
Programmera WeDo 1.0

Förarbete för åk F-2

Ni ska snart besöka Kreativum för att bygga egna legofigurer som ni sedan ska
programmera. Ni kan redan nu börja samtala om begreppet algoritm som eleverna
kommer att möta i temapaketet.

Rörelsekör
En algoritm kan beskrivas som en sammansättning av instruktioner som talar om
vad man ska göra i en viss ordningsföljd. De kan liknas vid ett recept där man stegvis
får instruktioner om vad som ska hända härnäst. Arbeta med begreppet genom att
skapa en gemensam rörelsekör (algoritm) med instruktioner för hur ni ska röra er. Låt
därefter eleverna testa att skapa egna i mindre grupper och sedan presentera sin
rörelsekör för klassen. Ett exempel på en rörelsekör kan vara;

• Stå upp

• Sitt ner

• Stå upp

• Snurra 3 gånger

• Hoppa 2 gånger

• Sitt ner

Mer tips och idéer om algoritmer hittar ni i serien Programmera mera, Vad är en
algoritm? hos UR skola
https://urskola.se/Produkter/196677-Programmera-mera- Vad-ar-en-algoritm.

Labyrint Dela in eleverna i grupper ge dem i uppgift att skriva en algoritm för hur
man tar sig igenom en labyrint (se nedan). Uppmuntra dem att vara noggranna och



att skriva korta och enkla kommandon som en dator skulle kunna förstå. När de är
klara presenterar de sina algoritmer för varandra - finns det olika lösningar? Är
algoritmen tydlig och lätt att följa? Ytterligare ett förslag på övning kan vara att
grupperna får olika labyrinter att skriva algoritmer till. Därefter ska de med hjälp av
algoritmen ta sig igenom varandras labyrinter.
Här följer några enkla förslag. Kanske eleverna vill prova lite svårare labyrinter?
Som bildstöd kan man tejpa linjerna direkt på golvet.

1

2



Efterarbete för åk F-2

Nu har ni varit på Kreativum och provat att bygga och programmera olika
LEGO-figurer med blockprogrammering. Ni har arbetat med LEGO, mekanik,
programmering och problemlösning. Vi hoppas ni vill fortsätta ta kontroll och styra
över omvärlden som består av mycket programmering! Här
kommer några förslag på fortsatta övningar.

Koordinatsystem
Nu har ni dels i förarbetet och dels under temapaketet berört begreppet algoritm och
hur detta kan liknas vid en sammansättning av tydliga instruktioner för hur något ska
utföras. I föreslagen uppgift ska eleverna träna sin förmåga att formulera tydliga
instruktioner samt att följa dessa. Uppgiften innebär att eleverna ska turas om att ge
varandra tydliga instruktioner för var en fyrhörning befinner sig i ett koordinatsystem.
Dela in eleverna i par och instruera dem att sätta sig med ryggarna mot varandra och
tilldela varje par ett antal koordinatsystem (minst två). Därefter markerar eleverna ut
ett bestämt antal fyrhörningar i ett koordinatsystem, förslagsvis 5 st. När detta är
gjort turas eleverna om att ge varandra instruktioner och fylla i detta i ett tomt
koordinatsystem. Uppgiften kan förenklas genom att man inte använder
koordinaterna utan istället använder rutorna i sin beskrivning.

Labyrinter code.org
Då eleverna har bekantat sig med blockprogrammering vill vi tipsa om sidan
code.org där eleverna kan fortsätta att träna sin förmåga att styra med hjälp av
programmering. I kursen Klassisk labyrint https://studio.code.org/hoc/1, ställs
eleverna inför kluriga uppdrag som de ska lösa genom programmering. Kursen
inleds med grunderna och ökar successivt svårighetsgraden och man har möjlighet
att välja svårighetsgrad själv utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper.

Lycka till!

https://studio.code.org/hoc/1

