
 

 

Skolprogram – Programmering - Scratch 
                               Årskurs 4-6 
               Aktivitetens koppling till Lgr11 
    

 

Denna kurs kan alla vara med på, med eller utan förkunskaper i 
programmering. Alla kan sedan på egen hand eller i skolan fortsätta 
utveckla spel och animationer.  
 

Eleverna får prova på att designa spel i programmet Scratch med hjälp 
av block (objekt, variabler, loopar, villkor mm) och testar sedan 
varandras spel.  
De får  med sig material för att kunna fortsätta på egen hand eller i 
skolan.  

 
Syfte: 

• Arbeta med programmering, problemlösning och utveckla sin 
förmåga att ta sig an utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.  

• Inspirera och skapa intresse för programmering och dess möjligheter.  
• Göra programmering begriplig och synlig; studera enskilda tekniska lösningar 

och deras infogning i större system. 
• Vi stimulerar elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till 

att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna får möjlighet att ta initiativ och 
ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans 
med andra. Detta bidrar till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som 
främjar entreprenörskap.  
(Skolans uppdrag, övergripande mål Lgr 11). 

• Eleverna får lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. 
(Övergripande mål Lgr 11)  

• Eleverna får använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera 
ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden, 

• Eleverna får använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande. (Övergripande mål Lgr 11) 
 

 
Nytt från Skolverket: 
Förslag på förändringar i kursplanerna är på gång. Programmering ska lyftas fram i 
matematik och teknik. 
Kursplanerna anger vad undervisningen i de olika ämnena ska ta upp. Skolverket 
föreslår vi att i grundskolan ska 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. 
 

 



 

 

Redan nu har vi goda argument för att arbeta med programmering i 
grundskolan, i flera av kursplanerna:  
 

Matematik (Lgr11) 
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier 

och metoder, 
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter, 
• föra och följa matematiska resonemang, och 
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 
 
Centralt innehåll årskurs 4-6 
Taluppfattning och tals användning 
• Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer. 
• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid 

överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och 
miniräknare. Metodernas användning i olika situationer. 

• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer. 
 
Algebra 
• Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att 

beteckna ett obekant tal med en symbol. 
• Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven. 
• Metoder för enkel ekvationslösning. 
• Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och 

uttryckas. 
 

Geometri 
• Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga 

situationer. 
• Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras. 
• Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel 

med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre 
metoder. 

 
Sannolikhet och statistik 
• Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt 

material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika 
slumpmässiga försök. 

• Enkel kombinatorik i konkreta situationer. 
• Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av 

data i tabeller och diagram. 
• Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i 

statistiska undersökningar. 
 
Samband och förändring 
• Proportionalitet och procent samt deras samband. 
• Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar. 
 
 
 



 

 

Problemlösning 
• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. 
• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer. 
 
 
Teknik (Lgr11) 
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, 
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till 

lösningar, 
• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och 
• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över 

tid. 
 
Centralt innehåll årskurs 4-6 
Tekniska lösningar 
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. 
 
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar 
• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag 

till lösningar, konstruktion och utprövning. 
• Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och 

måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller. 
 
Teknik, människa, samhälle och miljö 
• Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska 

lösningar. 
 
 
Fysik (Lgr11) 
Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta 

ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, 
• genomföra systematiska undersökningar i fysik, och 
 
Centralt innehåll årskurs 4-6 
Fysikens metoder och arbetssätt 
• Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering. 
• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga 

rapporter. 
• Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i 

faktatexter och tidningsartiklar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Svenska (Lgr11) 
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. 
 
Centralt innehåll årskurs 4-6 
Läsa och skriva 
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud 
samspelar. 

 
Tala, lyssna och samtala 
• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen 

hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel 
för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och 
kroppsspråk kan påverka en presentation. 

 
Berättande texter och sakprosatexter 
• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel 

och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. 
 
Språkbruk 
• Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket 

syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en 
faktatext. 

 


