


I analog programmering är vi 
robotar eller programmerare. 

Vi övar att prata datorns språk 
och ge instruktioner som löser 
en uppgift, som måste vara 
exakta, i rätt ordningsföljd och 
fullständiga. 

I det här materialet ges 
förslag på övningar i 

ANALOG PROGRAMMERING



❖ FILM – DOKI 
ROBOTRYMLINGARNA 
PÅ UR.

Som inledning kan filmen Doki
Robotrymlingarna på UR  inspirera till 
fortsatt arbete. 

❖ PROGRAMERINGSJAKT 

Gå på jakt efter saker som är 
programmerade, använd dokumentet 
programmeringsjakt.

❖ DANSPROGRAMMERING

Använd dansprogrammeringsbilderna 
till instruera varandra till olika rörelser. 
Bilderna sätts upp på tavlan i den 
ordning de ska göras samt hur många 
gånger de ska utföras. Turas om att 
instruera varandra och ha gärna musik 
till. Använd gärna symbolerna för loop 
och bugg i den här övningen också.



❖ RADIOAPAN

Gör egen musik till 
dansprogrammeringen i programmet 
Radioapan på datorn. Programmet är 
gratis och enkelt att använda. Alla kan 
göra sin egen musik och använda den 
vid dansprogrammerings övningen.

❖ ROBOTHATTEN

Ge enkla instruktioner till varandra 
som att hoppa rep, snurra, vinka, 
hoppa etc. Även loop och bugg kan 
finnas med som instruktion. Prova 
också att göra flera instruktioner i en 
följd, som att rita en sak på tavlan, sätta 
sig på en stol, bre en smörgås. 
Övningarna visar behovet av att 
instruktionerna är exakta, fullständiga 
och i rätt ordning när man 
programmerar. En robothatt kan med 
fördel användas till den här övningen 
☺. 

❖ ROBOTAR

Med kartonger, toarullar, 
äggförpackningar och annat som ni 
hittar görs robotar. Robotarna används 
för att göra en film med appen
stopmotion där de visar hur de följer 
olika instruktioner.



❖ LOOPIMAL

Appen Loopimal är ett enkelt sätt att testa 
och illustrera programmering .

❖ BANDYMAL

Appen bandymal bygger på 
programmerings- kunskaperna och 
är ett bra alternativ när man vill gå 
vidare från Loopimal.

❖ RITA EFTER 
INSTRUKTION

Berätta för en kamrat vad som ska 
ritas. 
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LOOP         BUGG

LOOP         BUGG



LOOP           BETYDER ATT 

NÅGOT GÖRS OM OCH OM 

IGEN, EN UPPREPNING.
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EN BUGG       BETYDER 
ATT NÅGOT ÄR FEL I 
PROGRAMMERINGEN.



Det är inte tillåtet att ändra eller att göra tillägg i materialet.
Bilderna kommer ifrån:

https://www.teachinginthetongass.com/2015/08/finding-commercial-use-clipart.html


