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Alla ska inte blir programmerare, men alla 
måste förstå hur Internet, datorer, och 

programmering fungerar för att inte hamna 
utanför. Det är en viktig demokratifråga 

(Parnes 2014)

Att vi lär oss skriva innebär inte – att alla skall bli Journalister

Att vi lär oss räkna innebär inte – att alls skall bli Matematiker

Att vi lär oss om Kemi innebär inte – att alla skall bli Kemister…etc

Ska alla blir programmerare nu?



Inlärningsperspektivet:

Arbetslivsperspektivet:

Demokratiperspektivet:

Genusperspektivet:

Fyra perspektiv



Koda >  < Programmera



Algoritmer
Sätta upp regler stegvis

Mönster
Hitta och använda likheter 

Abstraktion
Sortera ut onödiga detaljer

Utvädering
Ta beslut utifrån utfall

Logik
Förutse och analysera

Bryta ned
Till mindre beståndsdelar

Den datalogiska tänkaren:
Begrepp och sätt att närma sig ett område

Hantera
Experimentera och 

”Leka”

Skapa
Designa och konstruera

Felsöka
Hitta fel och åtgärda 

dessa

Uthållighet
Fortsätta

Samarbete
Arbeta tillsammans
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q Ett återkommande begrepp inom programmering är Algoritm. Det är en steg-för-steg 
instruktion som berättar exakt hur ett problem ska lösas

ü Finns det andra sätt att lösa samma problem?
ü På vilka sätt skiljer lösningarna sig från varandra?

En algoritm är ett “recept”

Version 1:
1. Koka vatten
2. Sätt tepåsen i en kopp
3. Häll vatten i koppen 

Version 2:
1. Fyll en kastrull med vatten.
2. Sätt kastrullen på spisplattan.
3. Vänta tills vattnet kokar.
4. Ta av kastrullen från plattan.
5. Ta fram en tepåse.
6. Sätt påsen i en kopp.
7. Lyft vattenkastrullen.
8. Luta kastrullen så att vattnet rinner ner i koppen
9. Vänta tills koppen är full.
10. Ställ tillbaka kastrullen på plattan

T
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(Förklaringsmodell av Linda Manilla 2007)

Vad är poängen? 
Jo, en dator behöver exakta instruktioner då den inte gör 

några egna värderingar



Läroplansförändringar
Sammanfattningsvis:

qatt programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika 
ämnen i grundskolan, framförallt i teknik- och 
matematikämnena. 

q att stärka elevernas källkritiska förmåga 

q att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med 
användning av digital teknik

q att arbeta med digitala texter, medier och verktyg 

q att använda och förstå digitala system och tjänster 

q att utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle 



Läroplansförändringar
Matematik 
q Algebra i årskurs 1–3: Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och 

följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. 
q Algebra i årskurs 4–6 samt årskurs 7-9: Hur algoritmer kan skapas och användas vid 

programmering. Programmering i visuella/olika programmeringsmiljöer. 
q Problemlösning i årskurs 7–9: Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid 

programmering för matematisk problemlösning. 

Teknik 
q Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar i årskurs 1–3: Att styra föremål med 

programmering. 
q Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar i årskurs 4–6: Att styra egna konstruktioner 

eller andra föremål med programmering. 
q Tekniska lösningar i årskurs 7–9: Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan 

programmeras. 
q Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar i årskurs 7–9: Egna konstruktioner där man 

tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering. Hur digitala 
verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och 
simuleringar. 
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