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Till läraren
Välkommen på avtalsbesök här på Visualiseringscenter C. Hos oss kommer du och din klass att 
få chansen att lära er mer om robotar; hur de fungerar, hur de kan programmeras och hur de kan 
användas. Ni kommer också att få delta i ett rymdäventyr där roboten spelar en central roll. 

De senaste årens teknikutveckling har gjort att programmering och automatisering 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 några jättestora ansträngning har lärt oss att 
använda. Idag finns stora möjligheter att automatisera mer eller mindre hela hem. Med detta ökar 
kraven på datorns prestanda, smidiga användargränssnitt och smarta tekniska lösningar. 
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 att  
programmering har fått en större betydelse i dagens och i framtidens skola. Något som vi på  
Visualiseringscenter C har tagit fasta på.

Det besök du kommer att genomföra hos oss, utgår från tre huvudfrågor
• Vad är programmering?
• Hur fungerar robotar?
• Vad kan vi dra för nytta av robotik?

Frågeställningarna utgår från Skolverkets arbete med programmering i skolan, men också från 
den kunskap vi själva och våra forskare har av programmering. På så vis har vi kunnat utforma ett 
program som både är grundat i dagens skola och framtidens behov; grundat på en stabil grund av 
praktisk erfarenhet. 

Handledningen
Denna text ska fungera som ett stöd i din undervisning. Den innehåller en del övningar som kan 
användas som ett förberedelsearbete, men som mycket väl kan användas och utvecklas efter be-
söket hos oss. Texten är utformad på ett sådant sätt att den kan användas i mindre delar eller som 
en större helhet. Däremot har vi valt att inte skriva den till barn. Istället skriver vi den så at du kan 
få en grundläggande förståelse för hur besöket är utformat. Vi har också passat på att skicka med 
lite praktiska tips för att besöket hos oss ska flyta på så smidigt som möjligt.

Sammantaget hoppas vi att detta ska bli en bra grund för ett riktigt bra besök hos oss på  
Visualiseringscenter C. 

Äventyret kan börja!



Med Roboten och Räven i rymden
I årets avtalsbesök tar vi alltså steget ut i rymden för att lära oss mer om hur vi skulle kunna 
utnyttja rymdens resurser till vår fördel, men också hur tekniken hela tiden förser oss med nya 
ledtrådar kring universums utveckling.

Våra vänner Roboten och Räven kommer att ta med er ut på ett rymduppdrag där ni får lära er 
mer om förutsättningar för liv samt möta en del av de rymdforskningsprojekt som är aktuella 
idag. Äventyret utförs med hjälp av enkla sekvensstyrda robotar och eleverna kommer att få spela 
ett spel där det gäller att tänka i termer av koordinater och sekvenserr; med andra ord grunderna 
i programmering. 

Besökets upplägg 
Ert besök hos oss börjar med att vi tillsammans tittar på filmen Asteroid: Mission Extreme 3D; en 
film som tar oss från dåtid till nutid och framtid med asteroider och rymdforskning som röd tråd. 
Filmen tar också upp frågor om hur villkoren för liv på jorden ser ut och vad vi kan förvänta oss 
att kommande teknikutveckling kan medföra.

Om du är intresserad av att veta mer om filmen samt ta del av tillhörande utbildningsmaterial så 
rekommenderar vi att ni besöker produktionsbolagets hemsida. Där finns bland annat en  
uppsättning filmklipp som kan användas för att sätta samman en förberedande lektion. Utöver 
detta finns mycket annat matnyttigt. Materialet är dock skrivet på engelska, varför det måste  
bearbetas för att passa de yngre barnen.

Länk: https://www.nationalgeographic.org/education/asteroid-mission-extreme/

Efter filmen kommer besöket att fokusera på våra BlueBots. Vi kommer att genomföra en  
gemensam introduktion kring hur de programmeras, för att sedan börja jabba med robotarna i 
mindre grupper. Under hela tiden kommer ni att ha hjälp av en av våra pedagoger, men vi hoppas 
att ni tillsammans med oss tar en aktiv del i besöket för att allt ska flyta så bra som möjligt. 

Lite 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. Tänk 
på att besöket genomförs tillsammans med minst en annan klass, så försök att snåla lite med  
utrymmet. 

• Samtliga delar i besöket kommer att genomföras i anslutning till vår domteater och vi  
räknar med att kunna hinna med en kort paus i mitten för att äta eventuell medhavd frukt.  

• 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, 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). 

• 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. 

• Glöm inte att vi kan erbjuda er skollunch direkt efter besöket. 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).



En lång historia
Det är lätt att få för sig att idéer om människoliknande, intelligenta robotar är något som bara 
har funnits under de senaste åren. Det är långt ifrån sant. Redan för 4000 år sedan – i antikens 
Grekland – skrevs legender om hur gudarna tillverkade mekaniska tjänare av guld, eller bord som 
kunde förflytta sig på egen hand. Liknande idéer och berättelser finns att hitta i andra kulturer 
och legenderna blev allt vanligare vartefter tiden gick. Tanken om roboten har alltså en mycket 
längre historia än vad man först skulle hunna tro, och grundtanken är fortfarande den samma: att 
med hjälp av tekniska lösningar underlätta i vår vardag.

För 2000 år sedan fanns det fungerande mekaniska robotar och gott om skisser på hur de skul-
le kunna drivas framåt med exempelvis ångkraft. Ingen av dessa robotar kunde utföra speciellt 
många uppgifter, men det finns exempel från 1700-talet med robotar som kunde spela musik eller 
för den delen imitera en ankas ätbeteende.

På 1800-talet började man göra försök med att fjärrstyra robotar med hjälp av exempelvis  
hydraulik eller elektriska system. På 1870-talet kunde man konstruera en fjärrstyrd torped, och ca 
10 år senare kunde den första konstruktionen med trådlös styrning börja säljas till det  
amerikanska försvaret. Hundra år senare kunde man landa den första roboten på en annan  
himlakropp.    

Den tekniska utvecklingen har gått fort, vilket har gjort att robotar har kunnat få en allt större 
plats i vår vardag. I takt med att datorerna har blivit mindre, snabbare och billigare har man  
kunnat utveckla fler och fler användningsområden, samtidigt som fler människor har haft råd att 
köpa dem. Idag är det svårt att hitta en bil som inte har någon form av självreglerande funktion, 
eller en symaskin som inte kan hjälpa till att sy ett knapphål. På så vis har våra liv sakta men  
säkert digitaliserats. En utveckling som med allra största sannolikhet kommer att fortsätta i  
framtiden.

Vad är programmering?
Idag finns det stora möjligheter att kunna prata ganska direkt med vår 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. Men för att en robot ska fungera så måste någon 
ha arbetat fram ett grundläggande system för att roboten ska kunna förstå vad vi vill säga till den. 
Utan ett sådant system kommer den inte veta hur den ska bete sig och inget kommer att fungera 
som det ska. Oavsett hur smart en robot än kan verka vara på utsidan, så är det alltid en eller flera 
personer som har utvecklat roboten på insidan. Det är denna utveckling som skapar  
förutsättningarna för en lättanvänd robot.  

Det är svårt att hitta ett bra sätt beskriva vad programmering är och vad det kan handla om, men 
till mångt och mycket handlar det om en typ av problemlösning där man försöker att bryta ner 
en stor uppgift till flera, mycket mindre instruktioner som en robot eller en dator kan arbeta med. 
Precis som vi människor använder språk för att kommunicera så har vi utarbetat olika typer av 
”påhittade” språk, symboler och gränssnitt för att kunna kommunicera med våra datorer och  
robotar. De olika språken ger oss olika mycket ”genvägar” till att kommunicera med roboten. 
Ibland använder man orden lågnivå- och högnivåprogrammering för att skilja på detta.  På de  
lägre nivåerna hittar man den programmering som ger förutsättningarna för att en robot ska  
kunna utföra det vi vill att den ska göra, medan de högre nivåerna ger oss möjligheter att  
kommunicera med den och ge den på ett enklare vis.



Robotens instruktioner – Algoritmer
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, medan de 
klurigare algoritmerna faktiskt kan liknas vid små beskrivningar av exempelvis hur en robots  
beteenden ska varieras i olika typer av miljöer och händelser. I sådana fall brukar det finnas olika 
typer av sensorer som då används för att mäta och samla information i omgivningen. Utifrån dessa 
kan robotens reaktioner villkoras utifrån vilka mätvärden den får in. 

I vårt äventyr kommer vi dock bara att arbeta med att ge vår robot ett antal instruktioner som den 
sen kommer att utföra i tur och ordning. Detta kallas ibland för sekvensprogrammering, och  
speglar i grunden hur en dator arbetar. I dagens datorer utförs däremot ofta flera sekvenser och 
processer samtidigt, datorn arbetar då parallellt för att på så vis effektivisera verksamheten

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. Varje del av din beskrivning kan sannolikt brytas ner i  
ytterligare mindre bitar och kombineras med andra algoritmer. Programmering handlar alltså till 
stora delar 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. 

För att ytterligare förstå hur algoritmer fungerar kan ni ta en titt på de övningar som finns längre 
fram i denna handledning.

Sensorer
Men för att en robot ska kunna reagera på sin omgivning, eller för att en robotoperatör ska kunna 
styra en robot på ett bra sätt behövs olika typer av sensorer för att känna av robotens omgivning. 
Man skulle kunna jämföra det med hur våra olika sinnen fungerar. Vi har ögon för att detektera 
ljus med, vi har öron för att detektera ljud med, och så vidare. Signaler från alla våra sensorer förs, 
med hjälp av elektricitet till vår hjärna där signalerna behandlas. Här slutar dock likheterna med 
människor. En robot har ingen hjärna och vår hjärna funkar inte alls som en dator. 

För att roboten ska kunna registrera hur omgivningen ser ut måste all information från  
sensorerna omvandla till elektriska signaler. Starkt ljus ger alltså en stark elektrisk signal, medan 
svagt ljus ger en mindre stark elektrisk signal. Den elektriska signalen översätts sedan till något 
som vi kan symbolisera med siffror – ettor och nollor – som datorn kan arbeta med. Datorn jobbar 
alltså inte med siffror. Siffrorna är snarare ett sätt för oss att kunna förstå och instruera hur datorns 
elektriska signaler ska fungera tillsammans. 

Att prata med robotar
Idag går det att prata ganska bra med robotar, och de förstår ganska mycket av vad vi säger. Men 
givetvis kan inte er robot förstå allt vi säger och inte heller exakt med vilket tonfall man säger det. 
En robot har dessutom svårt att förstå hur vi känner oss, vad som gör oss glada och så vidare.  
Tekniken för att känna igen exempelvis känslor blir hela tiden bättre och bättre, men en dator kan 
inte ”förstå” det som inte går att mätas och omvandlas till tydliga elektriska signaler. 

Många gånger styr vi våra robotar med påhittade språk, knappar eller symboler på en skärm.  
I vissa fall kan vi också programmera robotar genom att helt enkelt flytta deras armar till olika 
positioner och spara dessa i ett minne. Det finns alltså flera olika sätt att programmera, alla med 
sina för- och nackdelar. Att prata med robotar är svårt, men vi har utvecklat helt unika språk för att 
hjälpa oss komma den så nära som möjligt.



Övning 1 – Hitta räven
Idag ska du sätta ut varsin markör (det kan vara ett sudd, en penna eller något liknande) på 
startrutan. Under övningen ska du sen att röra den steg för steg, precis som en dator fungerar.

Kan du förklara vägen till räven?
Att följa instruktioner tanklöst är datorns specialitet. Det den saknar i eget vett, kompenserar den 
i hastighet. En dator kan utföra mellan 30 – 60 instruktioner per sekund, oavsett hur långa eller 
svåra de är.

Du ska nu få testa att både skriva och följa instruktioner, precis som en dator gör.

1. Skriv en lapp där du förklarar – steg för steg – hur din kompis ska fl ytta sin markör för att komma 
till räven. Du får bara gå på de tomma rutorna. Om du vill så får du skriva instruktionerna som en 
förfl yttnings-vektor.  Den översta siff ran visar hur markören ska fl yttas i sidled och den 
undre visar hur den ska fl yttas i höjdled.

Till exempel:

Men du kan lika gärna skriva det med ord.

2. Vik ihop lappen och ge den till din kompis. Ni ska nu turas om att fl ytta era markörer varannan 
gång. Tänk på att ni måste följa instruktionerna till punkt och pricka – precis som en dator gör. 
Ni får inte heller prata med varandra under tiden ni gör övningen.

En stegvis instruktion som man skriver till datorn brukar kallas för en algoritm, och det är precis 
en sådan som du har skrivit till din kompis.





Följ algoritmen
På nästa sida hittar du en algoritm som kommer att hjälpa dig att hitta räven. Meningen är att du 
ska följa algoritmen om och om igen, utan att hitta på en egen lösning. 

1. Ställ era markörer på valfri ruta på spelplanen. Följ algoritmen, uppifrån och ned genom att svara 
på alla frågorna. Gör precis som algoritmen säger – precis som datorn gör – utan att hitta på en 
egen lösning. 

2. När du kommit till botten av algoritmen så får din kompis genomföra samma algoritm för sin 
markör. 

3. Jobba sedan igenom algoritmen varannan gång tills ni båda har hittat räven.
Ni har nu jobbat med något som kallas för en sökalgoritm. En sökalgoritm kommer att jobba ända 
till dess att den har hittat det du instruerat den till att leta efter. En algoritm brukar bestå av ett 
eller flera villkor, tillsammans med ett antal instruktioner.
Varför är vissa instruktioner fyrkantiga och vissa är romber?





Är du smartare än datorn?
Ta den tomma spelplanen på nästa sida bladet och rita in egna väggar. Försök göra en egen bana 
som algoritmen fastnar i.  Testa det med din partner!
 
Om du lyckas så är du smartare än algoritmen i din ”dator”.





Övning 2 – Du kan inte ta mig!
Idag kommer du att få möta motståndare som har till uppgift att försöka fånga dig. Som spelare 
så får du röra dig i stort sett hur du vill, medan dina motståndare är bundna att röra sig enligt en 
speciell algoritm. Förutom motspelarens sökalgoritm har du även en spelalgoritm som avgör om du 
vunnit eller förlorat spelet.
I ditt eget spel har du nu kommit så långt att du kan styra din spelare över en spelplan. Idag ska du 
göra samma sak, fast på papper. Din spelare kommer att kunna röra sig åt vilket håll du vill (du kan 
jämföra det med att du trycker på piltangenterna på datorn), däremot får du bara ”flytta” den 1cm 
i taget. Som vanligt så kommer du att spela tillsammans med en kompis på den spelplan vi använt 
tidigare. Den här gången behöver du inte bry dig speciellt mycket om rutnätet. 
För att algoritmerna ska fungera är det viktigt att du håller koll på vilken del av spelaren/motstånd-
aren som pekar framåt. Därför ska du spela genom att rita pilar. Det är också viktigt att du och din 
motspelare funderar över var på spelplanen ni startar. Spelet får varken vara för enkelt eller för 
svårt om det ska vara roligt.

En spelare, en motståndare
I den första övningen är ni en spelare mot en motståndare.  

1. Spelaren gör sitt första drag genom att rita in en pil som är 1cm lång.  
Var du startar och åt vilket håll du ska gå bestämmer du själv. 

2. Motståndaren måste nu göra exakt enligt de instruktioner som ges i algoritmen längre fram i 
häftet.

3. Spelaren gör ett nytt drag, varpå motståndaren följer algoritmen på igen. 
Det som händer i varje steg är att motståndaren tittar på spelaren för att veta åt vilket håll den ska 
gå. På datorspråk säger man att man anropar en funktion för att berätta för ett objekt vad det ska 
göra. 



En spelare, en motståndare och lite hinder
I den här övningen ändrar vi förutsättningarna lite. Du och din kompis ska tillsammans skapa en 
bana med tre väggar som hindrar spelaren på sin väg mot målet. Rita in hindren på spelplanen 
(den måste ritas in i rutorna). 
(Obs! tänk på att göra hinden på ett sådant sätt att spelaren ska ha en chans att klara av banan.)
 
1. Spelaren gör sitt första drag genom att rita in en pil som är 1cm lång. Åt vilket håll du ska gå  
bestämmer du själv. Spelaren får absolut inte stöta i eller passera en vägg!

2. Motståndaren måste nu göra exakt enligt de instruktioner som ges i algoritmen längre fram i 
häftet. 

3. Spelaren gör ett nytt drag, varpå motståndaren följer algoritmen på igen. 
Om du tittar på spåren på spelplanen så borde du – om ni båda har gjort rätt – se att motståndaren 
faktiskt följer efter spelaren. På så vis kan man säga att du nu har programmerat in lite ”intelligens” 
i spelet.

En spelare, två motståndare
För att göra det ännu lite svårare för spelaren så ska du nu få spela mot två motspelare. I övrigt 
fungerar allt på samma sätt.
1. Spelaren gör sitt första drag genom att rita in en pil som är 1cm lång. Åt vilket håll du ska gå be-
stämmer du själv. 

2. Motståndaren måste nu göra exakt enligt de instruktioner som ges i algoritmen längre fram i 
häftet. Gör samma sak för båda motståndarna

3. Spelaren gör ett nytt drag, varpå motståndaren följer algoritmen på igen. 

Du kan tänka, det kan inte datorn.
När du sätter dit fler motståndare så blir spelet genast lite svårare. Du måste som spelare ha koll på 
fler motståndare och hinder, vilket givetvis är svårare att göra. För datorns del blir det däremot inte 
”svårare” bara för att vi lägger till en motståndare. Den följer ju bara instruktioner!
Det finns däremot några sätt som gör att datorn kan få ett övertag; motspelarna kan få ta sig fram 
snabbare än spelaren, datorn kan programmeras för att ”förutse” hur spelaren kommer att bete sig, 
och så vidare. 








