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Den digitale tidsalder
• Den digitale revolusjon
• De digitalt innfødte – en myte



Mennesket har alltid hatt behov for hjelp til å gjøre 
utregninger

... og dette har vært en pådriver for utvikling av 
regnemaskiner og senere datamaskiner

Bilde: Wikipedia



De tidligste datamaskinene – eller mekaniske 
regnemaskinene – kom på 1800-tallet

... og hullkortet dukket opp i samme århundre for å styre 
og automatisere industrielle prosesser. Hullkortet ble 
også brukt som lagringsmedium for informasjon og ble 
tatt i bruk i Norge i 1900 i folketelling.

Bilde: Colourbox
Kilde: Wikipedia og Norsk Teknisk Museum



Datamaskinen om bord i Apollo 11 på den første 
måneferden hadde mindre kraft enn dagens kalkulatorer

... En iPhone har rundt 100.000 ganger så stor 
prosessorkraft

~3 GHz

0,043 MHz 



Commodore PET (Personal Electronic Transactor) 
(1977) var den første datamaskinen for «vanlige folk»

Bill Gates 1981: ”640K of memory is enough”, 
senere har han nektet for å sagt det…

Commodore 64
1982

Kilde: www.computerhistory.org



Hva er CPU, RAM, ROM og harddisk-minne?

CPU (Central Processing Unit): Prosessoren er 
den delen som utfører alle oppgaver i 
datamaskinen.

RAM (random-access memory): 
Datamaskinens korttidshukommelse. 
Arbeidsminne.

ROM (read-only memory): Fast lagret 
innhold, f. eks oppstartsrutiner (BIOS), 
driverporgrammer osv.

Harddisk: Varige elektroniske lagertyper. 
Tidligere magnetdisker, men nå mer vanlig 
med Flash.



Eksempel på tidlig dataoverføring

Fysikere fra bl. a. Norge reiste til CERN

• Hentet til å begynne med data på hullkort og senere på 
tape

• Fraktet med fly til Oslo (og andre forskningsinstitusjoner 
over hele verden) hvor dataene ble matet inn i 
datamaskiner og analysert

• Ferdig analyserte data ble fraktet tilbake til CERN

Til tross for stor ”båndbredde”, tungvint og tregt!



Utviklingen av internett

• Utviklet av amerikanske DARPA (Defense Advanced 
Research Projects Agency som er underlagt Department 
of Defence).

• Arpanet, 1968 – 1980
• Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller deltok fra 1973

• Uninett i Norge, 1970-tallet
• Samarbeid om et nettverk mellom universitetene i Norge

• Begrepet internett er et tåkete begrep
• Internett er ren kommunikasjon mellom datamaskiner vha

rutere og protokoller
• Mest kjente protokoller TCP (Transmission Control Protocol) og IP 

(Internet Protocol)



Informasjonsutvikling i før-WWW

Overføring av data ble gjort ved hjelp av programmer 
som støtter f. eks FTP (File Transfer Protocol)

• Tungvint, måtte vite filnavn og filbaner i tillegg til server osv.

Forskere ved bl. a CERN lette etter nye løsninger...



World Wide Web blir unnfanget i mars 1989 og født mot 
slutten av 1990

Tim Berners-Lee ved CERN 
forelegger et forslag til sin sjef:

”This proposal concerns the management of general 
information about accelerators and experiments at 
CERN. It discusses the problems of loss of information 
about complex evolving systems and derives a solution 
based on a distributed hypertext system.”

Adressen til den første web-serveren 
er fortsatt i bruk: http://info.cern.ch

http://info.cern.ch/


Og etter det har utviklingen nærmest eksplodert...



Og etter det har utviklingen nærmest eksplodert...

https://www.youtube.com/watch?v=53tdYmJuUmM

https://www.youtube.com/watch?v=53tdYmJuUmM


«Digitalt innfødte» eller «Google-generasjonen» har blitt 
et begrep

Hvordan stemmer dette overens med virkeligheten?

Hvordan stemmer dette overens med deres erfaring fra 
skolen?

Hvilke utfordringer står dere overfor i skolen?

Hvilken tilnærming må vi ha til barn som er vokst opp 
med digitale duppe-ditter?

Vi jobber i breakout rooms



Hvorfor skal elevene programmere?



Begrunnelser for programmering (diskusjon i 
media):

• Kreativitet
• Systemforståelse
• Mestring (gjelder særlig gutter)
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Begrunnelser for programmering

• Teknologisk allmenndannelse

• Algoritmisk tenking - problemløsingsstrategi

• Hvilke problemer kan en datamaskin løse (og hvilke kan den ikke løse)

• Et språk for å uttrykke seg og skape i det digitale

• Forstå datamaskinen sitt språk. Har kommunisert med en maskin

• Møte og mestre teknologi. Teknologisk mindfullnes

• Systemforståelse

• Læring i fag
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Algoritmisk tenkning og programmering 
i skolen
• I matematikk
• I naturfag



21st Century Skills



Ludvigsenutvalget sitt mandat
Utlede hva elevene vil ha behov for å lære i skolen i et 
perspektiv på 20–30 år 

Hovedspørsmålene i utredninga:
• Hvilken kompetanse vil være viktige for elevene i skolen, i videre utdanning 

og yrkesliv og som ansvarlige samfunnsborgere?
• Hvilke endringer må gjøres i fagene for at elevene skal utvikle denne 

kompetansen?
• Hva kreves av ulike aktører i grunnopplæringen for at fornyede fag skal 

føre til god læring for elevene?



Utvalget anbefaler

…fire kompetanseområder som grunnlag for fornyelse av innholdet i skolen:
1. fagspesifikk kompetanse
2. kompetanse i å lære
3. kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta
4. kompetanse i å utforske og skape



På bakgrunn av utvalgets anbefalinger bygger LK20 på 
følgende prinsipper:

• Det skal være et sett med kjerneelementer i alle fag som angir det viktigste og mest sentrale 
elevene skal lære

• Det skal være tid til dybdelæring

• Det legges til rette for å sammenhenger mellom fagområder

• Elevene skal utvikle evnene til å reflektere og tenke kritisk

• Elevene skal trenes i å arbeide med metoder og tenkemåter

• Det legges til rette for utforskning, utvikling av skaperkompetanse og praktisk tilnærming



I den overordnede delen av LK20 på følgende finner vi:

• «utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrang»

• «bruke fornuften på en undersøkende og systematisk måte i møte med konkrete praktiske utfordringer, 

fenomener, ytringer og kunnskapsformer»

• «elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, 

og til å løse problemer og stille nye spørsmål»

• «de tar i bruk redskaper for å mestre en praktisk oppgave»

• «alle skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og 

medansvar»

• «fagenes kompetansemål må ses i sammenheng med hverandre i og på tvers av fag»

• «kunnskap om teknologi innebærer en forståelse av hvilke dilemmaer som kan oppstå ved bruk av 

teknologi, og hvordan disse kan håndteres»



Programmering i naturfag i LK20

Fra kjerneelementet Teknologi:

Elevene skal forstå, skape og bruke teknologi, inkludert programmering og 
modellering, i arbeid med naturfag. [...] Elevene skal forstå teknologiske 
prinsipper og virkemåter. De skal vurdere hvordan teknologi kan bidra til 
løsninger, men også skape nye utfordringer.

Fra grunnleggende ferdigheter:

Digitale ferdigheter i naturfag er å kunne bruke digitale verktøy til å utforske, 
registrere, beregne, visualisere, programmere, modellere, dokumentere og 
publisere data fra forsøk, feltarbeid og andres studier.



Kompetansemål i naturfag i LK20

2. trinn:
• presentere egne ideer til teknologiske oppfinnelser

4. trinn:
• utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og 

beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen
• designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon



Kompetansemål i naturfag i LK20

10. trinn:
• utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og 

en mottaker
• bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener

7. trinn:
• utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler 

som virker sammen
• designe og lage et produkt basert på brukerbehov
• reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og 

føre til nye dilemmaer



Programmering i matematikk i LK20

Fra kjerneelementet Utforsking og problemløysing:

Algoritmisk tenking er viktig i prosessen med å utvikle strategiar og framgangsmåtar
for å løyse problem og inneber å bryte ned eit problem i delproblem som kan løysast
systematisk. Vidare inneber det å vurdere om delproblema best kan løysast med eller 
utan digitale verktøy. Problemløysing handlar òg om å analysere og forme om kjende
og ukjende problem, løyse dei og vurdere om løysingane er gyldige.

Fra grunnleggende ferdigheter:

Digitale ferdigheiter i matematikk inneber å kunne bruke grafteiknar, rekneark, CAS, 
dynamisk geometriprogram og programmering til å utforske og løyse matematiske 
problem. Vidare inneber det å finne, analysere, behandle og presentere informasjon 
ved hjelp av digitale verktøy. Utviklinga av digitale ferdigheiter inneber i aukande grad 
å bruke og velje formålstenlege digitale verktøy som hjelpemiddel for å utforske, løyse 
og presentere matematiske problem.



Kompetansemål i matematikk i LK20

4. trinn:
• utforske og beskrive strukturar og mønster i leik og spel
• lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer

2. trinn:
• lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel

3. trinn:
• lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel knytte til 

koordinatsystemet

5. trinn:
• lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer



Kompetansemål i matematikk i LK20

8. trinn:
• utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av 

programmering

6. trinn:
• bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å utforske 

geometriske figurar og mønster

7. trinn:
• bruke programmering til å utforske data i tabellar og datasett



Kompetansemål i matematikk i LK20

10. trinn:
• modellere situasjonar knytte til reelle datasett, presentere resultata og 

argumentere for at modellane er gyldige
• utforske matematiske eigenskapar og samanhengar ved å bruke 

programmering

9. trinn:
• simulere utfall i tilfeldige forsøk og berekne sannsynet for at noko skal 

inntreffe, ved å bruke programmering



LK20 introduserer nye arbeidsmetoder i fagene

• Programmere
• Skape
• Utforske
• Modellere
• Simulere
• Lage
• Designe



Når vi skal programmere i klasserommet må vi gjøre noen 
vurderinger og ta noen beslutninger

• Skal elevene lære programmering i fagene?
• Skal programmeringen knyttes til emner?
• Skal vi ha en tverrfaglig tankegang?



Utfordringer ved programmering og teknologiprosjekter

• Føler at vi ikke har nok kompetanse
• Barn lærer ofte raskere og vil fort kunne bli flinkere enn oss

• Vi må svelge stoltheten og godta at elevene kan komme til å utkonkurrer oss

• Skolen mangler utstyr
• Aktive elever er mer i bevegelse og lager mer lyd, men vi må 

huske at en aktiv form for undervisning krever aktive elever



Algoritmisk tenkning
• Hva er det og når gjør vi det?



udir.no



Den algoritmiske tenkeren skal...

... være en aktiv deltager – ikke bare konsument

... skape algoritmer, ikke bare lære algoritmer

... modellere, ikke bare bruke modeller



Algoritmisk tenkning

• Utvetydig oppskrift for en operasjon
• Liste med instruksjoner 
• Systematisk problemløsing

• Algoritmisk tenkning
• Tenke som en informatiker
• «Computational thinking»

• Etymologi: Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī (790-840)
• Persisk matematiker, astronom, geograf



Algoritmisk tenkning er en problemløsningsprosess

• organisere og analysere data på en logisk måte
• bryte ned komplekse problemstillinger til mindre del-problemer
• representere data ved hjelp av abstraksjoner som modeller og 

simuleringer
• lage automatiserte løsninger ved hjelp av algoritmer (steg-for-steg)
• identifisere, analysere og implementere mulige løsninger på problemet 

mest mulig effektivt
• prøve, feile og feilsøke
• generalisere løsninger

• Vi gjør det oftere enn vi tror …



Vi tenker oftere algoritmisk enn vi tror…





Algoritmisk tenkning i problemløsning
• Pseudokode
• Flytskjema



Algoritmer er et sett med presise instruksjoner

https://www.youtube.com/watch?v=cDA3_5982h8

https://www.youtube.com/watch?v=cDA3_5982h8


Flytskjema
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Er det et kvadrat?

Skaperskolen ved Liv Oddrun Voll, Naturfagsenteret

https://www.naturfagsenteret.no/c1519043/binfil/download2.php?tid=2220073


Pseudokode 1

Opptelling av personer i rommet

• Start betingelse: N = 0 

• Prosess (løkke): For hver person i rommer
N = N+1

• Resultat:         N

Definer og sett variabler som vil bli brukt 

Gjør noe 

Vis resultat 



Pseudokode 2

Opptelling av gutter og jenter i rommer

• Start betingelse: N_J = 0   N_G = 0 

• Prosess (løkke): For hver person i romme
Hvis jente

N_J = N_J + 1

Ellers

N_G = N_G + 1

• Resultat:         N_J    N_G

Definer og sett variabler som vil bli brukt 

Gjør noe 

Vis resultat 

Logisk betingelse

Gjør noe annet

Logisk betingelse



Oppgave i breakout rooms

• Lag en oppgave med flytskjema og deretter en lager dere en 
pseudokode som utfører oppgaven

• Alternativer:
• Du står utenfor en dør. Du vet ikke hva som er på innsiden. Lag et 

flytskjema for hvordan du går inn i rommet og hvordan du orienterer og 
beveger deg etterpå.

• Ta for deg hvordan du leder undervisningen. Lag et flytskjema.
• Evt velg noe annet kreativt

• Når flytskjemaet er laget. Kan dere gjøre det om til pseudokode? 


