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Syfte	  och	  
långsiktigt	  mål	  

Kravnivå	   Konkretiserade	  mål	   Centraltinnehåll	   Undervisning	   Bedömnings-‐
situationer	  
	  

Tillgänglighet	  
Anpassningar	  

Ämnesområden	   	   	   	   	   	   	  
Genom att prova 
på analog och 
digital 
programmering 
ska eleverna inom 
ämnesområdena 
Natur och miljö 
och Språk och 
kommunikation 
ges 
förutsättningar 
att utveckla 
förmågan att: 

-lösa 
matematiska och 
tekniska problem 
i vardagen 

-orientera sig i 
tid och rum 

- förstå och tolka 
olika språkliga 
budskap 

Grundläggande: 
-Eleven deltar i att lösa enkla 
matematiska problem och i 
att använda vardagsteknik 
-Eleven deltar i att orientera 
sig i närmiljön med hjälp av 
olika strategier 
Fördjupade :  
-Eleven löser enkla 
matematiska problem och 
använder vardagsteknik 
- Eleven orienterar sig i 
närmiljön med hjälp av olika 
strategier 
 
Grundläggande: 
-Eleven visar sin förståelse 
för språket i kommunikativa 
uttryck genom att reagera 
igenkännande. Eleven deltar i 
att tolka det språkliga 
budskapet 
Fördjupade: 
-Eleven visar sin förståelse 
för språket i kommunikativa 
uttryck och elevnära 
ordbilder genom att 
återberätta innehållet. 
Eleven tolkar och beskriver 

-du deltar i att 
beräkna/beräknar-
löser hur många 
steg/vilka 
instruktioner som 
behöver användas för 
att få dig själv, 
den/det du styr att 
förflytta sig framåt, 
bakåt, höger, vänster 
för att nå ett 
bestämt mål. 
 
-du deltar i 
kommunikation 
om/återberättar 
instruktionernas 
betydelse, verbalt 
och i form av 
symboler. 
 
 
 

Matematik och 
teknik: 
-problemlösning 
med de fyra 
räknesätten. 
Rimlighetsbedömni
ng, huvudräkning 
och användande av 
digital teknik. 
 
-rumsuppfattning 
med hjälp av 
begreppen 
avstånd, riktning 
och läge för att 
orientera sig i 
närmiljön. 
 
Kommunikation 
och samspel: 
-kommunikation i 
olika former 
 
-kommunikation 
för olika syften 
och i olika 
sammanhang. 
 
 

Lektion 1 
Introduktion. 
Vad är 
programmering? 
Youtubeklipp-
att 
programmera en 
lärare. Visa en 
Bluebot.  
Analog 
programmering. 
Programmera 
dig själv till 
förflyttning. 
Stafett, 
tärning-antal 
steg mot målet. 
Tocuhkontakt 
med inspelad 
uppmaning-
framåt-bakåt 
Lektion 2 
Programmera 
dig själv, 
Fiaspel,  
Lektion 3 
Att bli 
programmerad/
programmera 

Formativ: sker 
genom att 
observera: 
Hur du deltar i 
att beräkna/ 
beräknar/löser 
hur många 
steg/vilka 
instruktioner/ 
strategier som 
behöver användas 
för att förflytta 
någon/något(i 
rummet) i en 
bestämd riktning 
mot ett bestämt 
mål.  
-Hur du visar din 
förståelse för 
samt deltar i att 
tolka/ tolkar 
instruktionernas 
språkliga budskap. 
 
Summativ: 
Du har deltagit i 
att beräkna/har 
beräknat/hittat 
lösningar hur du 

Pedagogisk 
De olika 
instruktionerna kan 
tas emot och ges 
med hjälp av bilder, 
symboler och taktila 
komplement. 
Instruktionerna 
förstärks verbalt 
med inspelad 
instruktion på 
touchkontakt, 
trycka-hända. 
 
Fysisk 
För att 
programmera sig 
själv och andra till 
förflyttning behövs 
utrymme(motorik-
rummet). 
Förflyttningsrutor 
görs med tape på 
golvet med plats för 
rullstol. Vi arbetar i 
grupper om 5 
elever. 
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det språkliga budskapet.  andra. 
Danssteg- 
framåt, bakåt, 
höger, vänster. 
Instruktioner i 
form av 
symboler(pilar) 
ev även 
touchkontakter. 
Lektion 4 
Prova på 
Bluebot. Köra på 
bord, olika 
hinder, föremål 
som genererar 
ljud. Korta 
instruktioner. 
Du ska åka till 
Vart vill du 
åka? 
Även bilder på 
de olika 
hindren/målen. 
Kardborreband 
till rutorna, 
lägga ut prickar 
för antal steg. 
Indiviuellt: 
prova Scratch 
Jr. Välja 
bakgrund, 
sprajt, vilken 
rörelse. 
 

kan programmera 
dig själv och 
andra att 
förflytta sig i 
rummet. 
-Du har deltagit i 
att tolka och 
förstå/tolkar och 
beskriver 
instruktionernas 
språkliga budskap. 
Du visar din 
förståelse genom 
att reagera 
igenkännande/ 
återberätta 
(bilder, ljud, 
symboler).  
 
 
 
 
 

Social 
Undervisning sker 
tillsammans under 
lekfulla former, 
dans, tävling m.m. 
Ta och ge 
instruktioner. 
 
Förutsättning för 
lärande 
För att få möjlighet 
att förstå och tolka 
instruktionernas 
betydelse ska de 
kunna tas och ges 
med hjälp av tex 
bilder symboler, 
ljud, taktilt. Stöd 
från vuxen vid egen 
förflyttning samt 
vilken instruktion 
som behövs för att 
styra sig själv och 
andra i en bestämd 
riktning mot ett 
bestämt mål är 
nödvändigt. 
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