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Richard Duncan
• 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
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• 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



Blockprogrammering



www.scratch.mit.edu

Scratch: Scratch har utvecklats av en grupp vid MIT´s Universitet i Boston, USA.

Programmering i Visuell miljö.

I Scratch så använder vi oss av blockprogrammering.
Varje block för sig har sin egen funktion men när vi sätter ihop flera block i en given ordning (i en sekvens), 
så skapar vi ett program som innehåller en eller flera instruktioner eller kommandon.

Genom att sätta ihop de olika blocken med varandra kan vi programmera att det ska hända olika saker i 
Scratch.

Scratch

http://www.scratch.mit.edu/


Tillägg

Kategorier
Kodblock

Startblock



DIG

Centralt innehåll Ma åk 4-6

Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. 
Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som 
utan digitala verktyg. Skala och dess användning i 
vardagliga situationer.



TM

”Hur algoritmer kan skapas 
och användas vid 
programmering.” (Lgr11)



TM

” Programmering i visuella 
programmeringsmiljöer”

”Konstruktion av geometriska 
objekt, såväl med som utan 
digitala verktyg. Skala och dess 
användning i vardagliga 
situationer.” (Lgr11)





Skapa ett interaktivt 
instrument
Manualen till din hjälp
• Följ handledningen och övningen Bygg och 

programmera instrument med Makey Makey.
• Programmera de fyra piltangenterna med 

Makey Makey blocken i Scratch så att dem 
låter olika.

• Bygg en instrument med ledande förmåga.
• Koppla in Makey Makey och spela!

Handledning

https://hospedagogen.files.wordpress.com/2019/09/instrument-med-makeymakey.pdf


https://hospedagogen.com/lektionsplaneringar-och-ovningar-for-makey-makey/

Scratch och Makey Makey

https://hospedagogen.com/lektionsplaneringar-och-ovningar-for-makey-makey/


https://hospedagogen.com/lektionsplaneringar-och-ovningar-for-makey-makey/

Scratch och Makey Makey

https://hospedagogen.com/lektionsplaneringar-och-ovningar-for-makey-makey/


LEGO® Education – SPIKE Prime™
Verktyget för undervisning i naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, konst och matematik.

Blockprogrammera
• Lego byggdelar kombineras med lättanvänd hårdvara och ett intuitivt programmeringsspråk.
• Bygg robotar och andra interaktiva modeller.
• Webbaserade lektionsplaneringar kopplade till läroplanen.
• Ålder åk 4-8.
• Scratch programmering

https://www.lekolar.se/lego-education/

https://www.lekolar.se/lego-education/


LEGO® Education – SPIKE Prime™

https://www.tekniskamuseet.se/skola/maker-tour-programmering-i-skolan/

https://www.tekniskamuseet.se/skola/maker-tour-programmering-i-skolan/


https://digitalalektioner.se/lektioner/

https://www.kodboken.se/

https://internetstiftelsen.se/guide/kom-igang-med-scratch/valkommen-till-kom-igang-med-scratch/

https://www.skelleftea.se/Skol%20och%20kulturkontoret/Innehallssidor/Bifogat/Programmering%20%C3%A5k
%204-6%20%20Scratch%20och%20Kodboken%20Skelleftea%202018.pdf

https://kodknack.se/#

Internetstiftelsen: 

Kodboken

Skellefteå kommun

KodKnäck:

Handledningar i Scratch

https://digitalalektioner.se/lektioner/
https://www.kodboken.se/
https://internetstiftelsen.se/guide/kom-igang-med-scratch/valkommen-till-kom-igang-med-scratch/
https://www.skelleftea.se/Skol%20och%20kulturkontoret/Innehallssidor/Bifogat/Programmering%20%C3%A5k%204-6%20%20Scratch%20och%20Kodboken%20Skelleftea%202018.pdf
https://kodknack.se/


Tack för idag!
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