
Klassrumsprojekt 

 

Elever i år 2 och 4 ska arbeta med programmering utifrån några eller inga 

förkunskaper. Nivåanpassningar görs i form av förenklade instruktioner och extra 

stöd under arbetet. Ämnen som integreras är matematik, teknik och svenska. 

 

Klassrumsprojektet sträcker sig över ca 3 lektioner och är tänkt att inleda ett 

längre arbete med programmering. Syftet är att komma igång med 

programmering på skolan och sprida kunskaperna i kollegiet såväl som bland 

eleverna. 

 

Vi kopierar och laminerar det som behövs till lapp-programmeringen. Skolan har 

12 st Blue-bots och 4st mattor. 

 

När vi använder oss av exempel och symboler väljer vi medvetet könsneutrala 

sådana. Avsnitten i serien Programmera mera innehåller både tjejer och killar och 

de får lika stor plats. Vi gör noggranna gruppindelningar med genustänk i fokus. 

 

Begrepp: 

Programmering Program Lapp-programmering Sekvens Modd

Kod Bugg Loop Sträcka Grader 

Riktning Felsökning Banor 

 

Syfte: 

Syftet med programmering är att ge eleverna kunskap för att förstå och verka i ett 

digitalt samhälle. Eleverna skapar tillsammans och får en inblick i hur det digitala 

omkring de fungerar. Eleverna får möta programmerings-begrepp och får en 

förförståelse för hur programmerare arbetar. 

 

Övergripande mål: 

Eleven 

● kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet, 

● kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, 

samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare 

studier, i samhällsliv och vardagsliv, 

● kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, 

● kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och 

känna tillit till sin egen förmåga, 

● kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande 



Kopplingar till lgr 11: 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska 

stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva 

egna idéer och lösa problem. 

 

Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt. Skolan ska ansvara för att varje elev 

efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. 

 

 

Centralt innehåll: 

 

Centralt innehåll i matematik 

I årskurs 1-3  

● Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som 

grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner .  

I årskurs 4-6  

● Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering 

i visuella programmeringsmiljöer.  

 

Centralt innehåll i teknik 

I årskurs 1-3  

● Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer. 

● Att styra föremål med programmering. 

● Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala 

modeller.  

I årskurs 4-6 

● Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila 

strukturer, mekanismer, och elektriska kopplingar, i form av fysiska och 

digitala modeller.  

● Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering. 

 

Centralt innehåll i svenska 

I årskurs 1-3 samt 4-6  

● Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan 

digitala verktyg.  

● Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva 

funktioner.  

 

 



Förmågor 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

● formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 

strategier och metoder, 

● använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan 

begrepp, 

● välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar 

och lösa rutinuppgifter, 

● föra och följa matematiska resonemang, och 

● använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera 

och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

● formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

● anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och 

● urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. 

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

● identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och 

funktion, 

● identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta 

förslag till lösningar, 

● använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, och 

● analysera hur tekniken har förändrats över tid. 

 

Kunskapsmål i matematik, år 1-3 

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet. 

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret 

material eller bilder.  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till 

varandra. Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder 

samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, genom att ställa och besvara 

frågor som i huvudsak hör till ämnet 

 

Kunskapsmål i teknik, år 1-3 

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras 

resultat.  

 



Kunskapsmål i svenska, år 1-3 

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur 

de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led. 

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och 

webbtexter. 

 

Kunskapskrav i matematik, år 4-6 

E C A 

Eleven kan lösa enkla problem 

i elevnära situationer på ett i 
huvudsak fungerande sätt 

genom att välja och använda 

strategier och metoder med 

viss anpassning till problemets 

karaktär.  

Eleven kan lösa enkla problem 

i elevnära situationer på ett 

relativt väl fungerande sätt 

genom att välja och använda 

strategier och metoder med 

förhållandevis god 

anpassning till problemets 

karaktär. 

Eleven kan lösa enkla problem 

i elevnära situationer på ett väl 

fungerande sätt genom att välja 

och använda strategier och 

metoder med god anpassning 

till problemets karaktär.  

Eleven beskriver 

tillvägagångssätt på ett i 
huvudsak fungerande sätt 

och för enkla och till viss 

del underbyggda resonemang 

om resultatens rimlighet i 

förhållande till 

problemsituationen samt kan 

bidra till att ge något 

förslag på alternativt 

tillvägagångssätt. 

Eleven beskriver 

tillvägagångssätt på ett 

relativt väl fungerande sätt 

och för utvecklade och 

relativt väl underbyggda 

resonemang om resultatens 

rimlighet i förhållande till 

problemsituationen samt kan 

ge något förslag på 

alternativt tillvägagångssätt. 

Eleven beskriver 

tillvägagångssätt på ett väl 

fungerande sätt och för 

välutvecklade och väl 

underbyggda resonemang om 

resultatens rimlighet i 

förhållande till 

problemsituationen samt kan 

ge förslag på alternativa 

tillvägagångssätt. 

Eleven kan redogöra för och 

samtala om tillvägagångssätt 

på ett i huvudsak 

fungerande sätt och 

använder då bilder, symboler, 

tabeller, grafer och andra 

matematiska uttrycksformer 

med viss anpassning till 

sammanhanget. 

Eleven kan redogöra för och 

samtala om tillvägagångssätt 

på ett ändamålsenligt sätt 

och använder då bilder, 

symboler, tabeller, grafer och 

andra matematiska 

uttrycksformer med 

förhållandevis god 

anpassning till sammanhanget. 

Eleven kan redogöra för och 

samtala om tillvägagångssätt 

på ett ändamålsenligt och 

effektivt sätt och använder då 

bilder, symboler, tabeller, 

grafer och andra matematiska 

uttrycksformer med god 

anpassning till sammanhanget. 

 

Kunskapskrav i teknik, år 4-6 

E C A 

Eleven kan genomföra mycket 

enkla teknikutvecklings- och 

konstruktionsarbeten genom 

att pröva möjliga idéer till 

lösningar. 

Eleven kan genomföra mycket 

enkla teknikutvecklings- och 

konstruktionsarbeten genom 

att pröva och ompröva 

möjliga idéer till lösningar.  

Eleven kan genomföra mycket 

enkla teknikutvecklings- och 

konstruktionsarbeten genom 

att systematiskt pröva och 

ompröva möjliga idéer till 

lösningar.  



Under arbetsprocessen bidrar 

eleven till att formulera 

och välja 

handlingsalternativ som 

leder framåt.  

Under arbetsprocessen 

formulerar och väljer 

eleven handlingsalternativ 

som med någon 

bearbetning leder framåt.  

Under arbetsprocessen 

formulerar och väljer 

eleven handlingsalternativ 

som leder framåt.  

Eleven gör enkla 

dokumentationer av arbetet 

med skisser, modeller eller 

texter där intentionen i arbetet 

till viss del är synliggjord. 

Eleven gör utvecklade 

dokumentationer av arbetet 

med skisser, modeller eller 

texter där intentionen i arbetet 

är relativt väl synliggjord. 

Eleven gör välutvecklade 

dokumentationer av arbetet 

med skisser, modeller eller 

texter där intentionen i arbetet 

är väl synliggjord. 

 

Kunskapskrav i svenska, år 4-6 

E C A 

Eleven kan skriva olika slags 

texter med begripligt innehåll 

och i huvudsak fungerande 

struktur samt viss språklig 

variation. 

Eleven kan skriva olika slags 

texter med relativt tydligt 

innehåll och relativt väl 

fungerande struktur samt 

förhållandevis god språklig 

variation. 

Eleven kan skriva olika slags 

texter med tydligt innehåll 

och väl fungerande struktur 

samt god språklig variation.  

I texterna använder eleven 

grundläggande regler för 

stavning, skiljetecken och 

språkriktighet med viss 

säkerhet.  

I texterna använder eleven 

grundläggande regler för 

stavning, skiljetecken och 

språkriktighet med relativt 

god säkerhet.  

 I texterna använder eleven 

grundläggande regler för 

stavning, skiljetecken och 

språkriktighet med god 

säkerhet.  

Genom att kombinera text med 

olika estetiska uttryck så att de 

samspelar på ett i huvudsak 

fungerandesätt kan eleven 

förstärka och levandegöra sina 

texters budskap.  

Genom att kombinera text med 

olika estetiska uttryck så att de 

samspelar på ett 

ändamålsenligt sätt kan 

eleven förstärka och 

levandegöra sina texters 

budskap.  

Genom att kombinera text med 

olika estetiska uttryck så att de 

samspelar på ett 

ändamålsenligt och 

effektivt sätt kan eleven 

förstärka och levandegöra sina 

texters budskap.  

 

Bedömning  

Under detta arbete kommer vi att bedöma hur eleven: 

● följer instruktioner 

● använder begrepp 

● tolkar och diskuterar tekniska lösningar 

● löser problem 

Bedömningen sker fortlöpande under arbetets gång samt genom en utvärdering 

 

 

 

 



Lektion 1 

1. Vad är programmering? Kort genomgång, bildspel. 

2. Lapp-programmering. Hälsningar och handklappningar: 

http://www.vetenskapenshus.se/sites/default/files/Instruktioner%20Lapp-programmering_0.pdf 

 

Lektion 2 

“Analogt blue-bot” med litet rutsystem, man går med sudd eller små figurer.  

Först instruktion av läraren, sedan göra egna instruktioner. Utmaningar i form av 

gåtor eller problem som ska lösas vid symboler/siffror man kommer till.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

Instruktion: 

● Led katten till råttan. 

● Hitta kortaste vägen. 

● Hitta längsta vägen. 

● Sätt ut hinder till din kompis. 

● Ge instruktioner. 

http://www.vetenskapenshus.se/sites/default/files/Instruktioner%20Lapp-programmering_0.pdf


Bonusuppgift 

Styra varandra på olika sätt, både på svenska och engelska. Programmera varandra. 

 

Lektion 3 

Blue bots i grupp. Introducera Blue-Bot. Berätta om Blue-Bot, hitta gärna på en saga. 

Visa hur Blue-Bot går framåt genom att trycka på pil-framåt. Reflektera över hur 

långt den går ”ett steg” men nämn inga mått än. Fråga eleverna om de tror att 

Blue-Bot kan gå åt något annat håll. Testa. Bestäm en viss sträcka, märkt ut start och 

stopp. 

Fråga eleverna hur lång de tror att Blue-Bot-sträckan är. Skriv barnens gissningar på 

tavlan. Gör en tabell tillsammans med svaren . Undersök. Resultat. 

Extra: Titta på symbolerna på Blue-Bot. Skriv och rita om lektionen. 

 

Uppföljning (var klass med sin mentor) 

Se avsnitt 1 av “Programmera mera”, UR.se:  

https://urskola.se/Produkter/196679-Programmera-mera-Vad-ar-maskinkod 

 

INNAN PROGRAMMET Berätta att datorer är maskiner som kan samla in, bearbeta 

och lagra data. Data är ett annat ord för information. Datorn styrs av elektriska 

impulser som brukar skrivas med ettor och nollor och kallas för maskinkod.  

 

UNDER PROGRAMMET Karin frågar deltagarna om deras intressen och om det går 

att koppla till programmering på något sätt. Elliot jämför programmering med 

parkour, där han planerar hur han ska sätta händer och fötter. Det låter kanske 

långsökt, men planeringen man gör när man ska ta sig från en plats till en annan i 

parkour, liknar planeringen av hur man ska lösa ett programmeringsproblem och är 

faktiskt en rätt bra jämförelse. Deltagarna får varsitt armband som de ska hitta 

mönstret på. Mönstren på armbanden består av åtta pärlor i två färger. Halsbandet 

ska ha 40 pärlor, det vill säga fem gånger av samma mönster som på armbandet. 

PAUSA! Som slutfråga vill Karin veta vad en ASCII-tabell är för något. Fråga klassen 

om någon minns vad det är.  

 

EFTER PROGRAMMET 1. Hemligt meddelande (Tips! Titta på Programmera mera – 

Lektionstips) Skriv bokstäver och hemliga meddelanden med hjälp av 

ASCII-tabellen. Du hittar tabellen och övningsblad som kopieringsunderlag 1 och 2. 

Arbeta enskilt eller i grupp. • Dela ut kopieringsunderlag 1 och 2. • Visa hur man 

fyller i rutorna för att markera (1) på och (0) av. • Låt alla skriva något med hjälp av 

ASCII-tabellen och sedan byta med varandra och läsa det hemliga meddelandet. 2. 

Lysande meddelande (Tips! Titta på Programmera mera – Lektionstips) Skicka 

meddelanden med hjälp av ficklampor. Ni behöver: 8 lampor. Helst ficklampor, men 

andra små lampor går också bra. Dela ut en ASCII-tabell till varje grupp. • Dela in er i 

https://urskola.se/Produkter/196679-Programmera-mera-Vad-ar-maskinkod


grupper om åtta. Det går bra med fyra i varje grupp också, då får var och en hålla i 

två ficklampor var.  

• Be grupperna komma på varsitt kort ord. Tre bokstäver kan vara lagom (ha gärna 

några ord på lager så att inte alla grupper väljer samma ord).  

• En grupp i taget går fram, ställer sig på rad och tänder sina ficklampor enligt 

ASCII-tabellens alfabet.  

• De andra grupperna försöker tyda lamporna och leta efter rätt bokstäver i tabellen. 

• Upprepa några omgångar så att så många bokstäver som möjligt kommer med. När 

alla bokstäver är visade, får grupperna redovisa vad de har kommit fram till. 3.  

 

För er som vill göra mer Om eleverna redan är bekanta med ASCII, kan man gå 

vidare och titta på hur det modernare UNICODE ser ut. Varför kan man skriva fler 

tecken med UNICODE än med ASCII? (svar: Med 32 ettor och nollor finns många 

fler alternativ än med bara 8). Det kan vara kul att se att det finns UNICODE-tabeller 

för nästan alla alfabet, till och med runor! På unicode-table.com kan man hitta alla 

tecken som finns. 

 

Se avsnitt 1 av “Programmera mera 2.0”, UR.se: 

https://urskola.se/Produkter/201553-Programmera-mera-2-0-Datorer 

 

INNAN PROGRAMMET  

Samtala med gruppen om vad en dator är. I dag finns det datorer i så många olika 

former att det inte alltid är självklart vad som är styrt av programmering och inte. 

Det övergripande syftet med avsnittet är att skapa förståelse för hur datorer fungerar. 

Att datorer är binära är en grundläggande begränsning för allt digitalt. I avsnittet 

förekommer begreppen CPU, transistor, bit, ASCII, server, input, output, molnet, 

enkortsdator, RAM, grafikkort, minne samt CU (control unit) och ALU 

(arithmetic/Logic unit). 

 

VISUALISERING  

Programledaren pratar om CPU, Central Processing Unit, alltså den del i datorn som 

tar hand om alla signaler in och ser till att rätt signaler går ut. I en CPU finns 

transistorer som processar ettor och nollor genom att de antingen släpper igenom 

ström (1) eller inte (0). I inslaget visas att antalet transistorer (hål i kannan) gör att 

dagens datorer kan processa många fler ettor och nollor, än de gamla, där det fanns 

färre transistorer.  

 

FRÅGA  

Vad gör en transistor? Den reagerar på ett eller noll, alltså den släpper igenom ström 

(1), eller inte (0).  

 

https://urskola.se/Produkter/201553-Programmera-mera-2-0-Datorer


UTMANING 1 Deltagarna ska tolka tre rader med tända/släckta lampor med hjälp av 

ASCII-tabellen. Varje tecken representeras av åtta lampor. Det finns både siffror och 

bokstäver att leta bland. Syftet med utmaningen är inte att lära sig ASCII-tabellen, 

utan att förstå att ett och noll representerar ström som är av eller på. 

 

EXPERTEN  

Avsnittets expert heter Cristobal Arneda och jobbar i en serverhall. En server är en 

enhet som lagrar data. När vi lagrar data i ”molnet” är det inte alls uppe i luften som 

namnet kan lura en att tro, utan i serverhallar som den här.  

 

UTMANING 2 – BYGG EN DATOR  

Deltagarna får en väska med komponenter som ska sättas ihop, utan beskrivning, för 

att sedan programmera en låt, när datorn är färdig. Programmet som används heter 

Sonic Pi och är en kostnadsfri programvara till windows, macOS, RaspberryPi och 

Linux (ej till OSX) som finns att ladda ner på http:// sonic-pi.net/  

 

QUIZ  

1. Vad heter det som brukar kallas datorns hjärna? CPU (Central Process Unit)  

2. Vad gör en transistor? Läser av ett och noll, alltså släpper igenom ström, eller inte. 

3. Vad är en ”bit”? En etta eller en nolla kallas för en bit. Åtta bitar är en byte.  

4. Hur många ettor och nollor är ett tecken i binära ASCII-tabellen? Åtta bitar  

5. Är ett tangentbord output eller input? Input  

 

Deltagarna når Diamant, vilket är den allra högsta nivån som går att nå. Elit finns 

med för att visa att vi alltid kan bli bättre, hela livet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Namn: __________________       Klass: ________ 

 

Logg/utvärdering 

Svara med hela meningar. 

 

1. Vad är programmering? 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Beskriv en av övningarna du har gjort genom att både skriva och skissa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vilka nya begrepp har du lärt dig? (Försök förklara vad de betyder) 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



4. Hur gick det?  

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. Stötte ni på problem? Beskriv problemet/problemen: 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6. Hur löste ni det/dem? 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

7. Har du några frågor, förslag eller funderingar kring programmering? 

(T.ex. Vill du prova något särskilt?) 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

★ Så här tycker jag att programmering verkar: 

 

 


