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Varför?
Lpfö: 

● utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
● utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel 

teknik fungerar

Barnen får arbeta med problemlösning, digitalt skapande och samarbete

Barnen växer upp i en programmerad värld. Vi måste förbereda dem för 
livet. Demokratifråga. 



Ska alla barn bli programmerare?
Nej, men de måste få verktyg att förstå sin omgivning. 

Det är inte bara på IT-företag som det behövs programmerare.

Alla som lär sig matematik blir inte matematiker, alla som lär sig läsa och skriva 
blir inte författare. 

I den programmerade världen behöver barnen förstå att det är människor som 
skriver programmen. Maskinerna förstår ingenting på egen hand. 



Datalogiskt tänkande - länken mellan människa och dator. 

Logisk Mönster Sortera

Lösa 
problem

Instruktioner



Datalogiskt tänkande

Programmering

Kodning

Problemlösning, bryta ner och 
formulera mål. 

Analysera, testa, felsöka, samarbeta. 
Skapa program av kod. 

Att skriva själva koden 
som får ex dator att utföra 
något. 



Kod för att koka te
Version 0.1:

1: Koka Vatten

2: Sätt en tepåse i                    
koppen

3: Fyll koppen i vatten

Version 0.2

1:Fyll kastrullen med vatten
2:Ställ kastrullen på spisen
3:Vänta tills vattnet kokar
4:Ta bort kastrullen från spisen
5:Hämta en tepåse
6:Sätt tepåsen i koppen
7:Lyft kastrullen
8:Luta kastrullen
9:Vänta tills koppen är full
10:Ställ tillbaka kastrullen på spisen



Exempel på programmering i förskolan
● Dansprogrammering
● Kombot - programmera en kompis
● Scratch JR
● A.L.E.X
● Lightbot Jr
● BlueBot
● Hour of code

https://hourofcode.com/se/learn


Vi testar 
Stå

Sitt 

Stå

Vinka

“Hej”

“Hej”

“Hej”

Stamp

Sitt

Stå

Sitt 

Stå

Vinka

Upprepa (3)
      {“Hej”}

Stamp

Sitt

Repetition
Stå

Sitt 

Stå

Vinka

Upprepa (3)
     {“Hej”}

Om svarta skor så
          Stamp
annars 
          Hoppa

Sitt

Alternativ



Dansprogrammering 
ex:

1: 4 steg framåt.

2: 4 steg bakåt. 

3: 4 handklapp

4: 4 peka upp med höger hand

5: 4 peka upp med vänster hand

6: 4 snurra 90° åt höger 

7: repetera x3

1: x4

2: x4

3: x4

4: x4

5: x4

6: x4



Kombot - att programmera sin kompis
● Kan göras med enskilda kommandon - ex gå höger, ta två steg framåt
● Kan göras med lappar med bilder som man lägger ut i förväg.  
● Kan göras barn - barn, personal - barn eller barn - personal.
● ex kan vara att programmera sin kompis att gå från en lokal till en annan eller 

att stapla tre klossar på varandra.  
● Personal kan lägga ut en kod som inte kommer fungera och låta barnen 

buggtesta och felsöka. 
● Viktigt att vara överens om symboler, ex på kommandon - 

https://www.kodboken.se/media/926928/robotkompis_kommandon_dublett.pdf

