
TEMA: MEDIE- OCH INFORMATIONSKUNNIGHET  
– DATALOGISKT TÄNKANDE 

 

 
 
Hur kan skolan jobba med programmering i undervisningen? Ska programmering vara ett eget skolämne? Och hur skapar vi en 
bättre förståelse för det digitala samhället? 
 
På Högåsskolan i Knivsta har man infört ”datalogiskt tänkande” i ämnen som t.ex. bild och idrott. Tanken är att man kombinerar 
programmering med förståelse för hur det digitala fungerar i samhället. 
 
– Vi lär barnen andra samhällsfunktioner i tidiga åldrar så som brandförsvar, vattenrening och sophantering. Att även äga kunskaper om 
hur datorer fungerar handlar ju om att kunna ställa sig kritisk och vara en medveten konsument , menar Maria Franzén 
 
Medverkar i studion gör: 
 

Christina Löfving Lärare i årskurs 1-2 och utvecklingsledare på Spekerödskolan i Stenungsund. Har skrivit boken ”Digitala verktyg och 
sociala medier i undervisningen” och lärarhandledningen ”Lärarhack” om programmering i låg- och mellanstadiet. Fick lärarpriset 
Guldäpplet 2012 och har vunnit 1:a pris i Webbstjärnan med sina elever. Läser in en master i aktionsforskning och driver bloggen 
itmamman.se. 
 

Fredrik Heintz Forskare vid Institutionen för Datavetenskap, Linköpings universitet. Forskar på datavetenskaplig utbildning, artificiell 
intelligens och autonoma system. Studierektor med ansvar för pedagogiska och didaktiska frågor. Anser att skolan är ett viktigt område där 
vi kan bidra med vår stora erfarenhet av att lära ut datavetenskap och datalogiskt tänkande. Anlitad som expert av Skolverket för att 
föreslå hur digital kompetens och programmering kan införas i grund- och gymnasieskolan. Digitalisering förändrar allt! 
 

 Karin Nygårds Grundskollärare i Svenska och Svenska som andraspråk. Jobbat som utvecklare av digitalkunskap på Sjöstadsskolan i 
Stockholm. Just nu tjänstledig för att skriva böcker. Första boken, Koden till digital kompetens, handlar om bakgrunden till varför kunskap 
om kod är viktigt i dagens samhälle. Nästa bok heter Så funkar internet. Karin finns på twitter under namnet @grishund och driver även 
sajten teacherhack.com där alla ämnen presenteras ur digital synvinkel. 
 
Linda Liukas 
Författare och illustratör till ”Hello Ruby”, en bok om kod och programmering för barn, även grundare av ”Rails Girls”, ett globalt initiativ 

för att lära unga kvinnor om programmering i över 260 städer. Älskar Muji, Zelda Fitzgerald, programmering och saker som glittrar. 
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