
“Hands-On Programmering” Workshops
Vision:
Vårt mål är att visa hur man på ett praktiskt sätt kan använda  
programmering i skola och förskola. Våra skräddarsydda workshops är 
verksamhetsnära och anpassas efter deltagarnas förkunskaper.
Vi hjälper till med det mest grundläggande eller ser till att ni fördjupar  
era kunskaper.
Våra praktiska övningar är ämnesintegrerade och kopplade till de  
styrdokument som åligger skola och förskola.

Under våren erbjuder vi två olika inriktningar:
A. Programmering med robotar 
 t.ex. Bee-Bot, Dash eller Sphero
B. Programmering med mikrodatorer 
 t.ex. Micro:bit, Makey Makey eller Raspberry Pi
Utbildning på 3 eller 6 timmar. Kurserna inkluderar praktiska övningar,  
därför rekommenderar vi att lämpligt antal deltagare per kurstillfälle är max 20 st.

Kontakta Sofia Winerdal, Kursansvarig pedagog för offert eller 
om du har övriga frågor: 070-000 94 79     sofia@hos.se

Kursernas upplägg:
Välj något av följande alternativ:
• Halvdag med en av ovanstående inriktningar.
• Heldag med fördjupning av vald inriktning. Här går vi vidare med fler övningar och produkter.
Önskas båda inriktningarna rekommenderar vi att dessa delas upp på två separata 3 timmars  
tillfällen.
Kurserna förläggs till den egna skolan/enheten om inte annat önskas. Hands-On Science  
tillhandahåller kursledare, material och produkter under kurstillfället. Kunden står för  
teknisk utrustning till deltagarna.
Varje kurstillfälle inleds med en inspirationsföreläsning. Därefter följer en introduktion till  
programmering samt övningar i analog programmering och datalogiskt tänkande. Varje kurstillfälle 
avslutas med utvärdering och återkoppling.

Mål: Efter kurstillfället får du en grundläggande förståelse för  
programmering samt datalogiskt tänkande och kan utföra analoga 
övningar och lekar tillsammans med dina elever. Du kan använda  
någon/några robotar eller mikrokontroller och vet hur de kan  
användas ämnesövergripande i din undervisning eller på din  
förskoleenhet.

Kostnad:
Halvdag: 8 200 kr
Heldag: 15 000 kr

Eventuellt tillkommer  
rese- och logikostnader för  

kursledaren.

Målgrupper:
• Förskolan
• År F-3
• År 4-6
• År 7-9
• Fritidshemmet

Robotar
Mikrodatorer
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Inriktning A:
Programmera med robotar, ca 1,5 timme
Innehåll:
• Hur kan skolan eller förskolan arbeta med  

programmering som ett verktyg i alla ämnen?
• Hur fungerar enkla robotar som t.ex.  

Bee-Bot, Dash eller Sphero?
• Hur kan robotar integreras i undervisningen i 

skolan, på fritidshemmet eller i verksamheten 
på förskolan?

• Praktiska övningar kopplade till målgrupp och 
ämne/kursplan.

Så här kan en halvdagskurs byggas upp:

Inriktning B: 
Programmering med mikrodatorer, ca 1,5 timme
Innehåll:
• Hur kan skolan arbeta med programmering 

som ett verktyg i alla ämnen?
• Vad är en mikrodator (t. ex. micro:bit, Makey 

Makey, Raspberry Pi) och hur kan den  
programmeras?

• Hur kan mikrodatorer integreras i  
undervisningen i skolan, på fritidshemmet 
eller i verksamheten på förskolan.

• Praktiska övningar kopplade till målgrupp och 
ämne/kursplan.

Avslutning med reflektion, ca 30 min

Inledande föreläsning och praktiska övningar, ca 45 min
Innehåll:
• Vad är programmering och datalogiskt tänkande? Hur skapar vi producerande barn och elever?
• Varför ska vi programmera i skola och förskola?
• Programmering     Läroplanen.
• Hur kan man programmera “offline” i skola och förskola med hjälp av samarbetsövningar?

• Roliga matematikövningar med roboten Dash 
• Träna läsinlärning med Blue-Bot
• Fysikexperiment med roboten Sphero
• Programmera i färg med Ozobot
• Bee-Bot berättar sagan om Bockarna Bruse

• Skapa digitala lärmiljöer i förskolan med 
Makey Makey

• Bygg ett interaktivt tjuvlarm med BBC 
micro:bit


