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Övning En ska bort- 
Lek med Blue-Bot 

mål:
Sorteringsövning där barnet hittar likheter och skillnader 
mellan olika föremål. 

Förberedelser:
Placera bilder eller föremål på rutnätsmattan. Håll 
dig gärna till ett tema. Placera ut ett eller fler föremål 
som inte stämmer med temat. 

Tips på olika teman: 
• Namn/bokstäver
• Fordon
• Frukter
• Färger
• Djur
• Mat
• Disneyfigurer
• Leksaker
• Sporter

Hur gör du?
Bestäm i förväg om barnet ska “hitta” 2, 3 eller 4 
föremål som passa ihop. Utöver likheter ska barnet hit-
ta ett föremål som inte passar ihop med de andra.  
Barnet programmerar till de olika föremålen och 
“plockar” med sig dessa. 
Blue-Bot har en liten krog baktill. Fäst en vagn på kro-
ken. T.ex. kan barnen bygga en av Lego. 
När barnet “plockat” sina föremål berättar barnet 
om de olika föremålen. Varför har hen valt ut 
föremålen som hör ihop och varför har hen valt 
föremålet som ska bort. 

Det här behöver du:
• Bee-eller Blue-Bot
• Rutnätsmatta
• Div föremål eller bilder

”VAD SÄGER LÄROPLANEN?
Lgr11
Centralt innehåll:
Svenska Läsa och skriva
• årskurs 1-3: Strategier för att skriva olika typer av texter 

medanpassning till deras språkliga drag.
• sambandet mellan ljud och bokstav.
Teknik Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
• årskurs 1-3: Att styra föremål med programmering.
• årskurs 4-6: Att styra egna konstruktioner eller andra föremål

med programmering.

Lpfö18:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl
digitala som andra,
samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och

samtala om dessa,
• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att

leka med ord, berätta, uttrycka
tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera

med andra i olika sammanhang
och med skilda syften,

Till vår hemsida


