
Årsplan koding 1.trinn – ca 20 minutter i uken ( 13 timer i året) 

 Mål Tema Læringsmål Innhold Vurdering 

A
u

gu
st-sep

t. 

Kompetansemål matematikk: 
- lage og følgje reglar og 
trinnvise instruksjonar i leik og 
spel 
 

Regler 
 
Algoritmer 
 

- kunne gi og forstå grunnleggende 
instruksjoner  
- kunne lage og forstå enkle algoritmer  
 

BlueBot/Beebot 
- finne rett bokstav 
- finne tall og mengder 
- la elevene gjøre oppgaver mer komplisert eller 
lettere 
- la elevene lage egne oppgaver 

- løste oppgaver  
- egenvurdering 
- samtale mellom lærer 
og elev 
- bok med video, bilder 
og tekst 

O
kto

b
er – d

e
s. 

Kompetansemål matematikk: 
- lage og følgje reglar og 
trinnvise instruksjonar i leik og 
spel 
 

Regler 
 
Algoritmer 
 
Vilkår 

- kunne gi og forstå grunnleggende 
instruksjoner  
- kunne lage og forstå enkle algoritmer  
- kunne gi og forstå instruksjoner med vilkår  
 

BlueBot/Beebot 
- finne rett bokstav,  
- finne tall og mengder 
- legge inn hindre og fargekoder 
Analoge aktiviteter 
- Kongen befaler 
- Eplejakten 
Code.org https://studio.code.org/s/course1/ 
- Kurs 1, oppgavesett 1-12 
Kodetimen 

- løste oppgaver  
- egenvurdering 
- samtale mellom lærer 
og elev 
- bok med video, bilder 
og tekst 

Jan
u

ar – m
ars 

Kompetansemål matematikk: 
- lage og følgje reglar og 
trinnvise instruksjonar i leik og 
spel 
Kompetansemål naturfag: 
- presentere egne ideer til 
teknologiske oppfinnelser 
 

Regler 
 
Algoritmer 
 
Vilkår 
 
Konstruksjon 

- kunne gi og forstå grunnleggende 
instruksjoner  
- kunne lage og forstå enkle algoritmer  
- kunne gi og forstå instruksjoner med vilkår  
- kunne følgje oppskrifter 
- komme med ideer til egne konstruksjon 

BlueBot/Beebot 
- finne rett bokstav og stavelse 
- koble ord og bilde 
- finne tall og mengder 
- løse enkle regnestykker 
- legge inn hindre og fargekoder 
Lego WeDo - Komme i gang prosjekter 
- Glødende snegle 
- Vifte 

- løste oppgaver  
- egenvurdering 
- samtale mellom lærer 
og elev 
- bok med video, bilder 
og tekst 

A
p

ril - ju
n

i 

Kompetansemål matematikk: 
- lage og følgje reglar og 
trinnvise instruksjonar i leik og 
spel 
Kompetansemål naturfag: 
- presentere egne ideer til 
teknologiske oppfinnelser 

Regler 
 
Algoritmer 
 
Vilkår 
 
Konstruksjon 

- kunne gi og forstå grunnleggende 
instruksjoner  
- kunne lage og forstå enkle algoritmer  
- kunne gi og forstå instruksjoner med vilkår  
- kunne følgje oppskrifter 
- komme med ideer til egne konstruksjon 

BlueBot/Beebot 
- finne rett bokstav og stavelse 
- koble ord og bilde 
- finne tall og mengder 
- løse enkle regnestykker 
- legge inn hindre og fargekoder 
Lego WeDo - Komme i gang prosjekter 
- Spionrobot 
- Egen konstruksjon 
Codespark Academy 
- Donut Detective 

- løste oppgaver  
- egenvurdering 
- samtale mellom lærer 
og elev 
- bok med video, bilder 
og tekst 

https://studio.code.org/s/course1/


Årsplan koding 2.trinn – ca 30 minutter i uken ( 19 timer i året) 

 Mål Tema Læringsmål Innhold Vurdering 

A
u

gu
st-sep

t. 

Kompetansemål matematikk: 
- lage og følgje reglar og 
trinnvise instruksjonar i leik og 
spel 
 

Regler 
 
Algoritmer 
 

- kunne gi og forstå grunnleggende 
instruksjoner  
- kunne lage og forstå enkle algoritmer  
 

BlueBot/Beebot 
- finne rette stavelser og ord 
- finne tall og mengder 
- finne svar til enkle regnestykker 
- la elevene gjøre oppgaver mer komplisert eller 
lettere 
- la elevene lage egne oppgaver 
Hei Ruby 
Oppgave 1 -3 

- løste oppgaver  
- egenvurdering 
- samtale mellom lærer 
og elev 
- bok med video, bilder 
og tekst 

O
kto

b
er – d

e
s. 

Kompetansemål matematikk: 
- lage og følgje reglar og 
trinnvise instruksjonar i leik og 
spel 
 

Regler 
 
Algoritmer 
 
Vilkår 

- kunne gi og forstå grunnleggende 
instruksjoner  
- kunne lage og forstå enkle algoritmer  
- kunne gi og forstå instruksjoner med vilkår  
 

BlueBot/Beebot 
- finne rett bokstav 
- finne svar til enkle regnestykker 
- legge inn hindre og fargekoder 
- la elevene lage egne oppgaver 
Analoge aktiviteter 
- Daglige gjøremål 
Code.org https://studio.code.org/s/course1/ 
- Kurs 1, oppgavesett 13-18 
Kodetimen 

- løste oppgaver  
- egenvurdering 
- samtale mellom lærer 
og elev 
- bok med video, bilder 
og tekst 

Jan
u

ar – m
ars 

Kompetansemål matematikk: 
- lage og følgje reglar og 
trinnvise instruksjonar i leik og 
spel 
Kompetansemål naturfag: 
- presentere egne ideer til 
teknologiske oppfinnelser 
 

Regler 
 
Algoritmer 
 
Vilkår 
 
Konstruksjon 

- kunne lage og forstå enkle algoritmer 
- se sammenheng mellom tegning og 
bevegelse 
- forstå geometriske figurer 
- kunne gi og forstå instruksjoner med vilkår  
- kunne følgje oppskrifter 
- komme med ideer til egne konstruksjon 

Sphero Edu - tegnefunksjon 
- Tegne bokstaver 
- Endre farer 
- Geometriske figurer 
Lego WeDo - Komme i gang prosjekter 
- Bevegelig satelitt 
- Forskningsroboten Milo 
 

- løste oppgaver  
- egenvurdering 
- samtale mellom lærer 
og elev 
- bok med video, bilder 
og tekst 

A
p

ril - ju
n

i 

Kompetansemål matematikk: 
- lage og følgje reglar og 
trinnvise instruksjonar i leik og 
spel 
Kompetansemål naturfag: 
- presentere egne ideer til 
teknologiske oppfinnelser 

Regler 
 
Algoritmer 
 
Vilkår 
 
Konstruksjon 
 
Løkker 

- kunne gi og forstå grunnleggende 
instruksjoner  
- kunne lage og forstå enkle algoritmer  
- kunne gi og forstå instruksjoner med vilkår  
- kunne følgje oppskrifter 
- komme med ideer til egne konstruksjon 
- kunne lage og forstå enkle løkker 

Lego WeDo - Komme i gang prosjekter 
- Egen konstruksjon 
 
Codespark Academy 
- Tool Trouble 

- løste oppgaver  
- egenvurdering 
- samtale mellom lærer 
og elev 
- bok med video, bilder 
og tekst 

 

https://studio.code.org/s/course1/


Årsplan koding 3.trinn – ca 30 minutter i uken ( 19 timer i året) 

 Mål Tema Læringsmål Innhold Vurdering 

A
u

gu
st-sep

t. 

Kompetansemål matematikk: 
- lage og følgje reglar og trinnvise 
instruksjonar i leik og spel knytt til 
koordinatsystemet 
 

Regler 
 
Algoritmer 
 
Vilkår 

- kunne gi og forstå grunnleggende 
instruksjoner  
- kunne lage og forstå enkle algoritmer 
- kunne lage og forstå vilkår  
 

BlueBot/Beebot 
- arbeide med klokken 
- arbeide med koordinatsystem 
- tverrfaglig prosjekt om stigespill 
Hei Ruby 
- Oppgave 6 og 7 

- løste oppgaver  
- egenvurdering 
- samtale mellom lærer 
og elev 
- produkter 
- bok med video, bilder 
og tekst 

O
kto

b
er – d

e
s. 

Kompetansemål matematikk: 
- lage og følgje reglar og trinnvise 
instruksjonar i leik og spel knytt til 
koordinatsystemet  

Regler 
 
Algoritmer 
 
Vilkår 
 
Løkker 

- kunne gi og forstå grunnleggende 
instruksjoner  
- kunne lage og forstå algoritmer 
- kunne lage og forstå vilkår  
- Kunne lage enkle løkker for å gjenta kode  
 

Code.org https://studio.code.org/s/course2/ 
- Kurs 2, oppgavesett 1-12 
 
Kodetimen 

- løste oppgaver  
- egenvurdering 
- samtale mellom lærer 
og elev 
- produkter 
- bok med video, bilder 
og tekst 

Jan
u

ar – m
ars 

Kompetansemål matematikk: 
- lage og følgje reglar og trinnvise 
instruksjonar i leik og spel knytt til 
koordinatsystemet 
Kompetansemål naturfag: 
- bruke tabeller og figurer til å 
organisere data, lage forklaringer 
basert på data og presentere funn 
- utforske teknologiske systemer som 
er satt sammen av ulike deler og 
beskrive hvordan delene fungerer og 
virker sammen i et system 
- designe og lage et produkt basert på 
en kravspesifikasjon 

Regler 
 
Algoritmer 
 
Vilkår 
 
Konstruksjon 
 
Løkker 

- kunne gi og forstå grunnleggende 
instruksjoner  
- kunne lage og forstå enkle algoritmer  
- kunne gi og forstå instruksjoner med vilkår  
- kunne følgje oppskrifter 
- komme med ideer til egne konstruksjon 

Lego WeDo - Prosjekter 
- Fart 
- Trekke 
- Froskens metamorfose 
 
Analoge aktiviteter 
- Mine robotvenner 
- Himmelretninger 

- løste oppgaver  
- egenvurdering 
- samtale mellom lærer 
og elev 
- produkter 
- bok med video, bilder 
og tekst 

A
p

ril - ju
n

i 

Kompetansemål matematikk: 
- lage og følgje reglar og trinnvise 
instruksjonar i leik og spel 
Kompetansemål naturfag: 
- presentere egne ideer til 
teknologiske oppfinnelser 

Regler 
 
Algoritmer 
 
Vilkår 
 
Konstruksjon 

- kunne gi og forstå grunnleggende 
instruksjoner  
- kunne lage og forstå enkle algoritmer  
- kunne gi og forstå instruksjoner med vilkår  
- kunne følgje oppskrifter 
- komme med ideer til egne konstruksjon 

Lego WeDo - Prosjekter 
- Dinosaurer 
- Karusellprosjekt (skaperverksted) 
 
Sphero 
- Verdensrommet (3 leksjoner) 

- løste oppgaver  
- egenvurdering 
- samtale mellom lærer 
og elev 
- produkter 
- bok med video, bilder 
og tekst 

 

https://studio.code.org/s/course2/
https://oppgaver.kidsakoder.no/scratch/julekort/julekort


Årsplan koding 4.trinn – ca 45 minutter i uken (28 timer i året) 

 Mål Tema Læringsmål Innhold Vurdering 

A
u

gu
st-sep

t. 

Kompetansemål matematikk: 
- lage algoritmar og uttrykkje dei ved 
bruk av variablar, vilkår og lykkjer 
Kompetansemål naturfag: 
- bruke tabeller og figurer til å 
organisere data, lage forklaringer 
basert på data og presentere funn 
- utforske teknologiske systemer som 
er satt sammen av ulike deler og 
beskrive hvordan delene fungerer og 
virker sammen i et system 
- designe og lage et produkt basert på 
en kravspesifikasjon 

Regler 
 
Algoritmer 
 
Vilkår 
 
Konstruksjon 
 
Løkker 

- kunne gi og forstå grunnleggende 
instruksjoner  
- kunne lage og forstå enkle algoritmer  
- kunne gi og forstå instruksjoner med vilkår  
- kunne følgje oppskrifter 
- komme med ideer til egne konstruksjon 

Lego WeDo - Prosjekter 
- Planter og bestøvere 
- Sortere for gjenvinning 
- Apekatt 
- Spider 
- Redningsaksjoner 
 
 

- løste oppgaver  
- egenvurdering 
- samtale mellom lærer 
og elev 
- produkter 
- arbeidsbok med 
video, bilder og tekst 

O
kto

b
er – d

e
s. 

Kompetansemål matematikk: 
- lage algoritmar og uttrykkje dei ved 
bruk av variablar, vilkår og lykkjer 

Algoritmer 
 
Vilkår 
 
Løkker 

- kunne gi og forstå grunnleggende 
instruksjoner  
- kunne lage og forstå algoritmer 
- kunne lage og forstå vilkår  
- Kunne lage enkle løkker for å gjenta kode  
 

Code.org https://studio.code.org/s/course2/ 
- Kurs 2, oppgavesett 13-19 
 
Kodetimen 
Introduksjon til Scratch 
- Navnet mitt 
- Julekort 

- løste oppgaver  
- egenvurdering 
- samtale mellom lærer 
og elev 
- bok med video, bilder 
og tekst 

Jan
u

ar – m
ars 

Kompetansemål matematikk: 
- utforske og beskrive strukturar og 
mønster i leik og spel 
- lage algoritmar og uttrykkje dei ved 
bruk av variablar, vilkår og lykkjer 
 

Algoritmer 
 
Vilkår 
 
Løkker 

- kunne gi og forstå grunnleggende 
instruksjoner  
- kunne lage og forstå enkle algoritmer 
- kunne lage og forstå vilkår  
 

Sphero Edu – blokkbasert programmering 
- Retninger 
- Måling 
- Labyrint 
- Lysshow 
 

- løste oppgaver  
- egenvurdering 
- samtale mellom lærer 
og elev 
- bok med video, bilder 
og tekst 

A
p

ril - ju
n

i 

Kompetansemål matematikk: 
- utforske og beskrive strukturar og 
mønster i leik og spel 
- lage algoritmar og uttrykkje dei ved 
bruk av variablar, vilkår og lykkjer 
Kompetansemål naturfag: 
- utforske teknologiske systemer som 
er satt sammen av ulike deler og 
beskrive hvordan delene fungerer og 
virker sammen i et system 

Regler 
 
Algoritmer 
 
Vilkår 
 
Konstruksjon 
 
Løkker 

- kunne gi og forstå grunnleggende 
instruksjoner  
- kunne lage og forstå enkle algoritmer  
- kunne gi og forstå instruksjoner med vilkår  
- kunne følgje oppskrifter 
- komme med ideer til egne konstruksjon 

MakeyMakey 
- Kroppen vår 
- Digitale fortellinger 
- Spillkontroller 
 

- løste oppgaver  
- egenvurdering 
- samtale mellom lærer 
og elev 
- produkter 
- arbeidsbok med 
video, bilder og tekst 

https://studio.code.org/s/course2/
https://oppgaver.kidsakoder.no/scratch/julekort/julekort


Årsplan koding 5.trinn – ca 45 minutter i uken (28 timer i året) 

 Mål Tema Læringsmål Innhold Vurdering 

A
u

gu
st-sep

t. 

Kunnskapsmål matematikk: 
- Lage algoritmar med bruk av variablar, 
vilkår og lykkjer og programmere desse 
 

Algoritmer 
 
Variabler 
 
Vilkår 
 
Løkker 

- kunne lage og forstå vilkår  
- Kunne lage og forstå koblede algoritmer  
- Kunne lage enkle løkker for å gjenta kode  
- Kunne lage animasjoner av enkle historier  
 

Scratch 
- Animasjoner 
- Fortellinger/presentasjoner 
- Felix og Herbert 
- Astrokatten 
 
 

- løste oppgaver  
- egenvurdering 
- samtale mellom lærer og 
elev 
- produkter 
- arbeidsbok med video, 
bilder og tekst 

O
kto

b
er – d

e
s. 

Kunnskapsmål matematikk: 
- Lage algoritmar med bruk av variablar, 
vilkår og lykkjer og programmere desse 
Kunnskapsmål naturfag: 
- utforske, forstå og lage teknologiske 
systemer som består av deler som virker 
sammen 
- designe og lage et produkt basert på 
brukerbehov 
- reflektere over hvordan teknologi kan 
løse og skape utfordringer 

Algoritmer 
 
Variabler 
 
Vilkår 
 
Løkker 

- kunne lage og forstå vilkår  
- Kunne lage og forstå koblede algoritmer  
- Kunne lage enkle løkker for å gjenta kode  
- kunne følge oppskrifter 
- kunne samarbeide i par og grupper og 
designe/redesigne produkter 
- Designe og konstruere produkter, og kode enkle 
bevegelser  
 

Analoge aktiviteter 
- Lage eggedosis 
- Programmere min hjerneløse venn 
 

Lego Spike 
- Life hacks (6 leksjoner) 
 
 

- løste oppgaver  
- egenvurdering 
- samtale mellom lærer og 
elev 
- produkter 
- arbeidsbok med video, 
bilder og tekst 

Jan
u

ar – m
ars 

Kunnskapsmål matematikk: 
- Lage algoritmar med bruk av variablar, 
vilkår og lykkjer og programmere desse 
Kunnskapsmål naturfag: 
- utforske, forstå og lage teknologiske 
systemer som består av deler som virker 
sammen 
- gjøre forsøk med elektrisitet og 
magnetisme og samtale om hvordan vi 
utnytter elektrisk energi i dagliglivet 

Algoritmer 
 
Variabler 
 
Vilkår 
 
Løkker 
 
Koblinger 

- kunne lage og forstå vilkår  
- Kunne lage og forstå koblede algoritmer  
- Kunne lage enkle løkker for å gjenta kode  
- kunne følge oppskrifter 
- kunne samarbeide i par og grupper og 
designe/redesigne produkter 
- kunne arbeide med og forstå kretskort 
- Designe og konstruere produkter, og kode enkle 
bevegelser  
 

MakeyMakey 
- Kreative piano og musikkinstrumenter 
- Digitale fortellinger mot Scratch 

- løste oppgaver  
- egenvurdering 
- samtale mellom lærer og 
elev 
- produkter 
- arbeidsbok med video, 
bilder og tekst 

A
p

ril - ju
n

i 

Kunnskapsmål matematikk: 
- Lage algoritmar med bruk av variablar, 
vilkår og lykkjer og programmere desse 
Kunnskapsmål naturfag: 
- utforske, forstå og lage teknologiske 
systemer som består av deler som virker 
sammen 
 

Algoritmer 
 
Variabler 
 
Vilkår 
 
Løkker 

- kunne lage og forstå vilkår  
- Kunne lage og forstå koblede algoritmer  
- Kunne lage enkle løkker for å gjenta kode  
- kunne følge oppskrifter 
 

Lego Spike 
- Konkurranseklar 1 (4 moduler) 
- Robotkonkurranse 

- løste oppgaver  
- egenvurdering 
- samtale mellom lærer og 
elev 
- produkter 
- arbeidsbok med video, 
bilder og tekst 

 

  

https://oppgaver.kidsakoder.no/scratch/felix_og_herbert/felix_og_herbert
https://oppgaver.kidsakoder.no/scratch/astrokatt/astrokatt
https://espenec.wordpress.com/2019/10/22/lage-eggedosis/


Årsplan koding 6.trinn – 45 minutter i uken (28 timer i året) 

 Mål Tema Læringsmål Innhold Vurdering 

A
u

gu
st-sep

t. 

Kunnskapsmål matematikk: 
- bruke variablar og formlar til å 
uttrykkje samanhengar i praktiske 
situasjonar 
- bruke variablar, lykkjer, vilkår og 
funksjonar i programmering til å 
utforske geometriske figurar og 
mønster 
 

Algoritmer 
 
Variabler 
 
Vilkår 
 
Løkker 
 
Funskjoner 

- kunne lage og forstå variabler og formler  
- Kunne lage og forstå koblede algoritmer  
- Kunne lage og forstå vilkår 
- Kunne lage enkle løkker for å gjenta kode  
- Kunne programmere og utforske 
geometriske figurer 
 

Scratch 
- Straffespark  
- Geometri og rotasjoner 
- Flaksefugl 
- Snurrige figurer 
 
 

- løste oppgaver  
- egenvurdering 
- samtale mellom lærer 
og elev 
- produkter 
- arbeidsbok med 
video, bilder og tekst 

O
kto

b
er – d

e
s. 

Kunnskapsmål naturfag: 
- utforske, forstå og lage teknologiske 
systemer som består av deler som 
virker sammen 
- designe og lage et produkt basert på 
brukerbehov 
- reflektere over hvordan teknologi 
kan løse og skape utfordringer 

Algoritmer 
 
Variabler 
 
Vilkår 
 
Løkker 

- kunne lage og forstå vilkår  
- Kunne lage og forstå koblede algoritmer  
- Kunne lage enkle løkker for å gjenta kode  
- kunne følge oppskrifter 
- kunne samarbeide i par og grupper og 
designe/redesigne produkter 
- Designe og konstruere produkter, og kode 
enkle bevegelser  
 

Analoge aktiviteter 
- Mesternes mester 
 
Lego Spike 
- Konkurranseklar 2 
- Oppfinnelsesgjengen (5 moduler) 

 
 

- løste oppgaver  
- egenvurdering 
- samtale mellom lærer 
og elev 
- produkter 
- arbeidsbok med 
video, bilder og tekst 

Jan
u

ar – m
ars 

Kunnskapsmål naturfag: 
- utforske, forstå og lage teknologiske 
systemer som består av deler som 
virker sammen 
- designe og lage et produkt basert på 
brukerbehov 
- reflektere over hvordan teknologi 
kan løse og skape utfordringer 

Algoritmer 
 
Variabler 
 
Vilkår 
 
Løkker 
 
Koblinger 

- kunne lage og forstå vilkår  
- Kunne lage og forstå koblede algoritmer  
- Kunne lage enkle løkker for å gjenta kode  
- kunne følge oppskrifter 
- kunne samarbeide i par og grupper og 
designe/redesigne produkter 
- kunne arbeide med og forstå kretskort 
- Designe og konstruere produkter, og kode 
enkle bevegelser  
 

Microbit 
- Introduksjon til micro:bit 
- Super:bit oppgaver 
 

- løste oppgaver  
- egenvurdering 
- samtale mellom lærer 
og elev 
- produkter 
- arbeidsbok med 
video, bilder og tekst 

A
p

ril - ju
n

i 

Kunnskapsmål matematikk: 
- bruke variablar og formlar til å 
uttrykkje samanhengar i praktiske 
situasjonar 
- bruke variablar, lykkjer, vilkår og 
funksjonar i programmering til å 
utforske geometriske figurar og 
mønster 
 

Algoritmer 
 
Variabler 
 
Vilkår 
 
Løkker 

- kunne lage og forstå variabler og formler  
- Kunne lage og forstå koblede algoritmer  
- Kunne lage og forstå vilkår 
- Kunne lage enkle løkker for å gjenta kode  
- Kunne programmere og utforske 
geometriske figurer 
 

Sphero Edu 
- Geometriske figurer 
- Sirkler 
- Vei/fart/tid 

- løste oppgaver  
- egenvurdering 
- samtale mellom lærer 
og elev 
- produkter 
- arbeidsbok med 
video, bilder og tekst 

https://oppgaver.kidsakoder.no/scratch/straffespark/straffespark
https://espenec.wordpress.com/2017/02/24/geometri-og-scratch/
https://oppgaver.kidsakoder.no/scratch/rotasjon/rotasjon
https://oppgaver.kidsakoder.no/scratch/flaksefugl/flaksefugl
https://oppgaver.kidsakoder.no/scratch/snurrige_figurer/snurrige_figurer
https://www.superbit.no/


Årsplan koding 7.trinn – 60 minutter i uken (38 timer i året) 

 Mål Tema Læringsmål Innhold Vurdering 

A
u

gu
st-sep

t. 

Kunnskapsmål matematikk: 
- bruke programmering til å utforske 
data i tabellar og datasett 

Kunnskapsmål kunst og håndverk: 
- bruke programmering til å skape 
interaktivitet og visuelle uttrykk 

Algoritmer 
Variabler 
Vilkår 
Løkker 
Funksjoner 
Datasett 

- kunne lage og forstå variabler og formler  
- Kunne lage og forstå koblede algoritmer  
- Kunne lage og forstå vilkår 
- Kunne lage enkle løkker for å gjenta kode  
- Kunne hente ut og legg data i lister 
- kunne arbeide med operatorer 

Scratch 
- Kalkulator 
- Datasett 
- Åpne oppgaver 
 
Kreativ programmering (Skaperskolen) 
 

- løste oppgaver  
- egenvurdering 
- samtale mellom lærer 
og elev 
- produkter 
- arbeidsbok med 
video, bilder og tekst 

O
kto

b
er – d

e
s. 

Kunnskapsmål naturfag: 
- utforske, forstå og lage teknologiske 
systemer som består av deler som 
virker sammen 
- designe og lage et produkt basert på 
brukerbehov 
- reflektere over hvordan teknologi 
kan løse og skape utfordringer 

Algoritmer 
 
Variabler 
 
Vilkår 
 
Løkker 

- kunne lage og forstå vilkår  
- Kunne lage og forstå koblede algoritmer  
- Kunne lage enkle løkker for å gjenta kode  
- kunne følge oppskrifter 
- kunne samarbeide i par og grupper og 
designe/redesigne produkter 
- Designe og konstruere produkter, og kode 
enkle bevegelser  
 

Lego Spike 
- Ekstra ressurser (5 leksjoner) 
- Starte en bedrift (6 leksjoner) 
 
 

- løste oppgaver  
- egenvurdering 
- samtale mellom lærer 
og elev 
- produkter 
- arbeidsbok med 
video, bilder og tekst 

Jan
u

ar – m
ars 

Kunnskapsmål naturfag: 
- utforske, forstå og lage teknologiske 
systemer som består av deler som 
virker sammen 
- designe og lage et produkt basert på 
brukerbehov 
- reflektere over hvordan teknologi 
kan løse og skape utfordringer 

Algoritmer 
 
Variabler 
 
Vilkår 
 
Løkker 
 
Koblinger 

- kunne lage og forstå vilkår  
- Kunne lage og forstå koblede algoritmer  
- Kunne lage enkle løkker for å gjenta kode  
- kunne følge oppskrifter 
- kunne samarbeide i par og grupper og 
designe/redesigne produkter 
- kunne arbeide med og forstå kretskort 
- Designe og konstruere produkter, og kode 
enkle bevegelser  
 

Microbit 
- Super:bit oppgaver 
- Inventors kit 
- Ubrukelige roboter 

- løste oppgaver  
- egenvurdering 
- samtale mellom lærer 
og elev 
- produkter 
- arbeidsbok med 
video, bilder og tekst 

A
p

ril - ju
n

i 

Kunnskapsmål matematikk: 
- bruke programmering til å utforske 
data i tabellar og datasett  

Algoritmer 
 
Variabler 
 
Vilkår 
 
Løkker 

- kunne lage og forstå variabler og formler  
- Kunne lage og forstå koblede algoritmer  
- Kunne lage og forstå vilkår 
- Kunne lage enkle løkker for å gjenta kode  
- Kunne programmere og utforske 
geometriske figurer 
 

Sphero Edu 
- Akselerasjon/G-krafter 
- BattleBot 

- løste oppgaver  
- egenvurdering 
- samtale mellom lærer 
og elev 
- produkter 
- arbeidsbok med 
video, bilder og tekst 

 

 

https://espenec.wordpress.com/2020/07/30/lag-en-enkel-kalkulator-i-scratch/
https://espenec.wordpress.com/2020/01/02/undervisningsopplegg-scratch-og-datasett/
https://skaperskolen.no/kreativ-programmering/
https://www.superbit.no/
https://kitronik.co.uk/blogs/resources/kitronik-inventors-kit-resources
https://dybdeundervisning.no/produkt/ubrukelige-roboter-med-microbit/

