
Planering för analog och digital programmering. 
 
Syfte/Mål  

• Eleverna utvecklar samarbetsförmågan med andra elever. 
• Eleverna utvecklar förmågan till matematiskt och logiskt tänkande 
• Eleverna utvecklar förmågan att utveckla problemlösnings strategier (steg för steg 

strategier) 
• Eleverna utvecklar förmågan att använda kreativt tänkande 

 
Kopplingar till läroplanen: 
I andra kapitlet i Lgr 11 står det att skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången 
grundskola ska kunna: 
 ” lösa problem och omsätta idéer i handling på kreativt sätt”.  
 
I ämnet matematik står det:  
Att eleverna ska utveckla sin förmåga att… Formulera och lösa problem med hjälp av 
matematik samt värdera valda strategier och metoder.  
 
I ämnet svenska står det: 
Att eleverna ska utveckla sin förmåga att … Anpassa språket efter olika syften, mottagare och 
sammanhang.  
 
I ämnet teknik står det: 
Eleverna ska utveckla sin förmåga att …. Styra ett föremål med programmering. Några enkla 
ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.  
 
Bedömning: Formativ bedömning genom kvalitén på lösningarna, samarbetsförmågan och 
användning av begrepp. 
 
Material: Blue Bot, sekvenskort, kaplastavar, spelplaner, små figurer till spelet, talkort och 
uppdragskort. 
  
Åldersgrupp:1-3 
 
Tid: 5 lek á 40-60 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ordlista för projektet  

felsökning Letar efter orsaken till ett fel. 
program kod Kod som man använder när man 

programmerar. olika från program till 
program. 

programmering Tala om vilka operationer man vill att 
datorn/maskinen ska  utföra 

robot En maskin som är instruerad att utföra 
bestämda uppgifter. 

loop Återupprepning, repetition. 
Kör samma kodstycke om och om igen. 
 

bugg Fel i dataprogram 
 
 
Lektion 1 
Analog programmering 
Vi börjar med 2 övningar. Den ena är handslaget och den andra är hälsningen. 
Handslaget. Lägg till bilder  
 
Programmera en lärare: https://youtu.be/gRMzBsP56JQ  
 
Arbeta i par  
Programmera med hjälp av korten. 
Felsök och korrigera programmet / handslaget tills ni är nöjda 
Byt sedan packar med ett annat par och testa varandras handslag. 
 
Diskussionsfrågor: 
Hur gick det att utföra någon annans handslag? Vad var svårt/enkelt? 
Blev det samma handslag när någon annan gjorde det? Varför? 
 
Lektion 2 
 
Dansprogrammering: 
Tips: https://youtu.be/Ay2ffhNNZvg  
Börja med att gör en dans tillsammans med korten som är gjorda på A4.  
När vi har gjort det några gånger så delas eleverna upp i mindre grupper tex 3 och 3. De får 
själva hitta på egna danser.  
Redovisa för varandra. 
Göra en annan grupps dans. 
 
En utveckling.(Om de vill göra egna tecken.) 
 
 
 



 
Lektion 3 
Två olika alternativ 
 
Programmera varandra. Gör en bana som kodcentrum. https://www.kodboken.se/start/kom-
igang/lekar-och-ovningar/robotkompis-med-uppdrag  
 
Spelet 
Spelplan med uppdrag. Pilkort (sekvenskort), spelpjäs och spelkort. 
Eleverna lägger en bana med korten och sedan får kamraten följa banan.  
 
Utmaning: 
Lägga hinder så att vissa vägar är stängda. 
 
Lektion 4 
Användning av Blue-Bot 
Visa de olika knappfunktionerna.    
Testa hur långt de åker varje steg. Vad händer när de svänger?  
Bygg en egen bana av kaplastavar.  
Lägg sekvenskort 
Testa! Vad var svårt/enkelt? 
 
Utmaning: 
Programmera Blue Boten så att den går banan baklänges. 
 
Lektion 5 
 
Fyll rutnätet med talkort. 
 
Addition: (år 1)  
Fyll i rutorna på en Bee-Bot-matta med talen 2-12. Eleverna kastar två tärningar, addera 
resultatet och programmera Bee-Botten att gå till summan. 
 
Multiplikation: (år 2) 
Fyll rutorna på en Bee-Bot-matta med produkterna ur olika tabeller och skapa små kort med 
multiplikationsuppdrag. Eleverna drar ett kort och programmerar Bee-Botten till den ruta som 
produkten finns i. 
 
Kom ihåg att lägga ut sekvenskorten innan de programmerar Blue Bot. 
 
  
Kort till övningar: 
https://hospedagogen.files.wordpress.com/2017/09/bee-bot-mattemattan-occ88vningar-
focc88r-focc88rskolan-till-acc8ar-3.pdf  
https://hospedagogen.files.wordpress.com/2016/08/bee-bot-c3b6vning-gemener-och-
versaler.pdf  


