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Hva er algoritmisk tenkning?

1. Individuell: Skrive ned 3 punkter

2. Grupper: Presenter egne punkter til hverandre og bli 
enige om 3 bidrag fra gruppen

3. Plenum: Presenter gruppens bidrag
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Den algoritmiske tenkeren (UDIR)

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

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/algoritmisk-tenkning
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Algoritmisk tenkning innebærer
... å bryte ned komplekse problem til mindre, mer håndterlige 
delproblemer som lar seg løse. 

... å organisere og analysere informasjon på en logisk måte og å 
lage fremgangsmåter for å komme fram til ønsket løsning. 

... å lage abstraksjoner og modeller av den virkelige verden ved 
å fjerne unødvendige detaljer og fokusere på det som er relevant 
for den aktuelle problemstilling og løsning.
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Den algoritmiske tenkeren

... må være systematisk og analytisk i sitt arbeid, men det er 
minst like viktig å være skapende, eksperimenterende og åpen 
for alternative løsninger.

... må ha en nysgjerrig og utforskende tilnærming til å formulere 
og løse problemer. Å gjøre feil underveis er en viktig del av 
prosessen, og den algoritmiske tenkeren må ha strategier for å 
oppdage at noe er feil og rette feilene.



7Kristine Sevik og Vibeke Guttormsgaard, NKUL 2019



8Grete Tofteberg, Novemberkonferansen 2019



9Grete Tofteberg, Novemberkonferansen 2019



10https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/teknologi-og-programmering-for-alle

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/teknologi-og-programmering-for-alle


KODING I SKOLEN
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Fordeler og ulemper med programmering i skolen

1. Individuell: Skrive 3 fordeler og 3 ulemper

2. Grupper: Presenter egne fordeler/ulemper og bli enige 
om 3 bidrag fra gruppen i hver kategori

3. Plenum: Presenter gruppens bidrag
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Systematisk tenkning & problemløsning
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Arbeidsmetodikk og utholdenhet
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Mange ulike måter å løse et problem på
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Samarbeid
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Glede av å lære nye ting
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Øker forståelse for språk og matematikk
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EKSEMPLER PÅ KODING







MASTEROPPGAVER



27https://munin.uit.no/handle/10037/8089

https://munin.uit.no/handle/10037/8089


28https://munin.uit.no/handle/10037/11601

https://munin.uit.no/handle/10037/11601


29http://bora.uib.no/handle/1956/16932

http://bora.uib.no/handle/1956/16932


30https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2564789

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2564789


31https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2396148

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2396148


32https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2450802

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2450802


33https://hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-xmlui/handle/11250/2606144

https://hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-xmlui/handle/11250/2606144


34https://hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-xmlui/handle/11250/2586400

https://hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-xmlui/handle/11250/2586400


35https://hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-xmlui/handle/11250/2602950

https://hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-xmlui/handle/11250/2602950


LÆR KIDSA KODING!



Lær Kidsa Koding! er en frivillig 
bevegelse som arbeider for at barn og 
unge skal lære å forstå og beherske sin 
egen rolle i det digitale samfunnet.

Lær Kidsa Koding! vil hjelpe de unge 
til å ikke bare bli brukere, men også 
skapere med teknologien som verktøy. 



38

Kodeklubben er en arena for utforskning, 
læring og kreativitet, ikke et sted hvor et orakel 
skal fortelle hvordan alt fungerer.

”
“
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Matematikktimen er en arena for utforskning, 
læring og kreativitet, ikke et sted hvor et orakel 
skal fortelle hvordan alt fungerer.

”
“



oppgaver.kidsakoder.no

Ferdige oppgaver tilpasset alle nivå

Over 200 veiledninger til 16 «språk»

Lærerveiledninger for gjennomføring

Filtrer på tema, fag og klassetrinn

Finnes på både bokmål og nynorsk

Produsert frivillig, gratis å bruke
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Lærerkonferanse i programmering
• Arrangeres i Trondheim mandag 23. mars
• Foredrag bl.a. om 

– «Reformasjon 2.0» ved Carl Andreas Myrland, Lær Kidsa Koding
– «Programmering og fagfornyelsen» ved Kristine Sevik, UDIR

• Workshops:
– Scratch, super:bit, Sphero, Adafruit, Tiles, KreTek, og Python

• Pris: kr 500,- inkl. lunsj.
• Nettside: kidsakoder.no/event/trondheim2020.

https://www.kidsakoder.no/event/trondheim2020/


Takk! Spørsmål?

tjerandsilde.no/talks
tjerand.silde@ntnu.no


