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Programmering som valgfag 

 

Introduksjon 
Programmering som valgfag er et prøveprosjekt for utvalgte skoler på ungdomstrinnet fra høsten 

2016. 

Totalt timetall er 57 timer (60 minutters enheter), og leksjonene her er derfor basert på en 

dobbeltime (90 minutter) i uka for 38 uker.  

I dette heftet finner du de første leksjonene (1-9), hvor hver leksjon er tenkt brukt i en dobbeltime. 

Jeg anbefaler å starte med disse fordi de gir god innsikt i hva programmering innebærer. Disse 

leksjonene er basert på 20-timerskurset hos code.org – men hvor jeg har skrevet kommentarer og 

laget oppgaveforslag for fordypning og for å sjekke forståelse. 

Øvrige leksjoner er organisert i «blokker», og disse kan man forskyve – de står derfor ikke i en 

kronologisk rekkefølge. Det er viktig å starte med blokken grunnleggende programmeringsprinsipper 

fordi disse blir tatt i bruk for å forklare i de andre blokkene. Under et forslag til fordeling av timetall. 
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Leksjon 1 og 2  
I de første ukene går vi rett på programmering for å skape interesse og engasjement - vi 
ønsker at alle skal se at de kan kode, uavhengig av forkunnskaper. Elevene vil nok være ivrige 
etter å gå i gang med praktisk arbeid framfor å bli presentert for teori.  
  
Utgangspunktet er 20-timerskurset på CODE: https://studio.code.org/s/20-hour. Dette 
kurset er laget fra 5. klasse og oppover, og man kan få både norsk og nynorsk versjon - i 
tillegg til en rekke andre språk. Det kan være en fordel å bruke engelsk versjon fordi mye 
faglitteratur og ressurser er skrevet på engelsk - og de vil da bli i bedre stand til å forstå 
informasjon de finner på nett. Dette må vurderes på hver skole. 
  
Før undervisningen må du registrere deg som lærer på https://studio.code.org 
Deretter kan du registrere dine elever - de trenger derfor ikke registrere seg selv, men får 
tildelt lenke til nettside, sitt brukernavn og passord fra deg i begynnelsen av første 
undervisningsøkt. Gjennom å registrere seg blir progresjon lagret, du får oversikt over 
elevenes progresjon og du kan også tildele oppgaver de skal gjøre. Som lærer får du tilgang 
til fasitsvar på aktivitetene, dette er ikke tilgjengelig for elevene. Elevene må ha enhet å 
jobbe på, tilgang til Internett – og det er en fordel med hodetelefoner. 
 
Det er satt av god tid til de første oppgavene slik at alle kommer godt i gang, og har god 
forståelse av grunnleggende programmeringsprinsipper gjennom å gjøre aktiviteter og svare 
på oppgaver. Dersom det er noen som er spesielt raske kan de f.eks. jobbe med spillene som 
ligger på samme nettside. Disse spillene blir repetisjon av hva de lærer i leksjonen.  

Undervisningsøkta  

Forklar elevene at de i dag skal programmere, og at programmeringen foregår med å trekke 
på plass blokker i riktig rekkefølge. Språket som ligger bak "blokkene" er et programmerings-
språk som heter Java. Java er et såkalt objektorientert programmeringsspråk1. 
  
Det som er viktig med denne type programmering er at man må sørge for at ting skjer i riktig 
rekkefølge, og det er dette elevene vil få trening i gjennom å gjøre de 20 aktivitetene som 
ligger i scene 2. I tillegg skal de se videoene (videone kommer automatisk fram etter hvert 
som man jobber seg gjennom modulen).  
 
                                                           
1 https://no.wikipedia.org/wiki/Objektorientert_programmering  

https://studio.code.org/s/20-hour
https://studio.code.org/
https://no.wikipedia.org/wiki/Objektorientert_programmering
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Som et eksempel på at ting må skje i riktig rekkefølge kan man be elevene beskrive hvordan 
man utfører en oppgave. Et eksempel er å handle en vare i en butikk. I grove trekk vil det 
foregå slik: 
  

1. Man går inn i butikken 
2. Finner varen 
3. Går til kassen 
4. Betaler 
5. Går ut av butikken 

  
Still spørsmål om hva som vil skje hvis man gjør ting i feil rekkefølge - da vil man ikke få 
ønsket resultat. Slik er det også med programmering. En algoritme er en presis beskrivelse 
av en endelig serie operasjoner som skal utføres for å løse et problem eller et sett med flere 
problemer.  

Aktiviteter  

Aktivitetene elevene skal jobbe med er «scene 2». Vis første aktivitet i plenum slik at alle har 
forstått hvordan man skal trekke bokser på plass. La deretter elevene jobbe videre på 
egenhånd. Det kan være en fordel at alle har hodetelefoner slik at de ikke forstyrrer andre. 
Elevene vil få ulike utfordringer, og får automatisk tilbakemelding dersom noe er feil eller de 
har brukt for mange blokker. 
 

 
 

Vis elevene knappen med vis kode, og vis dem hvordan koden bak blokkene ser ut. De skal se 
på denne koden flere ganger underveis i aktivitetene. Elevene jobber med aktivitetene på 
egenhånd - og prøver eventuelt å hjelpe hverandre hvis behov. Oppgavene burde være 
såpass enkle at de burde klare å finne ut av disse på egenhånd. 
 
Hvis elevene får opp et annet 

språk enn norsk er det en 

meny i nedre venstre hjørne 

hvor språk kan endres. 
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Oppgaver  

Etter å ha jobbet med aktivitetene på nettsiden vil oppgavene kunne brukes for å reflektere 

over hva man har gjort og kontrollere at elevene har forstått konseptene de har blitt 

introdusert for. Hensikten med oppgavene er å sjekke at elevene har forstått prinsippene 

med programmering, kan lese en kode og forstå hva som skjer når koden endres.  

Oppgave 1  

Her er det skjermklipp fra aktivitet 3 i scene 2. Still 

spørsmål ved hva som ville skje hvis det stod venstre 

istedenfor høyre i koden. Svaret vil være at man går 

rett på dynamitten.  

Oppgave 2  

Her er det skjermklipp fra aktivitet 4 i scene 2. Hensikten er 

også her forståelse av hvordan en kode fungerer, og hva 

som vil skje dersom man ikke setter hendelsene i riktig 

rekkefølge. Still spørsmål om hva som vil skje hvis man 

bytter om venstre og høyre. Svaret er at da vil programmet 

stoppe umiddelbart fordi figuren går rett i veggen. 

Oppgave 3  

Her er det skjermklipp fra aktivitet 7 i scene 2. Hensikten 

er å sjekke forståelse av å lese programkode, ikke minst å 

forstå hvordan løkker fungerer. Spørsmålet man stiller er; 

hva ville skjedd hvis man satt «snu mot høyre» inn i løkka. 

Svaret er at spillet raskt vil stoppe opp fordi fuglen vil først 

snu mot høyre, gå en fram, snu mot høyre, gå en fram – og vil da stange i 

veggen.  

Oppgave 4  

Dette er skjermklipp fra aktivitet 11 i scene 2. Hensikten 

er å sjekke forståelse av å lese programkode og forstå 

hvordan løkker virker. Spørsmålet er om vi kunne lagt til 

en løkke i koden. Svaret er ja; vi kunne lagt til en løkke 

med «gå fremover» og gjenta den 2 ganger. Spørsmålet er 

om koden blir bedre av den grunn, noe som kan diskuteres. 

Oppgave 5  

Her er det tatt utgangspunkt i aktivitet 12 i scene 2. 

Hensikt med oppgaven er at elevene skal se fordelen 

med å bruke løkker framfor å skrive alle kommandoer. 

Spørsmålet er; hvordan ville programkoden se ut uten 
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løkker? Svaret er at man måtte satt opp punktene under 6 ganger etter hverandre. 

 Gå fremover 

 Snu mot venstre 

 Gå fremover  

 Snu mot høyre 

Oppgave 6  

Her er skjermklipp fra aktivitet 19 i scene 2. 

Spørsmålet her er hvorfor figuren ikke snur til 

høyre ved første mulighet. Svaret er at koden sier 

at den skal fortsette rett fram inntil det ikke er sti 

foran – og det er det ved første sidevei til høyre.  

Oppgave 7  

Elevene skal reflektere over hva de har lært gjennom aktivitetene. Still disse spørsmålene: 

• Hva er det viktigste å tenke på når vi programmerer? 

• I hvilke sammenhenger er det lurt å bruke løkker? 

• Hva er den største forskjellen på hvis (if) og hvis-ellers (if-then) i praksis?  

• Er det mulig å bare bruke hvis (if) framfor hvis-ellers (if-then) når det er flere 

valg – og hvor fornuftig mener dere dette i så fall er? 

• Hva mener dere at dere har lært gjennom å jobbe med de 20 aktivitetene? 

 

Det viktigste elevene skal ha lært er at ting må skje i riktig rekkefølge. Løkker er lurt å bruke 

der samme handling eller gruppe av handlinger skjer mange ganger. Forskjellen på hvis (if) 

og hvis-ellers (if-then, if-else) er at med hvis har man bare et valg og at man ikke skal gjøre 

noe annet hvis-argumentet ikke har svaret ja, mens med hvis-ellers gis to valg. Man kan løse 

dette med å sette opp to hvis – hvor hver hvis har sitt alternativ. Den siste varianten er 

mindre funksjonell enn å bruke hvis-ellers. Det siste spørsmålet handler om at elevene selv 

må tenke gjennom hva de har lært, slik at de også kan se sin egen progresjon – det er en 

måte å synliggjøre læringen på. 

Oppgave 8  

Det er noen begreper som elevene må kunne, og som de har arbeidet praktisk med i 

aktivitetene.  

• Hva menes med følgende begreper og hvordan har dere brukt dette i arbeidet med 

aktivitetene; 

• Algoritme 

• Løkke 

• Variabel 
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En algoritme er en presis beskrivelse av en endelig serie operasjoner som skal utføres for å 
løse et problem eller et sett med flere problemer. Her kan man si at det handler om å sette 
handlinger i riktig rekkefølge for å få forventet resultat. 
 
En løkke gjør at vi kan angi at en eller en gruppe av handlinger utføres et bestemt eller 
ubestemt antall ganger (fortsett inntil). 
 
Variabel har en sammenheng med hvis og hvis-ellers i scene 2.  

Oppgave 9  

I denne oppgaven handler det om å kunne tolke programkoden som tekst, nærmere 

bestemt Javascript. Elevene bør ha sett på noen av disse kodene underveis i aktivitetene. Si 

til elevene at dette er programkode for noen av oppgavene de har utført, og om de kan 

tenke seg hva koden forteller at figuren skal gjøre. 

Dette betyr at figuren skal bevege seg framover tre ganger. Det er ikke en 

løkke, men samme handling som er satt opp tre ganger etter hverandre. 

Dette er imidlertid en løkke, og hvor man skal gjenta at figuren skal gå 

framover 5 ganger. Det som står foran 

klammeparentes er hvor mange ganger noe skal skje 

og at man teller for hver gang. Det som står i 

klammeparentes er handlingen som skal utføres. 

Disse programsetningene forteller at figuren skal bevege seg framover 

til den når målet, og at hvis det er mulig å gå til høyre skal den svinge 

til høyre. Det er ingen fast angivelse av hvor mange ganger dette skal 

skje, slik man ser i koden over. 

Kompetansemål i  denne leksjonen  

Modellering: 

 Gjøre rede for hvordan datamaskiner og programmer fungerer, inkludert et utvalg 

utbredte programmeringsspråk og deres bruksområder  

 Dokumentere og forklare programkode gjennom å skrive hensiktsmessige 

kommentarer og ved å presentere egen og andres kode  

Koding: 
 

 Bruke flere programmeringsspråk der minst ett er tekstbasert  
 Bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, 

funksjoner og enkel brukerinteraksjon  
 
Elevene har i leksjonen blitt introdusert for to programmeringsspråk; visuelt og Javascript. 

De har selv laget kode hvor de har brukt grunnleggende prinsipper som løkker og variabler – 
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i tillegg til algoritmer. Gjennom å kode i aktivitetene og løse oppgavene har de dokumentert 

og forklart programkode.  

Leksjon 3 og 4 
I denne leksjonen skal de fortsette med visuell programmering, og blir introdusert for noen nye 

begreper. 

Undervisningsøkta  

Start med å ta opp konseptet med løkker som en repetisjon. Løkker er sentralt i å forstå i 
programmering. 
  
Spør om hvordan løkker fungerer i et analogt liv. Hvilke løkker kan de finne i dagligdagse 

aktiviteter som å gå eller spise? Når vi går gjør vi samme bevegelse mange ganger - sett en 

fot fram, sett andre fot fram, gjenta prosessen n antall ganger. Elevene kan prøve, på papir, 

å f.eks. lage et program for hvordan de kommer hjemmefra og til skolen - eller for å bevege 

seg fra en del av skolen til en annen.  

  

La elevene jobbe med oppgavene i scene 5. Elever som er tidlig ferdig kan begynne med 

scene 7, og øvrige elever kan f.eks. jobbe med scene 7 som lekse før neste leksjon. Du skal 

ikke se bort fra at flere vil prøve seg på egenhånd enten dette gis i lekse eller ikke. I scene 7 

blir elevene også introdusert for løkke i løkke. Andre alternativer er å jobbe med tangram (se 

under) – eller å fortsette med spillene på code.org. 

Et tips for å jobbe med geometriske 

figurer er å bruke tangram som 

utgangspunkt. Tangram er et spesielt 

puslespill med 7 biter, og som kan settes 

sammen på et utall måter – slik 

eksemplene til venstre viser. På 

fritegneoppgaven kan man bruke tangram 

som inspirasjon. Det finnes mange bilder 

av tangramfigurer på nett – søk tangram i 

bildesøk for å få fram eksempler. Det er 

også noen interaktive ressurser for å sette 

sammen puslespill selv, men flere har 

dårlig grensesnitt. Det beste er å ha et 

sett med tangrambrikker og pusle disse 

sammen fysisk. Det er mulig å klippe ut 

tangrambrikker, men man må være nøyaktig og det er best resultat hvis papiret ikke er for 

tynt.  

Aktiviteter  
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Elevene blir fra første aktivitet i scene 5 introdusert for begrepet piksel2 (piksler). Her kan 

man snakke om andre områder hvor man jobber med piksler, f.eks. i forbindelse med TV og 

digitale bilder. En piksel er satt sammen av «picture element» - bildeelement – og viser til at 

bilder er satt sammen av mange små punkter. Man kan bruke et millimeterark og fargelegge 

mønstre i rutene, og på den måten få fram et bilde for å illustrere hvordan piksler fungerer.  

Det som kanskje er største utfordring med aktivitetene er å få til hvor mange grader man 

skal rotere for å skape firkanter og trekanter. Her må de kanskje prøve seg fram for å finne 

det riktige gradtallet. Det er flere måter å løse oppgavene på, men kanskje aktivitet 5 og 7 er 

de største utfordringene i scene 5 fordi man skal bruke et minste antall programblokker 

mulig for å få til tegningene korrekt og kunne gå videre. La gjerne elevene arbeide sammen 

om å komme fram med løsninger her.  

Det er i det hele tatt mye matematikk i forbindelse med å programmere figuren til å lage 

ulike geometriske figurer.  Bruk derfor leksjonen til å fortelle elevene hvor viktig det er å 

kunne geometri for å løse denne type oppgaver.  

I aktivitet 10 skal de lage sin egen tegning, og her kan fantasien få fritt utløp. La dem lagre 

gode eksempler og vis dem fram for de andre. Diskuter hvordan de har kodet for å skape de 

ulike figurene.  

Oppgaver  

Oppgave 1  

Elevene må forstå hva som menes med en piksel. Spør om de har sett begrepet i forbindelse 

med digitale kameraer og mobilkameraer – og få dem til å sjekke ut hva som tilbys for salg i 

dag.  

Se også på maleriet til George Seurat3 som er 

malt i en teknikk som kalles pointillisme, hvor 

man bruker små punkter for å skape en helhet.  

Man kan si at bildet viser hvordan man bygger 

opp noe ved hjelp av piksler. Det er også dette 

vi mener når vi snakker om 

punktgrafikk/rastergrafikk, og utfordringene 

ser man tydelig når man forstørrer. Da blir 

bildet utydelig og kornete.  

Spør gjerne elevene om hva de tror ville være best når man skal forstørre noe; et bilde som 

er malt med mange små piksler eller et bilde som har større piksler. Svaret er det første; 

                                                           
2 https://no.wikipedia.org/wiki/Piksel  
3 Un dimanche après-midi d'Ile de la Grande Jatte 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Georges_Seurat_031.jpg?uselang=no  

https://no.wikipedia.org/wiki/Piksel
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Georges_Seurat_031.jpg?uselang=no
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mange små piksler – jo flere, jo bedre. På datamaskiner bruker man enten rastergrafikk eller 

vektorgrafikk – den siste kan forstørres uten at kvaliteten går tapt.  

Oppgave 2  

Dersom dere ikke har tangrambiter så klippes et sett ut i tykt papir for hver gruppe av elever 

(2 elever pr gruppe). Elevene skal sitte med ryggen mot hverandre. Den ene eleven får utdelt 

en tangramtegning, f.eks. av en katt, og skal forklare den andre 

eleven hvordan bitene skal settes sammen. Deretter bytter man 

oppgaver. Hensikten med oppgaven er å fokusere på hvor viktig det 

er å være presis når man skal programmere. I eksempelet her er 

katten i ulike farger for å gjøre det enklere å se de ulike bitene, men 

i praksis pleier man å bruke biter i kun en farge – oftest svart. 

Oppgave 3  

Ta utgangspunkt i en sammensatt figur, f.eks. en tangramtegning,  og be elevene om å forklare 

hvordan de ville gått fram for å tegne en av figurene gjennom å bruke prinsippene i koding. De 

trenger ikke skrive lengder, men skal angi hvor mange grader som skal snus og til hvilken retning. 

Sammlign hva slags rekkefølge de ulike har valgt, og tegn raskt etter «oppskriften» for å se om 

resultatet blir som forventet. Tips: bruk enkle figurer, eventuelt at man lager figurer som bare består 

av 3 eller 4 biter.  

Oppgave 4  

Dette er kode hentet fra aktivitet 10 i scene 7, og et bilde av figuren koden lager. Be dem 

peke ut hvordan man kan se at her er det løkke i løkke i koden, og hvor mange løkker de ser 

her. Spør hva som ville skje hvis  

A. «angi farge» stod i den ytterste løkken (gjenta 9 ganger)  

B. «angi farge» stod utenfor løkkene (etter «når den kjører»)   

C.  «angi farge» stod i den innerste løkken (gjenta 4 ganger) 

 

 

Det er tre løkker i koden (gjenta 9 ganger, gjenta 10 ganger, gjenta 4 ganger). I tilfelle A vil 

alle firkanter i hver linje ha samme farge fordi man angir fargen for hver langside. For B vil 
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alle firkanter ha lik farge fordi man velger farge for hele figuren med en gang. I det siste 

tilfellet vil alle sider i alle de små firkantene få ulik farge.  

Oppgave 5  

I aktivitet 9 i scene 5 tegnet dere en sirkel. Det er koden under til venstre. Hvorfor må koden gjentas 

360 ganger? Se deretter på koden i midten. Gir denne samme resultat som koden til venstre? Hva 

tror dere blir resultatet av koden helt til høyre? 

 

Koden må gjentas 360 ganger fordi det er 360 grader i en sirkel. Koden i midten 

lager også en sirkel, men inneholder for mye kode – det er bedre å skrive 360 

enn at det skal tegnes 180 om gangen. Den siste koden lager en blomst – det er 

halvsirkler som tegnes, og man snur 90 grader etter hver halvsirkel. Dette 

gjentas fire ganger.  

Oppgave 6 

Vis fram de figurene som elevene har laget på frihånd i de siste aktivitetene. Diskuter hva de 

har gjort. Kom eventuelt med forslag til forbedringer. Bildene de lager kan lagres til arkiv – 

og de noterer ned lenke slik at de kan vises fram for resten av klassen. Alternativt tas 

skjermklipp og alle bildene settes sammen til en presentasjon. Det er viktig at de får lov til å 

vise fram arbeidet sitt for andre.  

Kompetansemål i  denne leksjonen 

Modellering: 

 Dokumentere og forklare programkode gjennom å skrive hensiktsmessige 

kommentarer og ved å presentere egen og andres kode 

Koding: 

 Bruke flere programmeringsspråk der minst ett er tekstbasert  
 Bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, 

funksjoner og enkel brukerinteraksjon  
 

Se for øvrig kommentarer etter kompetansemål i forrige leksjon. Det som er nytt i denne 

leksjonen er løkker i løkker. 

Leksjon 5 
I denne leksjonen blir elevene introdusert for funksjoner og betingelser. 
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Undervisningsøkt  

Elevene skal i dag jobbe med scene 9, og får her en introduksjon til funksjoner og betingelser. Det 

jobbes også videre med hvis-utsagn (while). 

En funksjon er et sett med handlinger som hører sammen. Man lager med andre ord en oppskrift 

som skal følges for å få riktig resultat. Det er ikke særlig annerledes enn det de allerede har holdt på 

med, men utfordringene i scene 9 gjør også at de skal lage programkode som er så kort som mulig. Å 

komprimere kode er viktig – selv om man kan løse samme problem med å «hardkode», dvs. at man 

skriver inn alle steg framfor å bruke løkker og funksjoner. 

Man kan tenke seg det på samme måte som en strikkeoppskrift. En strikkeoppskrift er et slags 

program, og det finnes mange ulike programmer – avhengig av hva som skal bli det ferdige 

resultatet. Et program kan føre til at man har strikket en lue, et annet at man har strikket en genser. 

Det ville ikke være fornuftig at strikkeoppskriftene inneholdt informasjon om hver eneste maske som 

skulle strikkes, f.eks. at det stod strikk en rett maske, strikke en vrang maske, strikk en rett maske, 

strikke en vrang maske – og at dette ble gjentatt for hver maske i f.eks. en vrangbord på en genser. I 

stedet sier man at det skal strikkes en rett og en vrang inntil man har nådd en viss lengde (omkrets). 

På samme måte som man har flere typer funksjoner i en strikkeoppskrift, områder hvor man skal 

strikke en rett og en vrang, områder med bare rette, felling osv – kan et dataprogram inneholde flere 

funksjoner i sin kode. 

For elever som er musikkinteresserte kan man snakke om at akkorder på en måte er en funksjon – en 

akkord setter sammen flere toner til en helhet. Vi sier ikke at akkorden C inneholder tonene G, C og E 

– vi kaller den bare C. Deretter skaper vi musikk gjennom å sette sammen flere akkorder til en sang. 

En betingelse gjør at man må sjekke noe, f.eks. er det en haug foran meg eller ikke? Etter 

evalueringen kommer en handling – hva skal jeg gjøre hvis betingelsen er riktig/gal? 

Aktiviteter  

Elevene skal i dag jobbe med scene 9. Det er kanskje aktivitet 8 og 9 som er de større utfordringene 

fordi det er lett å 

bruke for mange 

blokker – selv om 

dette også løser 

oppgaven. Her 

må de gå tilbake 

og tenke nytt 

hvis de ikke får til 

koden med 

antallet blokker 

som står på 

toppen av hver 

oppgave. 
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Oppgaver  

Oppgave 1  

Her er kode hentet fra aktivitet 1 i 

scene 9. Dette er en form for 

hardkoding. Hva tror dere menes med 

hardkoding? I oppgaven er blokkene 

dere kan bruke begrenset, men hvis 

dere kunne brukt flere blokker enn de 

som står der; hvordan kunne koden 

blitt bedre (mer kompakt)? 

Svaret her er at med en gjentablokk 

kunne man brukt en blokk «gå framover» og gjentatt denne – «fjern1» skulle stått utenfor løkken. Et 

annet alternativ er å bruke «gjør inntil» - hvor man går framover så lenge det er sti, og deretter 

legger inn «hvis hull» gjør «fyll1».  

Oppgave 2  

Her ser dere et skjermklipp fra aktivitet 6 i 

scene 9. Tenk dere at dere kunne bruke 

flere blokker, og ønsket å bruke «gjenta»-

blokken også. Hvor måtte den blitt plassert 

for at koden skulle gjøre det samme som i 

koden som allerede står der? 

Svaret er kodene under. Legg merke til at 

«gå fremover» er flyttet ut av den indre 

løkka i forslaget til venstre. Det gjør at man 

bruker løkka med «gjenta 5 ganger». I koden til høyre blir egentlig ikke den ytre løkka brukt i det hele 

tatt fordi alt foregår inne i «så lenge det er en haug». Ta gjerne opp disse forslagene og se om 

elevene klarer å komme til denne konklusjonen om hvordan disse to kodene fungerer. 
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Oppgave 3  

Dette er en programkode fra en av aktivitetene i scene 9. Hva tror dere 

skjer her? Er det noen løkker i programkoden? Hvis ja, hvordan kan dere 

se det? Er det noen betingelser i koden – i så fall hvilke)? 

Svaret er aktivitet 10, og til høyre er den visuelle koden. Figuren går 

framover så lenge det er sti foran, og hvis man møter en haug skal den 

fjernes. I java kan man se at det er løkke fordi man har argumenter (while 

og if) som etterfølges av handlinger som står i klammeparentes (move 

forward, dig). Teller man parentesene kan man se at man må huske på å 

ha samme antall start- og sluttparenteser, og man kan se at de står som 

løkke i løkke (blå er ytre løkke, rød er indre løkke). 

While (isPathForward ()) { moveForward(); if (pilePresent()) { [dig(); } } 

Betingelsene ligger i å sjekke om det er sti foran, hvis ja skal man gå framover. Den andre betingelsen 

er å sjekke om det er en haug. Hvis ja, skal man grave den bort (fjern). 

Oppgave 4  

Finn hverdagshendelser hvor dere bruker «så lenge det er», «hvis» og bruk av løkker. Hvordan er det 

man egentlig går fram hvis man skal finne pronomen i et tekststykke (les så lenge det er tekst, hvis 

ord er pronomen; sett ring rundt ord), hoppe over hekker (fortsett framover til passert mållinje, hvis 

hekk; hopp), spise middag (hvis mat på tallerken; spis) osv. Man kan også ta utgangspunkt i spill – 

enten analoge eller digitale – og peke på at her er det mange valg man ofte må ta.  

Kompetansemål i  denne leksjonen  

Modellering: 

 Dokumentere og forklare programkode gjennom å skrive hensiktsmessige 

kommentarer og ved å presentere egen og andres kode 

Koding: 

 Bruke flere programmeringsspråk der minst ett er tekstbasert  
 Bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, 

funksjoner og enkel brukerinteraksjon  
 Utvikle og feilsøke programmer som løser definerte problemer, inkludert realfaglige 

problemstillinger og kontrollering eller simulering av fysiske objekter  
 
Elevene jobber fortsatt med visuell programkode, og skal forstå noe java. De jobber med 
grunnleggende prinsipper gjennom drag og drop-funksjonaliteten – som også er enkel 
brukerinteraksjon. Gjennom å kode lærer de å utvikle og feilsøke programmer – gjennom 
f.eks. å komprimere koden framfor å hardkode. 

Leksjon 6 
I leksjonen er det fortsatt arbeid med grunnleggende prinsipper, i tillegg til bruk av funksjoner og 

variabler. 
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Undervisningsøkt  

Elevene skal jobbe med scene 11.  Nytt i denne leksjonen er at blokkene nå er sortert i 

grupper, og at man i tillegg til å jobbe med betingelser også får en liten introduksjon til 

variabler. Elevene kan nå definere egne funksjoner til bruk i programkoden. Nok en gang vil 

elevene se at det er viktig med matematikk-kunnskaper for å løse oppgavene.  

Aktiviteter  

Det er kanskje fra aktivitet 6 elevene kan få noen 

problemer med forståelsen fordi man 

introduserer en løkke med variabler og teller. De 

må forstå hvorfor tallene står der hvor de står i 

koden. I dette tilfellet er «tegn en firkant» en 

ferdiglaget funksjon – det ligger altså flere kodelinjer «bak» funksjonen, på samme måte 

som man kan tenke seg at funksjonen «strikk en genser» inneholder mange instruksjoner. 

Funksjonen er laget slik at den ikke lager en firkant av en bestemt størrelse, men man kan 

legge inn størrelsen som en variabel. Det som er viktig å få fram er forskjellen på å lage 

funksjoner for alle firkantene, og det å lage firkanter som kan variere i størrelse. «Tell med 

teller» er en løkke som skal gjentas. Her settes lengdene på firkantene inn, og man sier hva 

som er den største og minste firkanten. Deretter forteller man hva som er forskjellen i 

størrelse – og her øker de med 10 piksler pr firkant. Telleren holder kontrollen. Den starter 

på 50, og når den firkanten er ferdig vil den telle opp 10 (til 60) og så tegne 60-firkanten. 

Dette gjentas inntil man har tegnet ferdig 90-firkanten.  

I aktivitet 7 må elevene lage en helt ny kode, de skal altså ikke bruke de linjene som er gule. 

Det er ikke sikkert de skjønner dette umiddelbart. Aktivitet 10 kan også være utfordrende 

fordi man også må å huske på å snu seg riktig for at alle snømennene må stå på linje. 

Aktivitet 11 er for at elevene kan eksperimentere selv. La dem prøve seg fram, og dersom de 

er spesielt fornøyd med resultatet kopierer de ut URL’en (nettlenka) som framkommer. 

Denne lenka kan deles, i læringsplattform eller på andre måter, slik at andre kan få se det de 

har laget. Trykker man på lenka vil det kunne se ut som i bildet til høyre under. Bildet til 

venstre viser hvor man skal kopiere ut lenka. 
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Oppgaver  

Oppgave 1  

I aktivitet 4 lager man 36 kvadrater. Hvor mange ganger måtte koden ha blitt gjentatt 

dersom man endret snu mot høyre til 5 grader? Hvorfor? 

 

Hvis man hadde endret til 5 grader måtte man doble antall kvadrater, gjenta 72 ganger, for å 

få laget en hel sirkel – fordi gradtallet i en sirkel er 360. Dobler man gradtallet til 20 vil man 

halvere gjentakelsene til 16.  

Oppgave 2  

I aktivitet 5 er dette 

den visuelle 

programkoden. 

Inneholder den 

variabler – i så fall 

hvor?  

Til høyre er det deler av javascriptet som ligger bak den visuelle programkoden. Hva slags 

størrelse er det på firkanten den tegner? Hvorfor tror dere det står count2 i denne koden – 

hva kan det bety? 

Variablene her er lengden på sidene, som varierer fra 50 til 90 piksler. Den tekstlige koden 

viser en firkant med lengde 60 piksler. Legg merke til hvordan det står i koden at den skal 

gjentas fire ganger. count 2 står for at dette er andre runden med å tegne, slik at den vet når 

den har gjort dette fire ganger. Det minste kvadratet vil derfor ha Count1, 60-kvadratet 

count2, 70-kvadratet count3 osv.  
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Oppgave 3  

Hvordan lager man denne stjernen? Trenger du tips kan du se 

hvordan den tegnes på denne lenka: 

https://studio.code.org/c/184469804  

Løsningen på oppgaven er: 

 

Oppgave 4  

Snøfnugget er 

laget i aktivitet 

11. Lag deres 

eget snøfnugg 

gjennom å bruke 

snømenn, 

firkanter og 

linjer.  

Koden for 

akkurat dette 

snøfnugget ser dere til høyre i bildet. Hva er det i koden som gjør at den må gjentas 8 ganger 

for å skape en sirkel av snømenn? Hva måtte endres i koden dersom man bare gjentok 4 

ganger, men at snømennene skulle stå i like lang avstand fra hverandre? 

Man må gjenta 8 ganger fordi vinkelen man forskyver hver snømann med er på 45 grader. Til 

sammen utgjør dette 360 grader. Skal man ha fire må man doble gradene, man må endre fra 

45 grader til 90 grader i snu mot høyre.  

Kompetansemål i  denne leksjonen   

Modellering: 

 Dokumentere og forklare programkode gjennom å skrive hensiktsmessige 

kommentarer og ved å presentere egen og andres kode 

Koding: 

 Bruke flere programmeringsspråk der minst ett er tekstbasert  

https://studio.code.org/c/184469804
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 Bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, 
funksjoner og enkel brukerinteraksjon  

 Utvikle og feilsøke programmer som løser definerte problemer, inkludert realfaglige 
problemstillinger og kontrollering eller simulering av fysiske objekter  

Leksjon 7 
I denne leksjonen fortsetter vi å jobbe med funksjoner og betingelser. 

Undervisningsøkt  

Elevene skal jobbe i scene 13. Her skal de jobbe mer med funksjoner, og også lage seg sine 

egne underveis. Det er fokus på å lage kompakte koder – at man bruker løkker og variabler 

for å lage koden så kort som mulig. Elevene skal også forstå ferdiglagede funksjoner, og 

forstå hvordan de fungerer. Et tips er å teste ut en funksjon om gangen for å se hvordan den 

virker i praksis – og deretter lage programkoden ferdig. 

 

Aktiviteter  

Det er kanskje aktivitet 4 som er første utfordring. Her skal de kun bruke 

13 blokker, og det kan være forvirrende at fasit på lærerveiledningen ikke 

blir godkjent. Dette skyldes at oversettelsen ikke er god nok – og 

programmet finner ikke funksjonen «fjern 7» fordi det står «remove 7». 

Den korrekte koden for aktivitet 4 står til høyre.  

Noe av det som er utfordringen i aktivitetene er å ikke bruke for mange blokker. Det er fort 

gjort å sette på en løkke der det ikke er nødvendig. Hvis de bare skal fjerne en haug eller fylle 

ett hull trenger man ikke å gjenta eller sette på en betingelse. Det er dette som bør være 

lærdommen etter leksjonen. Se 

eksempel fra aktivitet 2. Den riktige 

koden står i midten, mens en utvidet 

kode står til høyre. I dette tilfellet er det 

ikke nødvendig å fylle på en betingelse 
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fordi figuren bare skal en fram og deretter fylle hullet. Konklusjon; det enkle er ofte det 

beste.  

Oppgaver  

Oppgave 1  

Her er kode hentet fra aktivitet 3. Hvordan kan det ha seg at dette er 8 

blokker – hva er blokkene her? 

1: «når den kjører», 2: «så lenge det er sti foran», 3: «gå fremover», 4: 

«hvis det er et hull», 5: «fyll 5» (i koden), 6: «fyll 5» (funksjonen) 7: 

«gjenta 5 ganger», 8: «fyll 1» 

Oppgave 2  

Her er det hentet kode fra aktivitet 5. Det er mulig å skrive koden på flere måter, og du ser tre 

varianter under. Hvilken av kodene mener du er best? Hvorfor?  

 

Kodene gjør akkurat samme jobben og består av like mange blokker – de er derfor like kompakte. 

Fasitsvaret på nettstedet code.org er koden til høyre. Et spørsmål man må stille seg er om funksjonen 

kan/skal gjenbrukes i andre sammenhenger – f.eks. om det var andre tilfeller med «hvis noe» som 

skal løses med fjern 6 – eller om det alltid har forbindelse med hvis det er en haug den skal brukes. 

Man kan tenke seg et argument som sier at dersom man kommer til et hull skal det gjøres større med 

å fjerne 6 spadetak til. Da vil det være mest fornuftig å lage funksjonen som står lengst til 

venstre/høyre og bruke ulike argumenter i koden framfor å lage to funksjoner; 1 som heter fjern 6 fra 

haug og fjern 6 fra hull. Det er oftest mest fornuftig å lage korte funksjoner som kan gjenbrukes i 

flere sammenhenger. Grunnen til at koden lengst til høyre er fasitsvar handler om at den ikke har 

noen betingelser som skal sjekkes, slik som i koden lengst til venstre. Når programmet skal sjekke en 

betingelse tar dette lengre tid – også her er det enkle det beste. 
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Oppgave 3  

Her er koden for aktivitet 10 i java. For enkelthets skyld er de her plassert ved siden av hverandre, 

men i praksis vil alt stå under hverandre. Hva er spesielt med denne koden sammenlignet med 

tidligere koder dere har sett på – hva er det vi ser i bildet til venstre og i midten, og hva skjer egentlig 

i bildet lengst til høyre? 

Det man kan se her er at funksjonene står definert først i programkoden. Først kommer funksjonen 

med å fjerne rad med 4 hauger. Vi ser alle kommandoene som ligger i funksjonen. Funksjonen har 

navnet Fjern_raden_med_med_4_hauger (her er det nok en skrivefeil hvor med bare skulle vært 

med en gang). Deretter kommer funksjonen Fyll_stabelen_av_2_hull. Det tredje bildet viser hva som 

skal utføres. Det første er en løkke som skal gås gjennom 7 ganger. Deretter kommer betingelse; er 

det haug? Hvis betingelsen er riktig (svar ja) hentes alle handlingene som ligger i funksjonen 

Fjern_raden_med_med_4_hauger. Hvis svaret er nei gjøres neste test; er det et hull? Hvis 

betingelsen oppfylles (svar ja) utføres alle handlinger i funksjonen Fyll_stabelen_av_2_hull. Etter å ha 

utført handlingene eller hvis ingen av betingelsene blir oppfylt skal man gå framover.  Lærdommen er 

altså at man først definerer funksjonene når man skriver i java, deretter henter man de funksjoner 

man trenger når man skal beskrive hva som faktisk skal utføres. Det blir som en sang med flere vers 

og et refreng. Man kan skrive refrenget først, deretter kommer versene – og mellom versene skriver 

man kun «refreng», og alle vet da at man ikke skal synge ordet «refreng» - da skal man synge hele 

refrenget. 

Oppgave 4  

Elevene bør reflektere rundt sin egen læring, og kunne se sin egen progresjon. 

 Hva har vært det morsomste dere har lært til nå? 

 Hva har vært det vanskeligste å lære til nå? 

 Hvilke begreper har dere lært? 

Begreper som de bør ha lært er algoritmer, løkker (gjenta, gjenta inntil), funksjoner, variabler, 

betingelser, hvis og hvis-ellers og piksler.  

Kompetansemål i  denne leksjonen  

Modellering: 

 Dokumentere og forklare programkode gjennom å skrive hensiktsmessige 

kommentarer og ved å presentere egen og andres kode 
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Koding: 

 Bruke flere programmeringsspråk der minst ett er tekstbasert  
 Bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, 

funksjoner og enkel brukerinteraksjon  
 Utvikle og feilsøke programmer som løser definerte problemer, inkludert realfaglige 

problemstillinger og kontrollering eller simulering av fysiske objekter  

Leksjon 8 
I denne leksjonen skal det arbeides videre med tegninger, funksjoner og variabler. Nytt i 

leksjonen er begrepet parameter. 

Undervisningsøkt  

Elevene skal jobbe med scene 15, og her handler det om både å forstå programmering, 

kunne matematikk og tenke logisk. De skal også lage sine egne funksjoner underveis. 

Parameter er et nytt begrep. Man kan legge til ett eller flere parameter i en funksjon. Et 

parameter er en variabel i en funksjon, og kan være ting som lengde, bredde, høyde, farge 

o.l.  

Som et eksempel kan man tenke seg at «øyne» er en funksjon, mens fargen på øynene var 

parameter. I praksis ville dette sett ut som øyne (øyefarge). Man kan si at parameter er en 

form for abstraksjon – man gjør det spesielle til det generelle – slik at man kan bruke 

funksjonen mange ganger. På code.org bruker man sangen «Old McDonald had a farm» som 

eksempel. I stedet for å synge gris og at den sier oink, oink – kan man lage parameter 

(husdyr) og (dyrelåt) når man skriver koden. Da kan man bytte ut med flere dyr på de samme 

tekstlinjene. 

Man kan også se hvorfor det er fornuftig å bruke parameter framfor en bestemt verdi. Tenk 

at man skulle finne ut fødested. Da vil det ikke være fornuftig å skrive alternativer å velge 

blant som; Jeg er født i Oslo, Jeg er født i Bergen, Jeg er født i Trondheim osv. Det ville være 

mye bedre å skrive Jeg er født i (fødested). Da kan funksjonen brukes mange ganger. 

Aktiviteter  

I scene 15 skal de jobbe videre med konseptene de har lært tidligere, men kanskje den 

største utfordringen er matematikken og logikken. Her må de forstå både vinkler og 

lengder, og tenke logisk når de skal bygge funksjoner. Det vanskeligste er kanskje å 

finne rett vinkel når man skal snu i et punkt, f.eks. i aktivitet 4 hvor de skal tegne et 

hus rundt dyret ved å bruke funksjon «tegn en firkant» og funksjon «tegn en trekant». 

Den beste måten å lære på er å prøve og feile, og gjennom dette komme fram til 

løsningen.  

Noe annet som de bør tenke over i leksjonen er at det er fornuftig å gi 

funksjonene navn som er forståelige. Det er f.eks. bedre å lage en 

funksjon «tegn et hus» framfor å kalle den «funksjon 1».  
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Noe annet som bør pekes på i leksjonen er at man kan bruke 

funksjoner i funksjoner – som vist i koden fra aktivitet 9.  

I funksjonen «tegn et hus» er det lagt inn parameter (lengde), 

som hentes i den kjørbare koden. I funksjonen «tegn et hus» 

ligger to andre funksjoner; «tegn en firkant» og «tegn en 

trekant».  

 

Oppgaver  

Oppgave 1  

Her skal elevene fylle ut de blanke feltene med en variabel for å skape en historie. Hvor 

mange historier kan lages. Gi gjerne poeng for humor. Oppgaven er vanskeligere enn den ser 

ut til. Som tilleggsoppgave kan man prøve å finne ut hva som kunne vært et overordnet nivå 

(f.eks. at man skriver (en katt) i første felt – da kan det overordnede generelle nivået være 

(kjæledyr), eller at man skriver (en brødskive) – med overordnet nivå (måltid), (mat), 

(frokost) eller (lunsj). 

Tekst: Først tar du (________) og legger på (_______________). Tilsett deretter en god 

porsjon med (_____________) før du presser inn noen (______________). Det hele dekkes 

med et lag (__________). Slik er det jeg lager (___________)! 

Oppgave 2  

Her er en figur laget i 

aktivitet 11, og med 

tilhørende kode.  

A. Hva ville skje hvis 

man tok bort «snu 

mot høyre med 10 

grader»?  

B. Hva kan være årsaken til at den skal telle fra 10 til 360? 

Hvis man tar bort «snu» vil trekantene bli tegnet oppå hverandre, 

men øke i størrelse.   

Grunnen til at man har valgt å ende på 360 er fordi trekantene da vil 

danne en sirkel (360 grader) fordi man snur 10 grader om gangen 
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Oppgave 3  

Tenk deg at koden i forrige oppgave endres både i tell med, 

lengde på trekant og gradtallet i hvor mye man snur – slik 

som i bildet til høyre. Hva tror dere; 

A. Blir dette en sirkel av trekanter? 

B. Er trekantene ulike i størrelse eller like store? 

Resultatet av å kjøre denne koden vil vise at det blir en sirkel 

av trekanter som er like store. Tellingen blir kun antall 

ganger siden lengden på trekanten er satt. Det blir fortsatt 

en sirkel fordi vi snur med 20 grader, og med en telling på 10 

om gangen vil dette gi 360 grader. 

Oppgave 4  

Tenk over hvordan dere kan generalisere vanlige ting rundt dere i overordnet gruppe. Hva kan være 

overordnet for melk, eple, brød, ost? Eller skrivebok, blyant, viskelær? Hva med Ida, Kari og Guro – 

eller Jens, Mona og Ola? Hva er generell betegnelse for sykkel, vogntog og tog? Fortsett med å finne 

eksempler og fellesbetegnelse. 

Kompetansemål i  denne leksjonen  

Modellering: 

 Dokumentere og forklare programkode gjennom å skrive hensiktsmessige 

kommentarer og ved å presentere egen og andres kode 

Koding: 

 Bruke flere programmeringsspråk der minst ett er tekstbasert  
 Bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, 

funksjoner og enkel brukerinteraksjon  
 Utvikle og feilsøke programmer som løser definerte problemer, inkludert realfaglige 

problemstillinger og kontrollering eller simulering av fysiske objekter  

Leksjon 9 
Denne leksjonen handler om hvor viktig det er å skrive riktig kode, og hvordan man skal 

jobbe med feilsøking. 

Undervisningsøkt  

Her handler det om å være nøyaktig. Kodene man blir presentert for inneholder feil, og 

elevene skal korrigere dem slik at de blir riktige. Det betyr at de både må kunne lese koden 

og forstå hvor feilen ligger. De skal med andre ord lete etter «bugs» i koden. 

Med ordet «bug» menes en programvarefeil, og utfordringen med slike feil er at de ofte er 

syntaktisk korrekte (f.eks. at man har brukt haug i stedet for hull) – så vanlige 
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feilsøkingsprogram hvor man sjekker at f.eks. alle parenteser er på plass vil ikke fange opp 

disse feilene.  

Det engelske ordet «bug» kommer fra den elektriske datamaskinens barndom, da lyset fra 

radiorørene som drev maskinene tiltrakk seg insekter («bugs») som kunne kortslutte kretser 

i maskinen og måtte fjernes manuelt4 

Aktiviteter  

Elevene skal jobbe med scene 17. De skal rette opp feil i koder slik at simuleringen 

(programmet) fungerer som det skal. I arbeidet må de bruke alt de har lært tidligere, og 

koden skal være så komprimert som mulig – de skal ikke bruke flere blokker enn det som 

står på toppen av hver aktivitet. Også hvis-ellers-setninger dukker opp igjen her – slik at man 

kan velge mellom to alternativer. Løkke-i-løkke må de bruke flere ganger.  

Noe av det de sannsynligvis vil oppleve er at det å korrigere en kode som er laget av andre er 

vanskeligere enn å lage en ny kode selv. Man ser seg fort blind på fremgangsmåte (hvilke 

steg som blir tatt), at betingelser er feil, f.eks. at det er haug i stedet for hull – eller at antall 

gjentakelser er feil. 

Det man kan gjøre er å prøve den gale koden og se hvor det går feil, og så rette feil etter feil. 

Et annet alternativ er å skrive koden på nytt.  

De som er tidlig ferdig kan prøve seg på scene 19. Der skal de prøve å forklare hva som skjer 

når man kjører en predefinert kode – eventuelt prøve hva som skjer når de gjør endringer. 

Spesielt den siste oppgaven her er komplisert. 

Oppgaver  

Oppgave 1  

Elevene skal reflektere over egen læring. Still spørsmålene; 

 Hva var det vanskeligste når dere skulle feilsøke kodene? 

 Hvilke strategier brukte dere for å feilsøke? (f.eks. å kjøre programmet med feil og se 

hvor det stoppet, prøve å tenke gjennom trinn for trinn og visualisere hva som 

skjedde, skrive ny kode, andre ting) 

 Hvis dere skulle oppsummere hva dere har lært i disse 9 leksjonene – hva var 

vanskeligst, hva var morsomt? Hvor mye synes dere at dere har lært underveis – 

nevn alt dere kommer på som dere har jobbet med. 

 På hvilken måte tror dere programmeringskunnskapene kan være nyttige for egen 

læring i andre fag? 

  

                                                           
4 https://no.wikipedia.org/wiki/Programvarefeil 
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Oppgave 2  

I forbindelse med programmeringen har dere brukt mange ulike typer blokker. 

Nevn så mange blokker dere kan som ligger bak de ulike overskriftene.   

Noen eksempler på svar: 

 Handlinger: flytt framover, snu, fyll, fjern 

 Funksjoner: egendefinerte – tidligere tegn firkant, tegn hus, tegn 

trekant, tegn snømann, fjern fire hauger, fyll to hull, unngå kua og fyll 1  

 Løkker;  gjenta x antall ganger, gjenta inntil 

 Logikk; hvis, hvis-ellers, tell med 

 Matematikk; kunne sette et tall i en teller 

 Variabler; sett teller til, teller 

Oppgave 3  

Tenk dere at dere har fått jobb som programmerere. Tegn en rask skisse (eller bruk stikkord) 

for å forklare dere ville løst disse oppgavene. 

 Betalingskort. Hva må gjøres for at noen skal få betalt for en vare med 

betalingskortet sitt – hva må sjekkes? 

 Kalkulator. En rekke av tall skal legges sammen og svaret skal presenteres 

 Søkemotor. Hva slags kode kan ligge bak for at den som søker etter et bestemt ord 

får fram søkeresultater basert på hva som ligger på Internett 

Her er noen enkle skisser til svar: 

 Betalingskort: hvis kort er gyldig sjekk saldo, hvis nok penger på konto (hva skal 

kjøpes sum) – betal, trekk fra beløp på konto (her må det brukes hvis-ellers-blokk) 

 Kalkulator: ta det første tallet og legg til tall to, spar på resultatet og legg til tall 3 

osv.. Når ferdig; presenter sluttsum (her blir det altså en løkke i koden) 

 Søkemotor: Søk gjennom nettsider. Hvis inntastet ord blir funnet, lagre nettsiden. 

Presenter alle nettsider med søkeord når alt er gjennomsøkt. (her blir det en løkke i 

koden) 

Kompetansemål i  denne leksjonen  

Modellering: 

 Gjøre rede for hvordan datamaskiner og programmer fungerer, inkludert et utvalg 
utbredte programmeringsspråk og deres bruksområder  

 Dokumentere og forklare programkode gjennom å skrive hensiktsmessige 
kommentarer og ved å presentere egen og andres kode  
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Koding: 

 Bruke flere programmeringsspråk der minst ett er tekstbasert  
 Bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, 

funksjoner og enkel brukerinteraksjon  
 Utvikle og feilsøke programmer som løser definerte problemer, inkludert realfaglige 

problemstillinger og kontrollering eller simulering av fysiske objekter  
 
 


