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Nej! Men till 
samhällsmedborgare i 

ett allt mer 
digitaliserat samhälle. 

Ska vi utbilda alla 
elever till 

programmerare? 



Programmering i skolan

I läroplanen står det att ”Skolan ska stimulera 
elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende 
samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling 
och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta 
initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att 
arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra” 

(Skolverket)



Linda Mannila skriver i sin bok “Att undervisa 
i programmering i skolan”

• Att digital kompetens inte bara handlar om den digitala tekniken. Det 
handlar inte bara om att göra utan även om att förstå.

• Att programmering inte bara handlar om att komma fram till en 
slutprodukt utan även att man måste gå igenom flera faser som att 
analysera problemet, idén eller uppdraget samt designa en lösning.

• Att vi måste kunna beskriva vår lösning på ett språk som datorn 
förstår, d.v.s. skriva koder.

• Att unplugged programmering, det vill säga programmering utan 
dator, fungerar som ett lättillgängligt och anpassningsbart sätt att 
introducera programmering.



Målet med analog programmering

• Eleverna får en förståelse för vad programmering innebär.

• Eleverna tränar på ord och begrepp som används i 
programmering. Lär sig koder och att koda från grunden. 

• Genom att koda varandra få de en god förståelse för att ju 
tydligare instruktioner de ger när de kodar desto bättre 
resultat kommer de att få. 

• När de kodar varandra tränar de också på att samarbeta.



Vänd 90 
grader åt 

höger!

Gå 1 steg 
bakåt!

Stopp!

Gå 4 steg 
framåt!



Det börjad med att…



Sorteringsmattan



Skolgårdsprogrammering

2 rutnät med 20 X 20 
rutor och 10 X 10 rutor.





Måla mönster



Hitta rätt plats



Fyll i rutor



Rita en bild



Ordjakten



Hitta buggen



Måla rutor



Koda genom 
att rita pilar



Vilka pilar



Bygg en 
programmeringsbana



Koda en kompis - alfabetet



Koda en kompis – geometriska former



Koda en kompis 
- Källsortering



Sortera frukter



Sveriges landskap



Europa



Världsdelarna



Nytt material



Nästa steg kan vara att skriva egna 
instruktioner.

Ex.

1. Skriva instruktioner för att tvätta händerna.

2. Prova på en kompis. Fungerar mina instruktioner?

3. Om inte, skriv om instruktionerna och testa igen tills de 
fungerar.



Träna på att koda med kodnycklar



Koda med pilar



Koda en robot med pilar



Resultat

Genom att arbeta med analoga programmeringsövningar har eleverna fått:

• Lära sig termer och begrepp som används vid programmering.

• Träna på att samarbeta.

• Träna på att ge varandra feedback genom att prata om hur de uppfattade 
koderna och hur de fungerade.

• En förståelse för hur viktigt det är att ge varandra noggranna och tydliga 
koder.

• En större kunskap om hur och i vilka steg de bör tänka när de programmerar. 



Materialet

AV-media Kronoberg

https://sites.google.com/avmkr.org/analogtilldigital/startsida
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