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Välkommen till Visualiseringscenter C. Hos oss kommer du och din grupp att få chansen att
programmera den vänliga träroboten Cubetto. På ett mycket lekfullt och tydligt vis lär sig de 
yngre barnen om programmeringens grunder. Med hjälp av färdigprogrammerade brickor och en 
kontrollpanel får barnen tillsammans bestämma var Cubetto ska ta vägen. Barnen kommer att lära 
sig många av de begrepp som finns inom programmering; så som algoritmer, sekvenser, logisk 
tänkande och problemlösning. 

Visste du att.. 

Algoritmer är precisa instruktioner som ska 
utföras av en dator eller robot. Som oftast 
liknas med matrecept. En dator eller en
robot behöver mer exakta instruktioner än
vad vi människor behöver. Algoritm är ett 
centralt begrepp inom programmering. 
Sekvenser är att ge ett antal instruktioner 
som datorn eller roboten sen kommer att 
utföra i tur och ordning. 

Besöktes upplägg 

Barnen kommer vara indelade i grupper, antal grupper beror på hur många vuxna som följer med 
plus centrets pedagog. Exempelvis två medföljande vuxna plus centrets pedagog blir 3 st grupper 
osv. Max 4 grupper. 

Inledningsvis kommer alla barnen få testa att programmera analogt tillsammans med centrets 
pedagog samtidigt som barnen får grunderna i hur de kan programmera Cubetto. Sedan delas de 
in i grupper och varje grupp kommer ha en robot som alla i gruppen i tur och ordning kommer att 
få programmera. Den vuxne i gruppen kommer att få läsa en berättelse om Cubettos första dag i 
skolan som innehåller de programmeringsuppgifter som baren får lösa tillsammans. Avslutnings-
vis samlar vi ihop grupperna och rundar av med en kort diskussion. Med reservationer av mindre 
förändringar. 



Introduktion om Cubetto  
https://youtu.be/yBJWKbv589Q 

Hitta buggen i kod
https://youtu.be/xVEPxmP6k3w

Bygga en sekvens
https://youtu.be/iuUDkpvIwcU

Praktisk information

• När ni anländer till kommer ni att tas emot i vår reception. Efter det önskar vi att ni hänger av 
er ytterkläder en trappa ned. Där nere finns skåp där ni kan låsa in eventuella värdesaker. 

• För att hinna anmäla sig i receptionen är det bra om man är i god tid. Våra utställningar är till-
gängliga direkt på morgonen, så det finns alltid något att göra. Om ni ändå skulle komma lite 
sent så önskar vi att ni kontaktar oss så att vi vet att ni är på väg (011 – 15 63 00).

• Om ni har medhavd mat går det bra att äta den matsäcksrum ”Strömmen”. Boka matsäcksrum 
i samband när ni bokar denna workshop som är kostnadsfritt. Vi kan också erbjuda skollunch. 
Lunchen kostar 45 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).

Förbered dig gärna innan ert besök genom att titta på dessa filmer om Cubetto:


