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NG ÅRSKURS 
Välkommen till årets avtalsbesök för årskurs 2 på Visualiseringscenter C. Hos oss 
kommer du och din klass att få chansen att på ett lekfullt sätt lära er mer om 
robotar och programmering. Lärarhandledningen finns till hjälp för dig som 
pedagog för att förbereda dig själv och din klass inför besöket hos oss. Den 
förklarar hur ett besök går till och ger information som kan vara till hjälp i hur man 
kan fortsätta arbetet i klassrummet efteråt. Separata elevuppgifter finns att tillgå. 

 
Syfte och mål med besöket 
 
De senaste årens teknikutveckling har gjort att programmering och digitalisering 
har blivit en stor del av vår vardag. Allt från tvättmaskiner och dammsugare till 
bilar och huslarm bygger på någon form av digitala styrsystem som vi, utan 
jättestor ansträngning har lärt oss att använda. 
 
För att förstå vår vardag samt att kunna vara med och utveckla den, är det viktigt 
att utveckla en grundläggande förståelse för dagens digitalisering. Detta är en av 
anledningarna till att programmering har fått en större betydelse i skolan. 
Målet med avtalsbesöket Robotäventyr för åk 2 är att bidra till elevens ökade 
intresse och förståelse för robotik och programmering, dess samband och 
påverkan.  
 
Äventyret kan börja! 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Besökets upplägg 
 
Ett besök hos oss tar ca två timmar och börjar med att klassen får träffa en robot. 
Eleverna får sen arbeta i mindre grupper och testa på programmering ”unplugged”. 
Vi diskuterar skillnaderna och likheterna mellan robotar och människor och hur det 
fungerar att programmera. 
  
Därefter kommer ni få en rast innan vi fortsätter i domen. Rasten är ca 15 minuter 
och kan med fördel användas för att äta medhavd frukt eller besöka våra 
utställningar. 
 
I domen kommer ni få vara med om ett interaktivt äventyr, en föreställning som vi 
producerat själva här på Visualiseringscenter. Adventure dome är skapat för att 
fungera som ett spel där publiken får möjlighet att själva påverka – ja varför inte 
programmera handlingen. Under resans gång behöver karaktärerna Roboten och 
Räven er hjälp och varje visning blir unik då ni får välja mellan olika vägskäl, svara 
på frågor och rösta för att ta er vidare i föreställningen. 

 
Praktisk information 
 
• När ni anländer till Visualiseringscenter kommer ni att tas emot i vår reception. 

Efter det önskar vi att ni hänger av er ytterkläder en trappa ned, låsbara skåp 
finns för värdesaker. 

 
• Tänk på att besöket kan komma att genomföras tillsammans med ytterligare en 

klass, och eventuella andra besökare kan också finns i centret. Medföljande 
pedagog ansvarar för sin klass under hela besöket. 

 
• Då vi önskar kunna hinna med programmet utan onödig stress så är det viktigt 

att komma i god tid innan besöket. Våra utställningar är tillgängliga direkt på 
morgonen, och det finns alltid något att göra. Skulle ni ändå komma lite sent så 
önskar vi att ni kontaktar oss så att vi vet att ni är på väg (011 – 15 63 00). 

 
• Räkna med att besöket tar ca två timmar, men om ni av någon anledning 

behöver åka härifrån tidigare så kan vi givetvis komprimera besöket en 
aning. 

 
• Gruppindelning sker på plats men kan såklart förberedas av er innan. 

Räkna med att dela in klassen i grupper om 4-5 elever i varje grupp. 
 
• Glöm inte att vi kan erbjuda er skollunch direkt efter besöket. Lunchen kostar 

50 kronor och serveras i vår restaurang. Hör av er till vår bokning om ni har 
frågor angående detta (bokning@visualiseringscenter.se alt. 011-15 63 30)

mailto:(bokning@visualiseringscenter.se


 
 

Barn och unga använder idag allt mer digital teknik, inte minst i hemmet och på 
fritiden. Här kan skolan och science centers göra skillnad genom att ge barn och 
elever kunskap om hur digitalisering påverkar dem själva och samhället. 
Digitaliseringen möjliggör en större informationsspridning och kunskapsdelning. 
Utvecklingen går snabbt och behovet av mer kunskap om hur digital teknik 
påverkar oss är stort. På så vis har våra liv sakta men säkert digitaliserats. En 
utveckling som med allra största sannolikhet kommer att fortsätta i framtiden. 
Vilka jobb kommer försvinna när robotar ”tar över”? Vilka jobb kommer finnas 
istället, på grund av eller tack vare robotutvecklingen? 

 
Vad är programmering?  
 
Idag finns det stora möjligheter att kunna prata ganska direkt med robotar. Vissa 
robotar kan känna igen tal eller gester, medan andra robotar har enkla knappar som 
man kan använda sig av för att ge den instruktioner. Vissa robotar kan styras med 
hjälp av symboler på en dator, medan andra kräver lite mer 
programmeringskunskaper. Oavsett hur smart eller människolik en robot kan verka 
vara på utsidan, så är det alltid en eller flera personer som har utvecklat roboten, 
och någon eller några som kontrollerar den.  
 
Precis som vi människor använder språk för att kommunicera så har vi utarbetat 
olika typer av ”påhittade” språk för att kunna kommunicera med våra datorer och 
robotar.    
 
När man programmerar ägnar man sig åt datalogiskt tänkande, något man kan göra 
både med digitala verktyg och ”unplugged” som i workshopen under avtalsbesöket. 
Med sådana övningar får eleverna bland annat öva på att dela upp och lösa problem, 
hitta mönster, tänka logiskt och arbeta strukturerat.        
 
 
 
 
Eleverna kommer få träffa NAO-
robotar som heter Pax och Koda. De 
är humanoida robotar, det vill säga 
robotar som påminner om en 
människa. Den första humanoiden 
byggdes 1973.  
 
NAO-robotar har bland annat varit 
med i Talang 2017. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  Hur styr man en robot? 
 

En begränsad mängd instruktioner – med en start- och en slutpunkt – brukar kallas för 
en algoritm. De enklaste algoritmerna skulle kunna jämföras med till exempel ett 
recept för att baka. 

 
För att förstå hur en algoritm fungerar kan du testa att beskriva något vardagligt, 
till exempel att tvätta händerna eller att dricka ett glas vatten. Om du lyckas dela 
upp detta i avgränsade delar så har du lyckats att göra en algoritm. Programmering 
handlar alltså till stor del om att, med hjälp av ett språk kunna beskriva hur 
exempelvis en robot ska bete sig utifrån de olika situationer den kan befinna sig i. 
 

 

Robot och människa 

Många har robotar som leksaker, andra robotar hjälper oss med svåra eller tunga arbeten. 
En del ser nästan ut som människor, och beter sig nästan som en människa. Det finns de 
som har robotarmar som proteser, eller inopererade sensorer som förstärker ett sinne. 
Kanske börjar gränsen mellan robot och människa suddas ut? Det är i alla fall tydligt att vi 
kan göra mycket bra med den digitala teknik vi har idag, men det ställer också krav på oss 
att förstå vad tekniken och digitaliseringen innebär, hur allt fungerar och hänger ihop. En 
del robotar, precis som med all teknik, används på bra sätt för samhället. En del används 
på ett dåligt eller farligt sätt. Det är viktigt att komma ihåg att det är vi människor som 



 
 

styr. En dator eller en robot kan fortfarande inte ”förstå” det som inte går att mätas och 
omvandlas till tydliga elektriska signaler. 

 
Koppling till LGR11 
 
Avtalsbesöket Robotäventyr åk 2 fokuserar på följande punkter i det centrala 
innehållet för Teknik åk 1-3  
 

• Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för 
inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm 
och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer. 

• Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska 
lösningar. 

• Att styra föremål med programmering. 

 

 
Förslag på andra kopplingar som kan tas upp: 

Inom samhällskunskap kan man med fördel diskutera digitalisering och robotar. Hur 
kan robotar vara till hjälp inom olika arbetsgrupper? Vilka jobb kommer försvinna? Vem 
kan jobba med robotar, och hur? En rapport från Trygghetsrådet handlar om just detta. 
Den visar att ett av framtidens yrken är robotpersonlighetsdesigner! Här hittar ni den 
nämnda rapporten om ni vill titta närmare: 
 
https://framtidsprao.trr.se/documents/Framtidens_arbetsliv_rapport_WEB.pdf 

  
 
 

 

 Tips! 
Om du inte redan har gjort det, titta 

på UR-serien Programmera mera med 
dina elever. 

 
https://urskola.se/Produkter/196673

-Programmera-mera/Visa-
alla?cmpid=del:cl:20190815:urskola 


	Framsida åk 2
	Lärarhandledning AVTALSBESÖK ÅK 2_utan framsida
	Besökets upplägg
	Praktisk information
	Vad är programmering?
	Robot och människa


