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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Algoritmisk tenkning handler om problemløsning og skapende prosesser med teknologi. Hvordan kan dette komme til uttrykk i de ulike fagene? Hvordan jobbe med programmering på ulike trinn og i ulike fag med de nye læreplanene?



Kompetansebegrepet i fagfornyelsen

«Kompetanse er å tilegne seg og 

anvende kunnskaper og ferdigheter 

til å mestre utfordringer og løse 

oppgaver i kjente og ukjente 

sammenhenger og situasjoner. 

Kompetanse innebærer forståelse og 

evne til refleksjon og kritisk 

tenkning.»



Regjeringen vil:

• Gi skolen et digitalt løft gjennom (...) vekt på 
utvikling av teknologiforståelse, digital 
dømmekraft og skaperkraft.

• Sikre at elever får kunnskap om og forståelse for 
teknologi, algoritmisk tenkning og koding i flere 
fag, allerede tidlig i skoleløpet.

• Gi innovasjon og skaperkraft en god plass i 
fremtidens skole.



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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Problemløsning



Programmering inn i nye læreplaner

• Matematikk: 
innlæring av begreper og 
konsepter

• Anvendelse: 
matematikk, naturfag, 
kunst og håndverk og musikk

• Samfunnsfag: 
innlæring av digitale ferdigheter



Programmering i matematikk

• lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar
i leik og spel (knytt til koordinatsystemet)
2. trinn (3. trinn)

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

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

• bruke programmering til å utforske 
matematiske eigenskapar og samanhengar 
9. trinn

https://studio.code.org/s/artist/stage/1/puz

https://studio.code.org/s/artist/stage/1/puzzle/10
https://studio.code.org/s/artist/stage/1/puzzle/10


Matematikk og 
Kunst og håndverk

Laget av Roger Antonsen
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I Kunst og håndverk er ikke Algoritmisk tenkning nevnt, men vi har lagt oss tett inntil det vi mener trengs for å kunne utvikle denne måten å tenke og arbeide på. Vi mener algoritmisk tenkning henger sammen med kunst og designprosesser som er et kjerneelement i faget Kunst og håndverk. En måte å forstå dette på er at den stegvise designprosessen har stor likhet med algoritmisk tenkning. Om vi klarer å lage en tydeligere kobling kan dette gi rom for kreativitet, praktisk problemløsning og ikke minst innovasjon.bruke ulike verktøy og håndverksteknikker og egnet teknologi i reparasjon, bearbeidelse og sammenføyninger av harde, plastiske og myke materialer 



Prøve ut hvordan ny teknologi kan gi muligheter for nye 
kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og 
produkter
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Ungdomstrinn – målSykkelvest



"visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, 
arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy"

https://www.tinkercad.com/codeblocks?doc=ezarSFuONT4

Brukernavn
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Digital modeling and fabrication is a design and production process that combines 3D modeling or computing-aided design (CAD) with additive and subtractive manufacturing.KUNST OG HÅNDVERK <3 <3 <310. Trinn – etekstil, ledlyskjede, smykke blablaSnømann – et tverrfaglig kjerneeksempel! �- digital fabrikasjonBro til algoritmisk tenkning

https://www.tinkercad.com/codeblocks?doc=ezarSFuONT4


2D-modellering og fabrikasjon



Kjerneelementet teknologi

• Elevene skal forstå, skape og bruke teknologi, 
inkludert programmering og modellering, i 
arbeid med naturfag.

Naturfag
Muligheter innen...

• Oppfinnelser
• Datalogging
• Sensorer
• Vær
• Planteliv
• Simuleringer
• ....

Brukernavn
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Eneste stedet det står kompetansemål programmering«Elevene skal bruke programmering til å simulere naturfaglige problemstillinger»I naturfag har vi kjerneelementet naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter, som er en systematisk måte å arbeide med naturvitenskap på. Utforskende arbeidsmåter i naturfag faller inn under dette kjerneelementet. Dette innebærer blant annet at man undrer seg, stiller spørsmål, innhenter informasjon, undersøker, observerer, tolker, analyserer, argumenterer og formulerer forklaringer basert på bevis. Her er det derfor mye overlapp med algoritmisk tenkning.10, trinn: Eleven skal kunne utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker�



https://www.udir.no/fagfornyelsen
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HØRING!!!�Teknologisk skolesekkKompetansepakke

https://www.udir.no/fagfornyelsen


Skaperverkstedet til NKUL på R10

E-post: 
betalab@udir.no

Twitter: 
@udirbetalab

Instagram:
@udirbetalab

Facebook-gruppe: 
Udir Betalab
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