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5. trinn

Å SNAKKE OM PÅ FORHÅND
Hva bruker vi datamaskiner l?
Hvor ﬁnner vi datamaskiner?
Hva med roboter?

AKTIVITETER
Labyrint
Plasser ut kortene i en kortstokk i en slags labyrint, med e kort som er start og e som er
mål. Plasser dere er ut godbiter eller premier på ulike steder i labyrinten og plasser ﬁguren
som skal komme seg gjennom labyrinten på start kortet.
En elev er datamaskinen (denne beveger ﬁguren e er instruksjoner fra programmereren).
Den andre eleven er da programmereren som gir kommandoene. Programmereren gir
muntlige instruksjoner som «beveg fremover» (antallet kort må være med), «beveg
bakover», «snu venstre» eller «snu høyre», målet er å guide ﬁguren gjennom labyrinten og få
tak i alle godbitene eller premiene på veien.
Man kan u ordre elevene ved å lage en mer komplisert labyrint, eller ha med ulike
hindringer ﬁguren må bevege seg rundt. Man kan også lpasse det ved at elevene må gi ﬂere
instruksjoner på en gang eller at de må prøve å skrive ned alle kommandoene fra start l
mål. Her kan man også gjerne utvikle et se med symboler for de ulike kommandoene
sammen.

Bygg en robot
To og to får like legoklosser. En er en programmerer som bestemmer hvordan Lego roboten
skal se ut. Denne personen må forklare for den andre som er datamaskinen hvordan roboten
skal bygges sam dig som han selv bygger. Målet er å få så lik robot som mulig.
Elevene plasseres i par med noe som deler de slik at de ikke kan se hva den andre bygger.
Poenget er at en av elevene, programmereren skal kunne se den ferdige roboten.
Eleven som ikke har få roboten er datamaskinen og får utdelt legoklossene som trengs for å
bygge den ferdige roboten. Dere er må programmereren gi kommandoer l datamaskinen
som forklarer hvordan legoroboten skal bygges. Datamaskinen må da klare å bygge roboten
bare ved å høre på instruksjonene l programmereren helt uten å ha se ﬁguren.
Til slu viser datamaskinen den ferdige roboten l programmereren. Dersom den ikke er helt
lik roboten så må de gå erne klosser og gå lbake og «debugge» kommandoene som ble gi
dligere. Læreren kan gjerne bygge en ferdig ﬁgur.

