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https://www.youtube.com/wtch?v=FN2RM-CHkuI

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/algoritmisk-tenkning/


Analog koding

• Tenke algoritmisk

• Forstå prinsipper ved 
koding/programmering



Gruppeoppgave – analog koding

• Lag en algoritme for tannpuss

• Test ut algoritmen, husk at dere bare skal gjøre det som står i 
algoritmen, det er ikke lov å tenke selv

• Drøft: Hvorfor kan der være lurt å la elevene jobbe med analog koding 
før man begynner med koding på pc/pad



Viktige begreper

• Funksjoner: sett med 
instruksjoner for å utføre en 
oppgave 

• Vilkår: "HVIS", "SÅ", "ELLER"
• Hvis Mario bare har et liv og dør, 

så vis "game over", eller hvis 
Mario har flere liv igjen og dør så
fortsett fra forrige checkpoint

• Løkker: handling som gjentas 
flere ganger 



Nyttig info

• MYE bra til bruk i undervisning: https://www.kidsakoder.no/

• Blokkprogrammering: Ferdige kommando-klosser man setter 
sammen. For eksempel: Scratch, lego mindstorm/education

• Tekstbasert programmering: Skriver inn kommandoene som tekst. 
Eget programmeringsspråk. For eksempel Python

• Micro:bit: liten datamaskin for å lære barn å programmere. Både for 
blokkprogrammering og tekstbasert programmering. Kan settes 
sammen med bitbot

• Lego: bygge først, programmere etterpå

https://www.kidsakoder.no/


Bee-bot og 
Blue-bot

• Gulvroboter

• Gulvmatter og sekvenskort

• Blue-bot kan programmeres på en pad/pc



Scratch

• Få figurer til å bevege seg, lage historier eller enkle spill. 

• Relativt enkelt, de fleste elever vil antakelig mestre mye på egenhånd

• Lurt å lese før man bruker i undervisning: 
https://oppgaver.kidsakoder.no/scratch/veiledning_kom_i_gang/kom
_i_gang_med_scratch

• https://oppgaver.kidsakoder.no/scratch
• Les igjennom fanen "informasjon om kurset" før dere begynner. Der finner 

dere link til selve programmet.
• Lag gjerne bruker, så har dere til senere bruk. 

https://oppgaver.kidsakoder.no/scratch/veiledning_kom_i_gang/kom_i_gang_med_scratch
https://oppgaver.kidsakoder.no/scratch


Scratch



Scratch



Arbeid med Scratch

• Jobb sammen eller alene med oppgavene på "kidsakoder.no" (linken 
på forrige slide)

• Har du erfaring så jobbe med oppgaver på ditt nivå.

• Sett modus til "lærer" på oppgavesiden (se øverst til høyre på 
kidsakoder-siden)

• 11.30: Python, Micro:bit, lego og oppsummering



Python

• Tekstbasert programmeringsspråk

• Egner seg best til de eldste, og kanskje når man har jobbet noe med blokk-programmering

• Bruker amerikansk-engelsk som kommando-språk



Python



Micro:bit

• Liten datamaskin laget for å lære barn å 
programmere

• Microsoft MakeCode, Python, Scratch

• Mange ulike funksjoner, for eksempel 
temperaturmåler og kompass



Lego

• Blokkprogrammering, basert på Scratch

• Bygger roboter som man kan programmere etterpå

• Youtube: Lego Mindstorm

https://www.youtube.com/watch?v=ntBkg2x3EJ0&t=90s


Lego – First Lego League

• Discover (4-6 år) : Duplo

• Explore (6-9 år): WeDo (Lego Education)

• Challenge (10-16 år): Konkurranse med 4 deler: prosjekt, teknologi, 
kjerneverdier og robotbane


