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FÖRORD

I denna rapport presenteras resultatet och processen av mitt tio veckor långa examensarbete som 
jag genomfört under vårterminen 2016 vid Designhögskolan i Umeå. Examensarbetet utgör det 
avslutande momentet för mina studier på kandidatnivå inom industridesign vid Umeå Universitet. 

Jag skulle vilja börja med att tacka mina samarbetspartners i detta projekt, Cinnober i Umeå och 
FooCafé i Malmö, utan deras engagemang och kunskap hade detta arbete inte varit möjligt. Särskilt 
stort tack vill jag passa på att rikta till Jonas Engman, VD för Cinnober i Umeå. Jag vill även tacka 
Carina Häggblom på FooCafé som låtit mig genomföra användarstudier, obeservationer och 
intervjuer hos dem, det har varit oehört värdefullt. Vidare vill jag tacka Helena Dalivin och övriga 
lärare på Mälarhöjdens skola som hjälpt mig genomföra workshops och gett mig feedback på mina 
idéer. Tack också till Vanja Tufvesson, initiativtagare till Pink Programming som letat upp precis rätt 
kontakter till mig när jag behövt under arbetets gång. Jag har också fått stor hjälp av min klass på 
Designhögskolan som bidragit med betydande synpunkter. Självklart vill jag också passa på att tacka 
de barn som jag fått möjlighet att prata med och som med stor entusiasm svarat på mina frågor 
samt visat och förklarat sina otroligt spännande projekt och idéer för mig.

Slutligen vill jag tacka mina handledare - Francisco Lindoro och Johan Gustafsson för stöd och 
engagemang samt för god vägledning under projektets gång.

Umeå 22 april 2016
Elisabeth Muhrbeck
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ABSTRACT

This report is about coding and programming for children in the Swedish primary school. Even 
though we live in an increasingly digitilized world, programming is not available as a subject in the 
Swedish school. Sweden has relatively good access to computers and the Internet, yet we are 
already lag behind in terms of knowledge when it comes to programming. My thesis is a proposal 
on how to introduce computational thinking and programming for children in primary schools in a 
simple, analogous manner, without the need for PCs or tablets. To best be able to answer the 
question: How can you introduce computational thinking for children between 6 and 8 years old, I 
have conducted interviews with children, teachers and programmers. The project has been carried 
out in Umeå during ten weeks.

Observations and interviews were conducted in Stockholm, at Mälarhöjden’s school and in Malmö 
at FooCafé. The workshop I held with teachers revealed that the availability of computers and 
tablets in primary school is not very good, something that complicated the teaching of 
programming. Another important factor that emerged is that teachers today have no proven 
methods nor materials to teach programming, all responsibility for teaching programming is sole-
ly on the teachers and their dedication to the subject. Teachers would like to see a material that is 
ready to use, the situation now creates reluctance from  teachers, which means that other organi-
zations step in and take over the school’s role. The problem with that is that these organizations do 
not manage to meet the demand, waiting lists for CoderDojo or Barnhack (Nonprofit organiza-
tions) is over one year.

The basis for this work was that the product was not allowed to require that there is a computer or 
internet access available in the children’s homes. During the process I also took the decision that 
the product should not require a computer or tablet at all because the teachers expressed a great 
desire for a material that did not need to be used with a computer to function, but basically is plug 
and play.

SAMMANFATTNING

Denna rapport handlar om kodning och programmering för barn i svensk grundskola. Idag finns 
inte programmering på schemat i svensk undervisning trots att vi lever i en alltmer digitaliserad värld. 
Sverige har förhållandevis god tillgång till datorer och internet, ändå ligger vi redan efter 
kunskapsmässigt när det kommer till programmering. Mitt examensarbete är ett förslag på hur 
man skulle kunna introducera data-logiskt tänkande och programmering för barn i grundskolan på 
ett enkelt och analogt sätt, utan krav på datorer eller läsplattor. För att på bästa sätt kunna svara på 
frågeställningen: Hur kan man introducera data-logiskt tänkande för barn i åldern 6 till 8 år, har jag 
genomfört intervjuer med barn, lärare och programmerare. Projektet har utförts i Umeå under tio 
veckor. 

Observationer och intervjuer har genomförts i Stockholm, på Mälarhöjdens skola och i Malmö på 
FooCafé. Vid den workshop jag höll med lärare framkom att tillgången på datorer och läsplattor i 
lågstadiet inte är särskilt god, något som försvårade utlärningen av programmering. En annan viktig 
faktor som framkom är att lärare idag saknar beprövade metoder och material för att kunna lära ut 
programmering, allt ansvar för att undervisning i programmering överhuvudtaget ska bli av ligger 
på den enskilde läraren. Lärare skulle gärna se ett färdigt material, situationen nu skapar motvilja hos 
lärarna vilket medför att andra aktörer går in och tar över skolans roll. Problemet med det är att dessa 
organisationer inte klarar att möta efterfrågan, väntelistorna för CoderDojo eller Barnhack 
(ideella organisationer) är över ett år.

Utgångspunkten för arbetet var att produkten inte fick ställa krav på att det finns dator eller 
internetuppkoppling i hemmen hos barnen. Under arbetets gång tog jag även beslutet att 
produkten inte ska kräva dator eller läsplatta överhuvudtaget eftersom lärarna uttryckte en stor 
önskan om ett material som inte behövde användas med en dator för att fungera, utan som i stort 
sett innebär plug and play.

6 7



A man in Oakland, California, disrupted web development around the world last week by deleting 11 
lines of code.

The story of how 28-year-old Azer Koçulu briefly broke the internet shows how writing software for 
the web has become dependent on a patchwork of code that itself relies on the benevolence of fellow 
programmers. When that system breaks down, as it did last week, the consequences can be vast and 
unpredictable.   

“I think I have the right of deleting all my stuff” Koçulu wrote on March 20 in an email that was later 
made public. 

And then he did it.

quartz.com 27 mars 2016 http://qz.com/646467
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1.0 VAD VILL JAG GÖRA?

Skolverket har i den nya läroplanen för 
grundskolan tydliggjort grundskolans ansvar för 
att varje elev efter genomgången utbildning ska 
kunna använda modern teknik som ett verktyg 
för kunskapssökande, kommunikation, skapande 
och lärande. Syftet med den nya läroplanen är 
inte alla ska kunna programmera, men alla ska 
förstå hur programmering fungerar, och framför 
allt – att det går att lära sig. 

Skolorna köper in datorer som aldrig förr. 
Lärarna utbildas. Rektorerna utbildas. Men för 
att framgångsrikt förverkliga de nya strategiska 
målen i den förnyade läroplanen krävs också 
anpassade medel och metoder med tekniken 
bakom programmering som utgångspunkt. 

Idag har en mycket stor andel av Sveriges 
befolkning, inklusive den mycket unga 
befolkningen, en smartphone och en dator. 
Barn så unga som två år navigerar lätt genom 
iPhonens interface. Vi använder tjänster som 
Facebook, Instagram, Spotify, andra appar och 
websidor - varje dag, varje timme. Ändå saknar 
de allra flesta förståelse för hur datorer 
kommunicerar. Skolan lär ut hur en 
förbränningsmotor fungerar, trots att alla inte 
ska bli ingenjörer. Vi lär oss om anatomi och hur 
kroppen fungerar, trots att alla inte ska bli läkare.

Förståelse för datalogiskt tänkande, 
problemlösning och programmering är inte bara 
en grundförutsättning för att förstå hur vår 
samtid är uppbyggd och fungerar, det är också 
helt avgörande för att kommande generationer 
ska kunna konkurrera kunskapsmässigt 
internationellt.

VAD? VARFÖR?

Idag finns det ett stort antal frivilliga initiativ för 
att lära barn att koda, och dessa är naturligtvis 
jättebra, de spelar en stor roll i debatten. 
Intresset från barns sida är enormt och platserna 
på dessa events går åt snabbt. FooCafé har till 
exempel över ett års väntelista för CoderDojo. 
Problemt är att det inte går att nå alla barn 
genom dessa initiativ. Vilka är det som söker till 
CoderDojo eller Barnhack? Troligtivs är det de 
barn som redan blivit intorducerade för datorer 
eller har ett eget intresse. 

Målgruppen för detta projekt är barn, både 
pojkar och flickor,  i åldern 6-8 år. Målgruppen är 
också deras lärare som naturligtvis måste förstå 
hur produkten skall användas för att på ett 
enkelt och effektivt sätt kunna integrera den i 
sin undervisning.  Lösningen ska användas av 
individuellt eller i par för att på bästa sätt 
stimulera inlärningsprocessen.

Resultatet är tänkt att användas av elever och 
lärare i svensk grundskola. Lösningen ska 
kunna integreras med övriga skolämnen 
eftersom datalogiskt tänkande handlar om ett 
tankesätt - hur man angriper ett problem och 
hur man kan bygga lösningar. Det utbud som 
finns idag och som skolan använder är främst 
förklaringar på whiteboard, exempel via 
projektorer och med penna och papper. 
Lösningen ska gå att använda på elevens egna 
studieplats precis som andra läromedel så 
som matteböcker, NO-böcker och datorer eller 
läsplattor. 

VEM? VAR?
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1.1 MÅL

Att koda är ett universellt språk vars möjligheter endast begränsas av nästa generations 
programmerare. Syftet med detta projekt är att utforma ett koncept för att lättare kunna introducera 
kodning för barn. Det handlar om att utbilda problemlösande barn som förstår den samtid de växer 
upp i, uppmuntra till att inte se datorer som tekniska, tråkiga och komplicerade, utan som ett verktyg 
att uttrycka sig med och som maskiner att leka och experimentera med. 

Analysera - Upptäcka
Börja tänka datalogiskt, att börja lösa 
problem genom att fysiskt bygga något 
och få bitarna att passa ihop. 

Bryta ner - Förstå
Genom att arbeta med det man skapat 
kan man lära sig mer, till exempel att läsa 
eller att programmera något att utföra 
ett uppdrag.

Lösa problem - Skapa
När man börjar förstå och behärska 
verktygen kan man också börja skapa 
egna historier, spel, filmer och 
scenarier själv, på så sätt gå från 
användare till skapare.

1.2 VISION

Idag ser situationen i många skolor ut ungefär såhär:

Som lärare ska du hålla dig à jour med dagens samhälle, teknikutveckling, 
innovationer och så vidare. Till din hjälp finns det en hel del läromedel, tidningar, 
läroböcker, datorer, internet. I klasserna finns det mellan 20-30 elever som alla har 
olika behov, intressen och inlärningsförmåga. Digitaliseringen är på väg framåt och 
tillgång till datorer blir vanligare och vanligare, ändå finns det inte tillräckligt - hur 
fördelar man 20 iPads på 130 elever? Du tvingas använda gamla beprövade 
hjälpmedel, såsom penna och papper. Bristen på utbildningsmaterial gör att du själv 
måste hitta, testa och verifiera det material som finns tillgänligt inom programmering 
för unga idag.

1.2.1 SCENARIO
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1.3 AVGRÄNSNINGAR

Produkten kommer utformas med hänsyn till att olika barn har olika förutsättningar i hemmen. 
Därför ska materialet inte ställa några krav på extra tillgångar, exempelvis hemdator eller internet-
uppkoppling. Hänsyn till läs- och skrivsvårigheter eller andra typer av koncentrationssvårigheter hos 
barn kommer inte att tas - detta skulle öka omfattningen av projektet markant och detta finns det 
dessvärre inte tid till. 

Jag kommer inte göra några utförliga kostnadsberäkningar på vad slutprodukten skulle komma att 
kosta vid tillverkning, inte heller var den skulle tillverkas. Kostnader för produkten måste dock ligga 
inom ramen för vad skolmaterial kostar idag.

Slutmodellen kommer inte resultera i en fullt fungerande prototyp, utan teknik, material och 
funktioner kommer att baseras på rimliga antagningar grundade på reserach kring befintlig teknik 
och material. Av samma skäl kommer jag inte genomföra några slutgiltiga tester. Alla sådana tester 
får ses som fortsatt utveckling av konceptet. Liten vikt kommer att läggas vid interfacet men det 
kommer inte stå i fokus.

If coders don’t run 
the world, 
they run the things 
that run the world.

Paul Ford
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2.0 RESEARCH

Researchen för detta examensarbete är gjord i Umeå på Cinnober Financial 
Technology, i Malmö på Foo Café och i Stockholm på Mälarhöjdens skola. Metoder jag 
använt mig av är intervjuer, obesrvationer, workshops och frågeformulär. Utöver 
detta består grundar sig researchen på litteratur, rapporter, tidningsartiklar, statistik, 
föredrag och videoinslag. 
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2.0.1 BEGREPP

Datalogiskt tänkande innebär ett systematiskt angreppssätt för att lösa problem. 
Det handlar om att hitta mönster för att lösa problem på ett effektivt sätt. 
Man strävar efter att automatiskt ställa sig frågan hur svårt problemet är och hur man 
bäst kan lösa det. Med hjälp av av problemanalys och genom att leta efter mönster 
skapar man sedan algoritmer, vilket är detsamma som att skriva instruktioner, för att 
lösa problemet.

2.0.2 DATALOGISKT 
TÄNKANDE

Programmering är den process som innebär problemanalys och abstraktion, samt 
planering av hur kod ska struktureras för att datorn ska utföra det man vill. Att 
programmera är således att instruktioner till en dator. Instruktionerna måste 
komma i rätt ordning, det vill säga sekvens, och följa sätt syntax. Syntax inom 
programmering kan enkelt jämföras med språkets grammatik. Problemet är att om 
man skiver fel kod kommer det inte fungera alls, datorn kan inte läsa det, till skillnad 
mot oss människor som kan förstå mycket bara genom att förstå sammanhanget. 

Att koda är att skriva själv koden. Kod måste vara väldigt detaljerad och gör att listan 
med instruktioner tenderar att bli väldigt lång. Därför att det viktigt att lära sig 
skriva effektiv kod. Vad som är effektiv kod beror ofta på sammanhanget. Effektiv kod 
gör det också lättare att lösa problemet samt att hitta fel om det är något som inte 
fungerar. En viktig aspekt inom kodning är att lära sig läsa kod, inte bara skriva. 
Genom att lära sig tolka redan skriven kod, blir man också bättre på att tänka kod.

2.0.3 PROGRAM-
MERING

2.0.4 KODNING
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SKOLVERKET

Digital kompetens och programmering 
ska stärkas i skolan
Digital kompetens blir allt viktigare i dagens samhälle. Därför har vi på uppdrag av regeringen tagit 
fram ett första förslag på hur digital kompetens och programmering ska förstärkas och tydliggöras i 
undervisningen. Den som vill kan nu lämna synpunkter på förslagen. Vår bedömning är att program-
mering inte ska bli ett nytt ämne i grundskolan utan ingå framför allt i matematik och teknik.

De lärare och forskare vi har tagit hjälp av i arbetet med vårt förslag anser att det 
är rätt väg att gå. Genom att programmering görs till en del i andra ämnen i 
grundskolan finns den direkta kopplingen till användningen. Programmering blir ett 
pedagogiskt verktyg i ämnet. I teknik handlar det till exempel om att lära sig 
hur programmering kan användas för att styra system, säger Olof Andersson, 
undervisningsråd på Skolverket.

Programmering i matematik och teknik
Kursplanerna anger vad undervisningen i de olika ämnena ska ta upp. I vårt utkast 
föreslår vi att i grundskolan föra in programmering främst i kursplanerna i matematik 
och teknik.

- I kursplanen i matematik föreslås programmering handla till exempel 
om att träna eleverna i att skapa, beskriva och följa entydiga och stegvisa 
instruktioner och att använda programmering för att lösa problem.
- I teknik föreslås programmering handla till exempel om att använda 
programmering för att styra föremål eller egna konstruktioner men också 
att förstå att datorer styrs av program och kopplas ihop i nätverk.

Digital kompetens i andra ämnen
Skolverket har också i uppdrag att ge förslag på förändringar i kurs-och 
ämnesplanerna i andra ämnen för alla skolformer för att stärka elevernas digitala kom-
petens. Förändringar föreslås i flera ämnen, till exempel i samhällskunskap, svenska och 
svenska som andraspråk.

- I samhällskunskap handlar det bland annat om att förstärka medie- och 
informationskunnighet, ökad medvetenhet om hur digitaliseringen av 
samhället ställer ökade krav på oss medborgare men också hur det ger 
ökade möjligheter att till exempel påverka beslutsfattande.
- I svenska och svenska som andraspråk handlar det om att förstärka 
arbetet med digitala texter, digital läsning och att använda digitala verk-
tyg av olika slag.

Förändringar i läroplaner för olika skolformer
Läroplanerna anger övergripande mål för olika skolformer. Vi har även ett uppdrag att 
ge förslag på ändringar i läroplanerna. Skolans uppdrag att stärka elevernas digitala 
kompetens och att förbereda dem för ett föränderligt samhälle ska tydliggöras. Eleverna 
ska lära sig att använda digital teknik och förstå hur tekniken påverkar dem och hur de 
kan påverka den. I det ingår också att kunna agera på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt i 
digitala sammanhang.

“Eleverna ska lära sig att 
använda digital teknik och förstå 
hur tekniken påverkar dem och 
hur de kan påverka den.”

“Skolans uppdrag att stärka 
elevernas digitala kompetens, och 
att förbereda dem för ett föränderligt 
samhälle ska tydliggöras.”

2.1 VAD SÄGER SKOLVERKET?
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Leon är åtta år och går i årskurs två. Två kvällar i veckan är han med på CoderDojo - ett initiativ som 
finns över hela världen och som bygger på ett nätverk av volontärer och som syftar till att få fler unga 
att börja programmera. Just nu håller Leon på med att skapa ett spel i Scratch. Spelet går ut på att 
flytta en boll genom en bana, för att komma till nästa nivå måste man fånga ett antal färgpluttar. 
Man får inte heller nudda kanterna, då dör man och man har bara fyra liv. Problematiken är just nu 
hur han ska får spelat att börja om med rätt antal liv - det måste börja om med fyra liv, inte med noll. 
Han får hjälp av mentorn Marcus med hur han ska tänka kring hur han måste programmera om. 

På frågan hur länge han har jobbat med detta spelet är svaret två gånger (dvs 4 timmar ungefär), 
han tycker inte att Scratch är speciellt svårt. Snart ska han börja bygga nivå två, och klurar på hur den 
banan ska se ut, det måste ju bli svårare.

“Man kan göra ALLT! Precis vad man vill, det är det som är så roligt”

De har haft lite programmering i skolan, i ettan, men det var inte i Scratch utan något annat program, 
men han tycker att Scratch är bättre och roligare att jobba i. Nu i tvåan har de inte haft någon 
programmering alls, något som Leon tycker de borde ha, helst såhär som på FooCafé.

- Leon 8 år

“Man kan göra ALLT!”

2.2.1 VAD SÄGER BARN? 2.2.2 VAD SÄGER LÄRARE?

Varför viktigt med kodning och programmering i skolan?

Alla måste inte kunna programmera eller bli programmerare men att förstå att allt vi ser online är 
uppbyggt av kod det vill säga människor som sitter och skriver det vi ser, ökar vår förståelse för att allt 
på internet kanske inte är sant. Därför är det viktigt att förstå hur vårt samhälle fungerar, så att vi ska 
kunna förhålla oss källkritiska. Det är en aspekt som är viktig. 

Idag är den digitala dimensionen så pass viktig att vi inte kan bortse från den när vi förklarar hur 
världen fungerar, vi lärare har ett stort ansvar här. Vi ska ju förse eleverna med de verktyg som 
behövs för att förstå världen. Det är lika viktigt att lära ut hur den digitala världen fungerar och hur 
den är uppbyggd som att lära ut hur solsystemet fungerar och hur en stjärna föds och dör. Och vi 
måste börja i skolan, det finns massor med initiativ, exempelvis CoderDojo, Barnhack, GeekGirl mini 
med mera, men där når vi inte alla. 

- Helena Dalivin, lärare på Mälarhöjdens skola, Stockholm
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2.3.1 MJUKVARA: APPAR

KODABLE BLUEBOT SCRATCH JR HOPSCOTCH TYNKER

Det finns en uppsjö av appar för programmering och datalogiskt tänkande: Jag har valt att fokusera 
på de fem som nämns ovan eftersom de är vanligast förekommande i svensk förskola och skol-
undervisning idag. Än så länge finns det tyvärr inga programmeringsappar på svenska men flera 
av apparna är enkla och kräven ingen läsning. Appbaserad programmering är framförallt vanligt för 
yngre barn. Appbaserad programmering är lätt att introducera för barn och ett bra verktyg för att få 
elever att förstå proncipen bakom programmering. Men i längden är surfplattan begränsande. Det 
är svårare att ta förståelsen vidare från plattan till datorn för att göra något mer avancerat.

2.3.2 MJUKVARA: DATORPROGRAM

Scratch är den vanligaste miljön att börja programmera i. Det är ett välkänt och 
välanvänt utbildningsmaterial som bygger på så kallad blockprogrammering och 
programspråket LOGO. Det är framtaget av MIT Media Labs. Genom att placera 
block i en viss ording och modifiera saker som tid, hastighet eller ljud kan man skapa 
till exempel spel eller animationer.

Kids Ruby bygger på det riktiga programmeringsspråket Ruby, vilket är ett 
objektorienterat programspråk, skapat för att vara så intuitivt som möjligt. Kids Ruby 
gör dock en spelbaserad approach mot inlärning, något som gör det mer intressant 
för barn.

KOJO

SCRATCH

KIDS RUBY

Kojo är en programmerings- och inlärningsmiljö som använder ett riktigt 
programmeringsspråk (Scala) som har många olika funktioner som möjliggör spel, 
utforskning, skapande och lärande inom datorprogrammering. Profressor Björn 
Regnell vid Lunds Tekniska Högskola har översatt Kojo till svenska och även tagit fram 
ett häfte med övningar och ett omfattande lärarmetarial. Materialet går att använda 
från årskurs 1.

Kodu är ett visuellt programmeringsverktyg som liksom Scratch bygger på program-
språket LOGO. Kodu skiljer sig från andra programeringsprogram på flera sätt:

Man undviker att skriva kod genom att användaren skapar program med visuella 
element via en spelkontroll. I stället för att programmera i 2D, skapar användaren sitt 
program i en tredimensionell miljö.

KODU
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2.3.3 HÅRDVARA: ROBOTAR

Användarvänligheten och enkelheten i BlueBot gör att även små barn kan träna lo-
giskt tänkande och enkel programmering. Från 4 år.
 
Roboten rör sig med ett fast avstånd för varje inprogrammerad framåt- och bakåtpil. 
På detta sätt kan roboten stanna på bestämda positioner. Sex enkla programsteg: 
framåt, bakåt, sväng vänster, sväng höger, paus och stopp.

BLUEBOT

Dash är en smart liten robot med massor av funktioner. Programmeras från en l
läsplatta från appar som laddas ned gratis från nätet. Programmeringen sker på 
läsplattan och all kommunikation sker via Bluetooth.

Roboten kan användas från förskoleålder upp i mellanstadiet. Svårighetsgraden styrs 
av de nedladdningsbara Apparna som utvecklas kontinuerligt.

DASH AND DOT

CodeBug är en liten programmerbar och bärbar enhet vars syfte är att införa enkel 
programmering och elektroniska begrepp för alla, i alla åldrar. Man programmerar 
CodeBug genom att använda det pedagogiska online-gränssnittet som har färg-
glada dra- och släppblock i Googles Blockly-format.

CODEBUG

LEGO WeDo 2.0 är framtagen för att passa barn i grundskolan från 11 år och 
uppåt. WeDo’s start-kit består av hands on-lösningar i form av legoblock som man 
kopplar ihop och programmerar. Produkten syftar till att stärka elevens kunskaper 
inom vetenskap, matte, teknik och kodning.

Programmeringen sker i via Bluetooth och läsplatta i form av LEGOs mjukvara LEGO 
Education WeDo 2.0

LEGO WEDO
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LÄGRE ÅLDER
4 - 5 ÅR

HÖGRE ÅLDER

ANALOG 
PROGRAMMERING

DIGITAL 
PROGRAMMERING

5 - 8 ÅR

7 - 10 ÅR “ANY AGE”

6 - 8 ÅR
MODULÄRT 
ANALOGT

2.4 PRODUKTPLACERING AV UTVALDA ROBOTAR 2.5 INTERVJUER MED PROGRAMMERARE

Jag bad erfarna programmerare på Cinnober Financial Technology i Umeå att berätta hur de skulle 
förklara programmering för en som aldrig stött på begreppet tidigare. Detta för att avgöra vilket 
angreppsätt som är lämpligast för programmering: är det textbaserad programmering redan från 
början som gäller, eller är det blockprogrammering som är bäst? 

Gemensamt för samtliga svar är att programmering fungerar ungefär som LEGO, eller som att 
snickra, fast i datorn, det viktiga är att man förstår hur något fungerar innan man kan hitta en lösning. 
Samtliga ställde sig positiva till att börja programmera med hjälp av blockprogrammering, de tror att 
det är smart att undvika text för att sedan, när man behärskar tankesättet fortsätta med riktiga, text-
baserade kommandon. Det viktiga är att det är roligt menar de. 

“Som att snickra
fast i datorn”

“Tänk LEGO”

“Man måste förstå
hur datorn funkar”
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2.6 WORKSHOP MED LÄRARE

SITUATION

ORSAK

Workshopen som jag höll med lärare och pedagoger på lågstadiet på Mälarhöjdens skola i 
Stockholm visar tyvärr att man inte kommit speciellt långt när det kommer till programmering på 
lågstadiet. Det händer väldigt lite och vid skolor där utvecklingen kommit något längre beror 
detta främst på lärarnas personliga engagemang för ämnet.  Generellt finns en stor motvilja från 
lärarnas sida att inkludera programmering och datalogiskt tänkande i undervisningen. Detta beror 
främst på två saker - lärare saknar både mjukvara och hårdvara. Exempelvis har de tillgång till 20 
iPads och 12 datorer på 130 elever. Utöver det läggs huvudansvaret på att ta fram bra material på 
den enskilde läraren. 

LÖSNIG?

Idag sker undervisning inom 
programmering på lågstadiet 
med hjälp av förklaringar på 
whiteboard, exempel via projek-
torn och med penna och 
papper - annat material används 
sällan. Workshopen jag höll 
visade att lärarna inte kände 
till speciellt många appar eller 
material.

Det finns för få iPads och 
datorer på lågstadiet. 20 iPads 
och 12 datorer på 130 elever. 

Ytterligare en orsak är en viss 
motvilja hos lärarna eftersom 
det saknas material. Lärarna har 
redan mycket att göra och att ta 
fram material för ett ämne som 
inte ens är specificerat i läro-
planen gör man helt enkelt inte.

En hel del av motviljan och brist 
på engagemang beror på att 
det inte finns tydliga riktlinjer 
från Skolverket eller i läroplanen. 

I början av detta projekt var 
diskussionen huruvida man ska 
införa programmering i skolan 
redan igång hos Skolverket, 
med resultat en motion för 
att programmering ska ingå i 
undervisningen från och med 
hösten 2017. 

De lärare jag pratat med 
efterfrågar tydligare och mer till-
gängligt material, gärna färdiga 
kit i större utsträckning. DESIGNMÖJLIGHET

30 31



3.0 IDÉGENERERING

Idégenereringen baseras på de fakta jag fått fram under min research. För detta 
projekt har jag fokuserat på den känsla min produkt ska ge, därför valde jag att 
göra videokoncept att utvärdera mot lärare och barn. Videokoncepten är 
utvlada baserat på feedback från klasskamrater och handledare på ett antal 
enklare skisskoncept som utgångspunkt.
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3.0.1 KONCEPT 1

Se videoprototypen av koncept 1 https://vimeo.com/160446100

Koncept 1: Analog programmering består av en modulär figur där man bygger ihop 
sin egna lilla figur, sitt alias, för att sedan börja programmera denna med hjälpa av 
rörelser, så som att vinka, eller med hjälpa av ljud, till exempel vissla eller säga “Gå”, 
“Stopp” eller “Hej”. 

Andra momentet går ut på att koppla ihop sin robot med en dator antingen via usb 
eller via Bluetooth. I exempelvis Scratch dyker din figur upp, och blir en så kallad 
sprite. En sprite är den figur som man programmerar att röra sig inom digital block-
programmering. I den digitala världen kan man sedan skapa de scenarier man vill, så 
som spel, filmer och liknande, för sin figur eller sprite. 

Konceptet togs emot väl av lärare och barn. Roligt att bygga sin egna figur tyckte 
barnen, och lärarna gillade idén med att skapa sin egna lilla figur som man har med 
sig under de första åren i skolan i olika ämnen. Lärarna påpekade dock att de gärna 
ser att man slapp koppla ihop den med datorn eftersom antalet datorer och 
läsplattor på lågstadiet är begränsade. Men de tyckte det verkade bra att kunna 
fortsätta att programmera sin figur i digitalt format när man blivit äldre och får sin 
egna dator i skolan.

ANALOG
PROGRAMERING

ANALOG
PROGRAMMERING

Koncept 2: Läsa och koda? handlar om hur man skulle kunna koppla ihop läsning och 
kodning. I första klass utgör läsning ett av kunskapsmålen och Skolverket pratar om 
att skolan bör arbeta mer med digitala texter, digital läsning och att använda digitala 
verktyg av olika slag.

I konceptet ingår traditionella läseböcker, samt en liten fysisk robot. Böckerna är 
utformade på lite annourlunda sätt: Barnen tränar läsning genom att läsa vanlig text 
där vissa ord är färgkodade. Genom att plocka ut orden och lägga ut dom i form 
av  pärlor skapar man på så vis en liten bit kod. Koden läser man av med hjälp av en 
avkodare kopplad till datorn och en medföljande programvara. Den inmatade koden 
skapar ett program som styr roboten enligt historien i boken. 

Jag bad lärare ge feedback på detta ur en pedagogisk synvinkel och responsen var
tvetydig. Man skulle kunna kombinera läsning och kodning, men vissa barn kan mer 
om kodning än andra, i läsning ligger de också kunskapsmässigt olika till. Kodningen 
måste vara tydlig och enkel så att läsningen står i fokus. Riktigt programmeringsspråk 
ser svårt ut, men barn kan ju lära sig mattespråket, så det behöver inte vara ett 
hinder. Är det symboler kan barnen lära sig, men det kan bli svårt om det är mycket 
text, menar lärarna.

3.0.2 KONCEPT 2

Se videoprototypen av koncept 2 https://vimeo.com/163705641

LÄSA OCH
KODA?
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4.0 UTVECKLING

I detta avsnitt presenteras vidareutvecking av utvärderade koncept, samt en del 
fallgropar jag stötte på under utvecklingen. Funktioner, proof of koncept, formut-
veckling, uttryck och modellarbete är bara delar av de moment jag gått igenom 
utnder utvecklingsfasen.
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Koncept 1: Analog programmering fick efter utvärdering mot lärare och barn störst genomslagskraft. 
Men det var tydligt att jag behövde undersöka hur jag skulle kunna få bort dator och läsplattor helt 
och hållet. Att behålla det analoga greppet blev därför första prioritet. 

Blockprogrammering är mest utbrett inom undervisning och inom workshops för unga 
programmerare, det är väldigt visuellt och fungerar ungefär som legobitar och är mycket lätt att ta till 
sig. Jag beslutade mig därför för att försöka göra även blocken fysiska och inte bara figuren.  

En första idé var att skapa ett antal figurer man skulle kunna bygga ur en byggsats, där delarna i 
figuren utgör själva blocken. Risken med detta är att målet med övningen landar något vid sidan av 
hela poängen med programmering - att man kan skapa precis det man vill. En viktig del i 
utvecklingen av denna idé innebar därför en omfattande undersökning och utvärdering kring hur 
jag skulle kunna skapa en figur som dels går att bygga om till det man själv önskar, men som också 
ska gå att programmera. 

Vidare ville jag undersöka om jag kunde göra delarna som figuren skulle bestå av mer anonyma och 
flexibla för att på så sätt erbjuda en större kreativ frihet att skapa den figur man vill. En del svårigheter 
uppstår dock med tekniken. Konceptet bygger på analog blockprogrammering, det vill säga varje 
del som utgör figuren måste dels vara modulär för att på så sätt kunna bli en del i en - av eleven, 
designad figur, dels måste alla bitar vara identiska. Det innebär att varje bit måste innehålla så många 
funktioner och komponenter att storleken skulle bli enorm och kostnaden per bit alldeles för hög. 
Därför krävdes ett ordentligt omtänk, vilka faktorer är viktiga att behålla, och vad kunde jag 
kompromissa på? Jag började istället fundera på att separera programmeringen från figuren och 
hämtade inspiration från traditionella träklossar.

4.0.1 KONCEPTINRIKTNING

Efter en hel del justeringar fungerade konceptet. Det bygger på en figur som man enkelt monterar 
ihop - ett moment som jag ville ska fungera som första steg mot blockprogrammering. Det är tänkt 
att ytterligare stärka elevens känsla av att figuren är just deras, som de ska programmera och lära av. 

Nästa steg är förprogrammerade klossar eller block, dessa motsvarar blocken inom 
blockprogrammering och används för att programmera sin figur med. Blocken kopplas ihop i rader, 
kod, med hjälp av två anslutningssidor på varje block. När man skrivit en rad kod man är nöjd med 
startar man kommandot genom att knacka på startblocket och figuren utför angivet kommando. 

4.0.2 OPTIMERAT KONCEPT

FYSISKA BLOCK

PROGRAMMERBAR FIGUR
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4.0.3 FÖRKLARING AV KODNINGEN

Blocken delas in i fem kommandokatergorier: rörelsekommandeon, reaktionskommandon, 
konsekvenskommandon hurkommandon och aktionskommandon. Varje block medger i sin tur fyra 
kommandon inom de olika kommandokategorierna. Med hjälp av en acclerometersensor i varje 
block känner blocket av vilken sida som pekar uppåt och därmed vilket kommando som är 
aktuellt för pågående programmering. Varje block innehåller också lysdioder i olika färger, en för 
varje kommandokategori, samt ett uppladdningsbart batteri. Eftersom blocken kopplas ihop är det 
bara startblocket som behöver kunna prata med själva figuren, vilket man enkelt kan lösa med hjälp 
av Bluetooth.För att starta kommandot knackar mna lätt på det Rörelseblock som ligger först, för 
detta krävs en sk “knock sensor”.

STA
RT

UPPREPA GÅ

Primär kod

OM

OBJE
KT
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GÅ 
STANNA
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PIP
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4.1 INSPIRATION

Soft 
Playful
Sleek
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4.2 DESIGNINRIKTNING 4.3 FORM

För att få en bättre känsla för proportioner skissade jag i gulskum under formgivningsprocessen. 
Min målsättning var att formen skulle uppfattas som snäll och mjuk, utan att för det förlora pro-
duktens riktning. Mitt val föll på smalare chamfers för anslutande sidor, detta för att jag ville behålla 
kubformen. Bredare chamfers skulle omvänt ge en smalare kärna, och följaktligen ge en känsla av 
att blocken står på högkant. Min ambition var också att göra en distinktion mellan anslutande sidor 
och de sidor som utgör själva kärnan. För att indikera riktning och för att uppmuntra användaren att 
snurra kuben valde jag en större radie på dessa sidor. 

Jag ville att figuren som ska programmeras skulle ha samma formspråk som kuberna. Proportioner-
na skiljer sig dock eftersom att elektroniken som figuren kräver är mer skrymmande. Jag ville göra 
en tydlig distinktion mellan input, det vill säga kuberna, och output, det vill säga figuren. Figuren har 
även andra formelement att ta hänsyn till, exempelvis hjul och hur dessa ska fästas in. 
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För att hitta rätt uttryck vad gäller färg och material samt balansen mellan dessa skissade jag vidare 
i Adobe Illustrator, där jag lättare kunde jämföra uttrycket de olika varianterna ger. Av de inriktningar 
jag arbetade med kändes två mest relevanta för målgruppen: Lekfull och Traditionell. 

4.4 UTTRYCK

SIDVY

FRONT-
OCH TOPPVY

Lekfull ska påminna mer om moderna leksaker som ofta är gjorda i plast och i starka 
färger. Uttrycket påminner om de robotar som finns idag för programmering i dator 
eller läsplatta. Detta uttryck talar tydligt till barn att det är en leksak som är för dom.

Med Traditionell ville jag testa att återkoppla till traditionella träklossar för att skapa 
en kontrast mot det digitala ändamål produkten har. Därför består sidorna av trä, ett 
material som ger en varm och pålitligt känsla. En färgkodning för att skilja kuberna åt 
krockar för mycket med träet, därför behövs en neutral kärna som kontrasterar men 
inte konkurrerar med trädetaljerna.

4.4.2 TRADITIONELL

4.4.1 LEKFULL
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När jag utvärderade uttrycken mot barn om vilket uttryck de gillade bäst, tyckte de flesta om 
Traditionell, den såg “coolast” ut. Färgkodningen för de olika programmeringskategorierna är tydlig 
hos Lekfull, men “känns som att den är för småbarn”. 

Utmaningen blev att hitta rätt sätt att tillverka en modell som gav precis rätt känsla

Tester av 3D-utskrift i gips. Eftersom färgkodnining av de fyra programmeringskategorierna valdes 
bort av barnen blev jag tvungen att fundera på ett annat sätt att skilja blocken åt. Genom att göra 
ikoner för kommandona slipper jag all text, vilket är bra baserat på svaren jag fick av lärarna vid  
tidigare workshop. Vid testerna utvärderade jag om det är möjligt att göra ikonerna lysnade i olika 
färger beroende på programmeringskategori.

4.5 MODELL

För att göra 20 identiska kuber med måtten 3x3x3 cm med trädetaljer med tjocklek 0,7 cm finns det 
ingen anledning göra detta för hand. Några av alternativen var 3D-utskrift i Ultimaker med woodfill, 
men ytan blir för grov och kräver efterarbete på alldeles för många timmar, och 3D-utskrift i nylon 
som man kan färga in med Copic, för att imitera trä. Efter testfräsning i en 4-axlig fräs föll valet på 
den, ytan blir perfekt och efterarbetet är försumbart. Nackdelen är att själva fräsningen tar lång tid.
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Hjulen svarvades i rödskum och lackades med stenskottsskyddsfärg för att få gummikänsla på hjulen.

Utvärdering av resultat av fräsning i björk i 4-axlig fräs, samt fyra olika 3D-utskrifter. Man skulle kunna 
fräsa ut blocken i exempelvis rödskum för att sedan primea och lacka. Risken med det är att 
infästningsdetaljer försvinner. Därför utvärderade jag möjligheten att skriva ut i 3D där jag tittade på 
saker som genomskinlighet för lysande ikoner, graden av efterarbete och naturligtvis pris. I slutändan 
föll valet på 3D-utskrift i plast med SLS-teknik.

4.5.1 FÄRDIG MODELL (SCALA 1:1)
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5.0 SLUTKONCEPT

Slutkonceptet resulterade i en programerbar figur som jag kallar Frodi efter 
vikingakungen Fróði - den lärde, vise. Frodi programmeras med hjälp av fysiska 
block som kopplas ihop till rader av kod. Konceptet grundar sig i blockprogrammering 
och gör steget från denna typ av analog blockprogrammering till digital block-
programmering i exempelvis Scratch, betydligt mindre. 
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Frodi
Frodi har ett syfte: att lära barn att programmering och kodning är något alla kan göra 
och att det inte är svårt. Förutom att vara en leksak är det ett verktyg som uppmuntrar 
eleven till att experimentera och testa lösningar på problem för att på så sätt öka 
förståelsen för hur tekniken runtomkring dom fungerar och kommunicerar, och att det 
är vi människor som skapar och styr den.
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360°

Flytta Frodi runt i klassrummet precis som du vill, Frodi’s tre hjul, två vanliga 
och ett kulhjul gör att man kan snurra 360°. Testa att programmera Frodi att 
“För alltid” svänga höger, eller sätt fyra högerkuber efter varandra, vad blir 
skillnaden?

ÖGON

Programmera Frodi att undvika objekt som står ivägen. Frodi’s ögon är också 
ultraljudssensorer som känner av om något står ivägen. Om du programmerat 
att Frodi ska reagera på objekt - placera matteboken eller din hand framför 
Frodi’s ögon och se vad som händer.
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LJUD

Inbyggt finns både mikrofon och högtalare, så du kan prata med Frodi. 
Bestäm hur Frodi ska reagera på ett “Hej” eller på om du klappar händerna.

LJUS

Bestäm hur Frodi ska reagera på ljud eller ljus. Om du släcker i rummet kan du 
programmera Frodi att stanna, eller kanske börja lysa? Kraftfulla SMD-
lysdioder i ögonen kan få Frodi att lysa riktigt starkt om det skulle bli mörkt...
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5.1 SCENARIO

Frodi levereras som ett komplett set bestående av figur, block, laddningsplatta och USB-sladd. Det 
första du gör att montera hjulen på Frodi. När du laddat Frodi och blocken en liten stund kan du 
därefter direkt börja programmera med hjälp av blocken.

Blocken kopplas ihop med magneter som även hjälper till att snäppa blocken rätt när man vrider på 
dom för att hitta rätt kommando. När du vrider på blocken tänds och aktiveras det kommando som 
pekar uppåt, på så sätt ser du vilket kommando som är aktiverat.

Blocken kopplas ihop till rader av kod, olika symboler skiljer blocken åt och talar om vilka kommandon 
man kan använda med just detta blocket. För att starta ditt program knackar du lätt två gånger på 
startblocket och Frodi börjar agera efter koden du skrivit. Blocken tillåter olika nivåer av programmering, 
enklare och lite svårare. 

När du känner dig klar för stunden, eller om lektionen är slut, är det bara att packa ner Frodi och alla 
blocken i sin låda igen, eller sätta allt på laddning inför nästa gång du vill använda Frodi. 

OM SÅ
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5.2 TEKNIK: KOMPONENTER

Bluetooth

Accelerometer

SMD lysdioder

Fototransistor

Ultraljudsensor

LiPo batteri 

DC-motor

Mikrofon & högtalare

60 61



70 mm

5.2.1 TEKNIK: MÅTT

70 mm

45 mm

30 mm30 mm

32 mm

Frodi mäter 70 x 70 x 45 mm och de 20 medföljande programmeringsblocken mäter i sin tur 
30 x 30 x 32 mm. Detta är dels en lämplig storlek för en klassrumsmiljö där varje elev ska ha sin egna 
uppsättning. Dels ställer nödvändiga komponenter - för att Frodi ska kunna gå att programmera 
enligt önskemål, ett visst krav på minimidimensioner. Frodi har ett uppladdningsbart LiPo-batteri  
som driver en DC-motor, Bluetooth, accelerometer, lysdioder, sensorer samt mikrofon och högtalare. 

Blocken kräver naturligtvis också vissa elektroniska komponeneter. Detta innefattar accelerometer, 
knock sensor, SMD lysdioder, Bluetooth i Rörelseblocken, och ett uppladdningsbart knappbatteri. 
Komponenterna monteras och kopplas ihop med Arduino.

Accelerometer

SMD lysdioder

Knock sensor

Bluetooth

Knappbatteri
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5.5 STRÖM

Laddning av Frodi och blocken sker med hjälp av induktionsladdning. Laddningsplattan mäter 
10 x 18 x 0,6 cm, och kopplas i sin tur till en vanlig USB -sladd. 

5.4 MATERIAL

Det är önskvärt att produkten ska tillverkas och distribueras med minimal 
miljöpåverkan. Hållbarheten måste vara hög för att kunna användas i tänkt miljö. Plast 
är slitstarkt, billigt att framställa och flexiblet. Men man kan titta på alternativ till plast, 
exempelvis biologiskt nerbrytbar bioplast som tillverkas av stärkelse. DuraPulp är ett 
material som liknar traditionell plast men som är helt biologiskt nedbrytbar, och är 
gjord av majsstärkelse. 

BIOPLAST

Beroende på tillverkningsland bör man välja träslag som växer lokalt. I Sverige skulle 
lite hårdare träslag, exempelvis bok eller ask fungera bra, eftersom hållbarheten hos 
blocken måste vara hög. Dessutom är tillgången på dessa träslag god. Mer troligt är 
det dock att produktenkommer tillverkas i till exempel Kina. Förslagsvis kan man då 
använda bambu för trädetaljerna. Bambu är snabbväxande och kan odlas helt utan 
gifter eller kemiska tillsatser. Det omvandlar även mer koldioxid till syre jämfört med 
de flesta växter. Dessutom är det ett tåligt och flexibelt material som idag används till 
bland annat köksinredning och möbler.

TRÄ
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6.0 ÅTERKOPPLING

Vid utvärdering av det slutgiltiga konceptet har jag bara fått positiva reaktioner. Både lärare och 
programmerare är entusiastiska och skulle gärna se att jag jag utvecklar konceptet för vidare 
produktion. Först måste dock en mer omfattande utvärdering med fungerarnde prototyp mot barn 
göras. Att utvärdera mot barn i målgruppen och be de föreställa sig precis hur blocken ska fungera 
medför lite begränsningar och ger kanske inte en helt riktig bild av hur de uppfattar produkten. 
Självklart skulle en fortsatt utveckling eventuellt innebära vissa modifikationer på designen, då tänker 
jag främst på justeringar kring mått och konstruktion. Projektet har dock slutat i ett fungerande 
koncept, som skulle gå att vidareutveckla och som programmeringsbranchen ser stor potential i, 
vilket är väldigt positivt då det primära målet för detta examensarbete har varit att presentera ett 
koncept och inte en fördig produkt.
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