickor på en 
kontrollpanel

• Programmeringen sker genom 
symboler

• Steg för steg instruktioner i 
sekvens

• Styra i ett ”rutnät”

• Oftast förflyttningar i 
förbestämda ”steg”

TM 



Utveckla en generell förståelse för programmering 
och hur den kan påverka omgivningen.

möjlighet att använda sina generella kunskaper om 
och erfarenheter av programmering för att gå vidare 
in sin kunskapsutveckling

visuell programmeringsmiljö och olika 
programmeringsmiljöer

Visuell programmeringsmiljö – koden 
representeras av grafiska element som bygger upp 
ett program.
Blockprogrammering

Textbaserad programmering…
... inte specifika programspråk

hur information i digitala medier kan styras av 
bakomliggande programmering…
hur algoritmer kan skapas och användas vid 
programmering .

använda digitala verktyg och programmering för att 
kunna undersöka problemställningar och 
matematiska begrepp, göra beräkningar och för att 
presentera och tolka data.

Från ”Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå, 2017, Skolverket”

Varför programmera?

https://www.skolverket.se/getFile?file=3783


• SPRÅK – Datorer och människor pratar inte samma språk!

• DIALEKTER – Vad ska du skapa? App, webbsida, spel

• KOD – Instruktioner skrivna i ett programspråk

• ETTOR & NOLLOR – Bryta ner, förenkla och se mönster

• SKOLA & FÖRSKOLA – Analog programmering och Blockprogrammering

Vad är programmering



• Formulera och lösa problem med hjälp av 
matematik samt värdera valda strategier och 
metoder

• Använda och analysera matematiska begrepp och 
samband mellan begrepp

• och använda matematikens uttrycksformer för 
att samtala om, argumentera och redogöra för 
frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

• Föra och följa matematiska resonemang,

• Välja och använda lämpliga matematiska 
metoder för att göra beräkningar och lösa 
rutinuppgifter

Från ”Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå, 2017, Skolverket”

Matematik - Syfte

https://www.skolverket.se/getFile?file=3783
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Centralt innehållet:
Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas 
som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa 
instruktioner. (Centralt innehåll Ma åk 1-3 



Programmera med Blue-Bot

Framåt pilen

Program

Sväng vänster

Program

Bakåt pilen

Sväng höger

Program

Radera minnet

Program

Pausknappen

App till Bluebot

TM 



Geometri
• Grundläggande geometriska objekt
• Vanliga lägesord for̈ att beskriva for̈emåls och 

objekts läge i rummet.
• Jam̈for̈elser och uppskattningar av matematiska 

storheter

Problemlösning
• Strategier for̈ matematisk problemlos̈ning i enkla 

situationer.

Samband och föran̈dring
• Olika proportionella samband, däribland dubbelt 

och hälften.
• Problemlösning

Sannolikhet och statistik 
• Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
• Enkla tabeller och diagram och hur de kan 

användas for̈ att sortera data och beskriva 
resultat fran̊ enkla undersok̈ningar, såväl med 
som utan digitala verktyg.

Matematik



Blockprogrammering



Geometri

• Grundläggande geometriska objekt
• Vanliga lägesord för att beskriva 

föremåls och objekts läge i rummet.
• Jam̈förelser och uppskattningar av 

matematiska storheter

Programmera en kvadrat som ät 5 steg på varje sida.
Skriv koden för programmet. Se om du kan förenkla koden
till så få kommandon som möjligt. 

Analog programmering. Rutnät, Antal steg, Symboler, Loopar

Code.org, Pixlar istället för steg, Hur många pixlar har skärmen?

Dash, programmera geometriska figurer, vinklar mm 
dubbelt/ hälften

Blockly app till Dash (chromebook)

Code.org Skapa former med Frost

Matematik

https://code.makewonder.com/blockly/
https://studio.code.org/projects/frozen/Tcw07X_ivKTqvh1YVCPR1T7CNulaYJxW2rhYW-KZhdI/edit


Tack för idag!
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