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Full fart framåt 
Efter besöket 

Hitta loopen 

parvis, ca 40 min, kopplat till läroplan 

Tack för besöket på Curiosum och skolprogrammet Full Fart Framåt. Under 

besöket använde barnen loopar vid programmeringen av robotbilarna. Här ges 

möjlighet att fortsätta arbeta med loopar. 

 

Uppgiften är att titta på kartor med färdvägar och upptäcka om det finns 

upprepningar längs vägen, det vill säga loopar. 

Gör så här:  

1. Dela in klassen två och två.  

2. Diskutera i grupperna och i helklass vad en loop är. När är det bra att 

använda loopar vid programmering? 

3. Visa kartorna med färdvägarna och instruktionerna på storbild och gör 

första uppgiften tillsammans. Se kartor och färdvägar nedan. 

4. Ringen markerar start och X är mål. 

5. Se om grupperna kan upptäcka en eller flera loopar i 

instruktionerna/färdvägen. 

6. Ringa in de instruktioner som kan bilda en loop. 

7. Gemensam genomgång med de rätta svaren. 

Tips! Gör egna liknande uppgifter med kartor från er närmiljö. Låt eleverna skapa 

uppgifter åt varandra. 
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Koppling till läroplan  

Efterarbetets koppling till läroplan för 
grundskolan, Lgr22 

 Kursplan – matematik  

Centralt innehåll i årskurs 1–3  

Algebra  

 Entydiga stegvisa instruktioner och hur de 
konstrueras, beskrivs och följs som grund för 
programmering. Hur symboler används vid 
stegvisa instruktioner. 

Kursplan teknik  

Centralt innehåll i årskurs 1–3  

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar 
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 Styrning av föremål med programmering. 

Kursplan – geografi  

Centralt innehåll i årskurs 1–3  

Att undersöka verkligheten  

 Jordgloben, analoga och digitala kartor samt 
storleksrelationer och väderstreck. 

 Mentala kartor, till exempel över närområdet, 
skolvägar eller andra platser som är 
betydelsefulla för eleven. 

Kursplan – svenska  

Centralt innehåll i årskurs 1–3  

Läsa och skriva  

• Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att 

skriva ord, meningar och olika typer av texter med 

anpassning till deras uppbyggnad och språkliga 

drag. Skapande av texter där ord och bild 

samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. 

 Grundläggande textbearbetning. 

 Handstil och att skriva med digitala verktyg. 

Tala, lyssna och samtala  

 Att ge och ta emot muntliga instruktioner. 

 Muntliga presentationer och muntligt 
berättande. Föremål, bilder, digitala medier och 
verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja 
presentationer. 

Språkbruk  

• Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka 

känslor, kunskaper och åsikter. 

 

Informationssökning och källkritik  

• Informationssökning i böcker, tidskrifter och 
på webbplatser för barn samt i söktjänster på 
internet. 

 

 

 


