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De vill sänka respekten för 

programmering 
Robotshowen på Vattenhallen vill öppna 

programmeringsvärlden för fler. För Linnea Persson, 7, verkar 

det ha fungerat. 

Av: Jacob Hederos 

- Om jag skulle bygga min egen robot så skulle jag vilja att den

städade mitt rum. Jag hatar att städa mitt rum, säger Linnea 

Persson som besökte Robotshowen på Vattenhallen science 

center tillsammans med sina grannar i Vollsjö, familjen Dan hejd. 

- Jag tror att det är väldigt viktigt att visa att det finns roliga

grejer med programmering. För tycker barn det är roligt, så är 

de på och vill lära sig mer, säger Heidi Danhejd, mamma till Theo 

och Milo, 7 respektive 6 år. 

Milo Danhejd, 6 år och Linnea Persson, 7 år, tyckte det var spännande att 

få träffa roboten Nao. "Nao blir för många barn en förebild för vad de 

själva skulle kunna bygga framöver" säger Rolf Niemann, pedagog på 

Vattenhallen. 

Bild: Peter Frennesson



Det finns ett behov för att fler lär sig programmering och 

intresset växer stadigt. Men många känner fortfarande att det 

är svårt, berättar pedagogen Rolf Niemann. Förutom showen 

håller de därför i kurser för elever i högstadiet nästan varje 

vecka, men också fortbildning för lärare. 

- Det gäller att öppna upp den här världen. Alla behöver inte bli

programmerare så klart, men det är viktigt att släppa den här 

onödiga respekten, säger Rolf Niemann och fortsätter: 

- Det är alldeles för många som rycker tillbaka och säger "det

här klarar jag inte" när de hör ordet programmering. 

Under sista veckan i april fokuserar Lunds universitet bland 

annat på programmering under temat "Det digitala samhället" 

som en del av de vetenskapsveckor som hålls under 350-

årsjubileet. 

"Det är som är bra med programmeringen är att det finns så många olika 

nivåer" säger Anna Agnemyr, som hjälpte Milo Danhejd, 6 år och Linnea 

Persson, 7 år när de besökte Vattenhallen. 
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