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Kodepensumvei 
Uansett om elever er nybegynnere innen koding eller er klare til å utvikle sine første apper, har Apple programmer for å støtte 
undervisning og læring med Swift, som er det samme programmeringsspråket som profesjonelle utviklere bruker til å utvikle 
noen av verdens kraftigste apper.  

Swift!Coding!Club 
Alle kan kode

!

"

#

$

%

&

'(

)

Møt Byte

Finn mønstre

Bli groovy

Kontroller 
portalene

Kode kameraet 
ditt

Spor
juvelene

Løkker

Spill ditt
eget spill

Lag ting med
figurer

Tegn med
spiraler

En kjapp innføring i koding
Alle kan lære å kode på iPad eller Mac med disse ti aktivitetene designet for nybegynnere fra ti år og oppover.
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Utfordringer. Utforsk interessene dine eller prøv 
noe nytt. Lag morsomme kreasjoner i disse 
prosjektbaserte lekeplassene mens du utvikler 
kodeferdighetene dine. 

Begynn her. Bruk det du har lært til å lage noe helt 
nytt. Del det enkelt med venner, familie eller verden. 

Fra andre utgivere. Oppdag kanaler 
med nye morsomme utfordringer skapt av ledende 
utviklere og utgivere. Abonner på favorittene dine, 
så får du de nyeste kreasjonene deres direkte 
i appen. 

Dette finner du i Swift Playgrounds

Learn to Code. Lær det grunnleggende i Swift 
ved å guide karakterer gjennom en 3D-verden. 
Deretter bruker du kunnskapen din om Swift for 
å utvikle en kamera- og bilderedigeringsapp fra
bunn av.
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Ekte Swift-kode. I Swift  
Playgrounds spiller det samme Swift-
programmeringsspråket som brukes 
i utviklingen av mange av de mest 
populære appene i App Store i dag, 
en helt sentral rolle.

Et interaktivt miljø. Lag kode på 
venstre side av skjermen, og se 
resultatene umiddelbart på høyre 
side med bare et trykk.

Tilgjengelighet. Swift Playgrounds 
er designet for å være tilgjengelig. 
Programmet drar nytte av de 
kraftige tilgjengelighetsfunksjonene 
i iPadOS, inkludert Bryterkontroll 
og VoiceOver, og kommer dessuten 
med stemmekommentarer til 
handlingene karakterene utfører når 
elevene bruker kode til å styre dem.

Engasjerende animasjoner. 
Hver delstarter med en engasjerende 
animasjon som setter ulike 
programmeringskonsepter 
i sammenheng med virkelige 
situasjoner, noe som gjør det enklere 
for eleven å forstå konseptene.

Innebygd ordliste. Definisjoner 
som hjelper elevene å forstå 
bestemte termer.

Nyttige hint. Elevene kan få hjelp 
underveis hvis de sitter fast. Ofte 
endres hintene dynamisk etter hvert 
som de skriver inn kode.

Skjermtastatur. Et eget tastatur 
designet for Swift gir elevene rask 
tilgang til tallene og symbolene som 
oftest brukes i Swift-kode.

Snarveislinje. QuickType-
forslag til kode vises nederst 
på skjermen. Elevene kan legge 
inn koden de vil bruke ved 
å trykke på snarveislinjen.

Gjør opptak og del dem. Elevene kan 
ta opp det de gjør på skjermen, for 
å vise frem arbeidet sitt.

Gjennomgå koden. Kjør koden raskere 
eller saktere, eller gå gjennom hvert trinn 
for å fremheve kodelinjene etter hvert 
som de utføres. Dette gjør det enkelt 
å finne ut hvor eventuelle feil ligger.

Trykk for å redigere. 
Dra kompliserte strukturer som 
omfatter annen kode, som løkker 
og funksjonsdefinisjoner, rundt 
eksisterende kode. Bare trykk 
på nøkkelordet (eksempelvis 
«for»), og kontrollene for at 
endringen skal vises på skjermen.

Utforsk Swift Playgrounds
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Kommandoer (3 timer). Elevene knytter eksempler på eksekutive funksjoner, 
språkkunnskap og bevegelse fra dagliglivet sammen med kode. Denne modulen 
fokuserer på å beskrive trinnvise instruksjoner, sette trinn i riktig rekkefølge og 
teste og feilsøke kommandoer i kode.  

Funksjoner (3 timer). Gjennom kunst, sang og sosial og følelsesmessig 
læring får elevene finne ut mer om funksjoner. Denne modulen er målrettet 
mot å dekonstruere store problemer inn i små trinn, opprette funksjoner for 
å løse et problem og det å gi funksjoner navn.  

Løkker (3 timer). Kunst, kroppsøving, musikk, gjenta! Kodeemner inkluderer 
å identifisere en løkke og gå gjennom sekvenser av kommandoer for å fullføre 
gåter og oppgaver.  

Variabler (3 timer). Vitenskap, språkkunnskap og aktiviteter som styrker 
fellesskapet, brukes som grunnlag for å lære variabler. Elevene knytter 
et variabelnavn til en gitt verdi, endrer verdien på en variabel og bruker 
forskjellige variabeltyper.  

Appdesign (1+ timer). Inspirer elevene til å løse problemer de bryr seg 
om i skolen eller i lokalsamfunnet gjennom en serie med morsomme 
appdesignaktiviteter. De bruker designtenking, kreativitet og empati 
til å komme opp med appideer. 

Omfang og rekkefølge for Alle kan kode

Alle kan kode unge elever 
Denne veiledningen er utformet for veiledere som underviser barn i alderen 5–8 år, og den inneholder fem moduler: 
Kommandoer, Funksjoner, Løkker, Variabler og Appdesign. Hver modul inneholder leksjoner som hjelper elever med 
å utforske nye kodekonsepter gjennom vitenskap, kunst, musikk med mer. Elevene deler personlige opplevelser og ideer 
etter hvert som de utforsker kodeemner. De finner ut hvordan kode fungerer gjennom praktiske aktiviteter og utfordringer, 
og de bruker de nye ferdighetene sine ved å skrive kode i Swift Playgrounds-appen. I Appdesign-modulen begynner 
elevene å utvikle ferdigheter i designtenking i et avsluttende appdesignprosjekt. Last ned Alle kan kode unge elever >

http://apple.co/code-early_NO
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Kapittel 1: Kommandoer (3 timer). Elevene lærer om viktigheten av tydelige, 
presise kommandoer. De organiserer kode i sekvenser for å oppnå et mål, 
og undersøker bruken av kommandoer i hverdagens digitale teknologier.  

Kapittel 2: Funksjoner (3 timer). Elevene utforsker kraften til funksjoner ved 
å samle kommandoer til én definisjon de kan bruke om og om igjen. De koder 
en funksjon for å koreografere et dansenummer for en robot, og vurderer hvilke 
typer funksjoner hverdagens digitale teknologier kan benytte seg av.   

Kapittel 3: For-løkker (3,5 timer). Elevene kjenner igjen mønstre i verden 
rundt seg og i koden sin, og lærer å skrive mer effektiv kode ved hjelp av løkker.  

Kapittel 4: Variabler (4 timer). Elevene lærer om hvordan datamaskiner 
lagrer informasjon, og utforsker koding ved å bruke variabler for å holde oversikt 
over data og lage fleksible programmer. De undersøker hvordan det å endre 
verdien på variabler endrer programutgangen.  

Kapittel 5: Betinget kode (4 timer). Elevene utforsker hvordan boolsk logikk 
hjelper oss med å ta beslutninger i hverdagen og i kode. De øver seg på å skrive 
betinget kode for å forutse endrede forhold.  

Kapittel 6: Typer og initialisering (5 timer). Elevene utforsker hvordan 
programmerere bruker typer for å kode mer effektivt. De lærer å beskrive typer 
i henhold til deres metoder og egenskaper.  

Kapittel 7: Funksjoner med parametere (4 timer). Elevene undersøker 
prosedyrer som krever tilleggsinformasjon for å sikre ønsket resultat. De lærer 
hvordan de kan gjøre funksjonene sine mer fleksible og kraftige ved å bruke 
parametere for å gi ytterligere detaljer.  

Kapittel 8: Logiske operatører (6 timer). Elevene utforsker scenarier som 
krever at de vurderer flere ulike faktorer før de tar en beslutning. De lærer 
å bruke logiske operatører til å respondere på flere forhold.  

Kapittel 9: While-løkker (4,5 timer). Elevene utforsker kraften til en While-
løkke for å gjenta en del av koden helt til en betingelse er oppfylt.  

Kapittel 10: Matriser og refaktorering (5 timer). Elevene lærer om lagring 
av data i matriser og utforsker hvordan koding ved bruk av matriser og 
refaktorering kan bidra til å forenkle koden.  

Inspirasjonsjournal: Elevene lager en journal basert på kodekonseptene i hvert 
kapittel etter hvert som de svarer på oppgaver og fullfører aktiviteter som 
forbinder deres personlige liv med ideer til noe som kan kodes. 

Lærerveiledning: Denne veiledningen 
er designet for å støtte lærere på alle 
kodenivåer, og den inneholder inkluderende 
læringsopplevelser, vurderingsideer og tips 
for å støtte en rekke forskjellige elever. Last 
ned lærerveiledningen for oppgaver > 

Alle kan kode-oppgaver 
Alle kan kode-oppgaver er designet for elever i alderen 9–14 år og er en veiledning til Swift Playgrounds som 
styrker problemløsningsstrategier og ferdigheter innen kritisk tenkning gjennom over 45 timer med fleksible 
aktiviteter. Hvert kapittel hjelper elevene med å bygge videre på det de allerede vet, eksperimentere med 
nye kodekonsepter, benytte seg av forståelsen sin, og på en kreativ måte kommunisere hvordan koding 
påvirker livet deres. Last ned Alle kan kode-oppgaver >

https://books.apple.com/book/id1481280079?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_no
https://books.apple.com/book/id1481280079?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_no
https://books.apple.com/book/id1481280079?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_no
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Kapittel 1: Objekter i visninger (6 timer). Elevene utforsker bruken av 
koordinater for å plassere objekter i en visning – et kortere begrep for et synlig 
område. De øver seg på koding med koordinatpar, som er punktene der en 
vertikal og horisontal akse møtes. 

Kapittel 2: Hendelser og håndterere (5 timer). Elevene lærer det 
grunnleggende om hendelseshåndtering ved å undersøke touch-hendelser. 
De gjennomgår funksjoner med parametere samtidig som de legger til kode for 
å gjøre bildene og teksten interaktiv.  

Kapittel 3: Matriser (8 timer). For å fortsette lærdommen om arrangement-
funksjonalitet gjennomgår og utvider elevene sin forståelse av matriser. Elevene 
lærer nye operatører og metoder de kan bruke med matriser. De gjennomgår 
også en rekke matrisefunksjoner, operatører og nøstede løkker. 

Kapittel 4: Flere hendelser og håndterere (5 timer). Elevene kombinerer 
kunnskapen sin om hendelser og håndterere med det de har lært om matriser. 
De lærer hvilke argumenter som kan sendes til en hendelsesbehandlerfunksjon. 
De undersøker de mange typene med inndata som er tilgjengelige for dem via 
iPad-maskinvare. 

Kapittel 5: Funksjoner som argumenter (8 timer). Elevene utforsker hvordan 
man bruker funksjoner som argumenter i en annen funksjon med avslutninger. 
Denne utvidelsen av hendelser støtter dem når de setter i gang med utvidet 
virkelighet. 

Kapittel 6: Returtyper og utganger (3 timer). 
Elevene undersøker hvordan man bruker en funksjon for å returnere en bestemt 
type. Frem til dette har elevene brukt funksjoner for å pakke prosedyrer, 
og nå kan de lage en type som kan brukes i andre deler av et program.  

Kapittel 7: Klasser og komponenter (7 timer). Elevene undersøker det 
grunnleggende om komponenter og hvordan de kan settes sammen for å skape 
noe nytt. Elevene vil bruke designtenking og gjennomgå typer. Elevene lærer 
om klasser, som brukes til å gruppere og organisere data i et program. De bruker 
disse komponentene, og kobler dem sammen for å lage en applignende 
opplevelse. 

Lærerveiledning: Denne veiledningen er designet for å støtte lærere 
uavhengig av kodenivåer, og den inneholder inkluderende læringsopplevelser, 
vurderingsideer og tips for å støtte en rekke forskjellige elever. Last ned 
lærerveiledningen for eventyr >

Alle kan kode-eventyr  
Alle kan kode-eventyr er laget for elever i alderen 10 år og oppover etter at de har fullført Alle kan kode-oppgaver. 
Gjennom omtrent 45 timer med praktiske aktiviteter får elevene eksperimentere med maskinvarefunksjoner og 
hendelsesstyrt programmering for å uttrykke kreative ideer gjennom kode. Hvert kapittel dekker innhold 
i Swift Playgrounds-appen, inkludert Sensor Arcade, Blu's Adventure, Sonic Workshop og utvidet virkelighet. 
Gjennom hele kurset lærer elevene også om konsepter og prosesser for apputvikling som del av forberedelsene 
til det avsluttende prosjektet i Swift Playgrounds. Last ned Alle kan kode-eventyr >

https://books.apple.com/book/id1540865222?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_no
https://books.apple.com/book/id1540865222?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_no
https://books.apple.com/book/id1540865132?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_no
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En kjapp innføring i koding
Alle kan lære å kode på iPad eller Mac med disse ti aktivitetene designet for nybegynnere fra ti år og oppover.
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Swift!Coding!Club Alle kan kode

En kjapp innføring i koding 
Denne PDF-veiledningen inneholder ti morsomme kodeaktiviteter for barn 
fra ti år og oppover. Elever kan lære å kode på skolen eller hjemme med den 
kostnadsfrie Swift Playgrounds-appen for både iPad og Mac. Last ned En kjapp 
innføring i koding > 

Swift Coding Clubs 
Swift Coding Clubs er en fantastisk måte å introdusere koding på i klubber etter 
skolen, på sommerleirer eller i andre uformelle læringsmiljøer. Det modulbaserte 
designet til Swift Coding Clubs gjør at opplegget er midt i blinken for både 
nybegynnere og kodere med mer erfaring. 
Last ned Swift Coding Club-pakken > 

Dagbok om appdesign 
Elevene kan ty til Dagbok om appdesign til å bruke appdesignprosessen 
når de løser problemer på skolen eller i samfunnet. Dagboken får elevene til 
å ha idédugnad, planlegge, lage prototyper og evaluere sine egne appideer, 
og den kulminerer til slutt i en presentasjon av appens prototype. Last ned Dagbok 
om appdesign > 

Veiledning for apputstillinger 
Oppmuntre elevene til å vise fram koding-arbeidet sitt for lokalmiljøet via 
arrangementer som prosjektdemonstrasjoner eller app-presentasjoner. 
Veiledningen for app-presentasjoner gir praktisk støtte til å planlegge og 
gjennomføre et utstillingsarrangement. Last ned Veiledning for app-presentasjoner >

Flere ressurser 
Disse ressursene gir aspirerende kodere flere muligheter til å lære, lage prototyper og dele oppfinnsomheten sin. Ressursene er godt 
egnet for å introdusere koding i skolen, utenfor skolen eller hjemme. 

Veiledning for apputstillinger

http://apple.co/quickstartcode_NO
http://apple.co/quickstartcode_NO
https://www.apple.com/no/education/docs/swift-club-playgrounds.pdf
https://education-static.apple.com/geo/no/education/2020/coding-club-kit/appjournal.key.zip
https://education-static.apple.com/geo/no/education/2020/coding-club-kit/appjournal.key.zip
https://www.apple.com/no/education/docs/app-showcase-guide.pdf
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Tilgjengelige veiledninger 
Elev- og lærerveiledningene for Alle kan kode er optimalisert for 
VoiceOver, og inkluderer videoer med teksting og lydbeskrivelser. 
Hver leksjon er designet for å inkludere tilgjengelig innhold, 
aktiviteter og økter for å hjelpe til med å gjøre koding levende 
for alle elever.  

Instruksjonsvideoer for Swift Playgrounds og VoiceOver 
Lærere og elever kan se på instruksjonsvideoer fra Hadley institutt 
for blinde og svaksynte for å få hjelp til å bruke Swift Playgrounds 
med VoiceOver. Finn ut hvordan du laster ned Swift Playgrounds, 
navigerer seg gjennom forskjellige oppgaveverdener, bruker 
spesialtilpassede rotorhandlinger, skriver inn kode, og løser en 
enkel oppgave. Se videosamlingen her >* 

Taktile oppgaver til Swift Playgrounds  
Taktile oppgaver har engelsk blindeskrift, tekst med stor skrift 
og preget grafikk for å hjelpe blinde eller svaksynte elever med 
kodingsoppgavene i Swift Playgrounds. Lærere kan skrive ut den 
taktile grafikken med sine egne punktslagere eller bestille trykte 
eksemplarer. Last ned Taktile oppgaver nedenfor for å få PDF-
versjoner av taktil grafikk og instruksjoner for hvordan du kan skrive 
ut eller bestille kopier til elevene dine. Last ned Taktile oppgaver >* 

Kodingskonsepter på amerikansk tegnspråk  
Tilgjengelige videoer på amerikansk tegnspråk hjelper døve elever 
med å lære kode. Med teksting og tekstutskrifter er de designet slik 
at alle skal forstå. Lærerveiledningen for oppgaver inneholder en 
rekke amerikanske tegnspråkvideoer som forklarer 
kodingskonseptet. Se videosamlingen her >*

Inkluderende pensum  
Vi i Apple mener at alle bør ha muligheten til å skape noe som kan forandre verden. Derfor har vi utviklet egne ressurser for lærere 
som underviser elever med nedsatt funksjonsevne, slik at læringen blir tilgjengelig for alle.

https://developer.apple.com/asl-videos/

* Disse ressursene er for øyeblikket 
kun tilgjengelige på engelsk (USA).

https://hadley.edu/SwiftVideos.asp
https://www.apple.com/au/education/docs/tactile-puzzle-worlds-lighthouse.zip
https://developer.apple.com/asl-videos/
https://developer.apple.com/asl-videos/
https://developer.apple.com/asl-videos/
https://developer.apple.com/asl-videos/
https://developer.apple.com/asl-videos/
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Last ned Alle kan kode-ressurser 
• Swift Playgrounds-appen for iPad 
• Swift Playgrounds-appen for Mac 

• Alle kan kode unge elever 
• Alle kan kode-oppgaver 
• Lærerveiledning for Alle kan kode-oppgaver 
• Alle kan kode-eventyr 
• Lærerveiledning for Alle kan kode-eventyr 

• En kjapp innføring i koding 
• Swift Coding Club-pakke  
• Dagbok om appdesign 
• Veiledning for apputstillinger 

Finn ut mer om ressurser for Utvikle i Swift 
Med Utvikle i Swift får elevene praktisk erfaring med å designe og 
utvikle apper med Swift i Xcode for å forberede dem på college, 
jobb og til og med bransjeanerkjent sertifisering innen apputvikling. 
• Lærerveiledning for Utvikle i Swift 
• Profesjonelle læringskurs for Utvikle i Swift gjennom Canvas 
• Å undervise i koding-samling i Apple Books 

Å undervise i koding 
Denne siden på apple.com inneholder informasjon om å undervise 
i koding, i tillegg til programmer fra Apple som støtter lærere som 
ønsker å undervise elever i alle aldre – fra noen som nettopp har 
startet til noen som er klar til å bli sertifisert i Swift. Finn ut mer > 

Apple Teacher 
Apple Teacher er et gratis faglig utviklingsprogram for læring i eget 
tempo med ubegrenset tilgang til kursmateriell og -innhold om bruk 
av Apple-teknologi i utdanningen. Finn ut mer > 

Apple Professional Learning 
Apple Professional Learning gir praktiske, oppslukende opplevelser 
som hjelper lærere med å utvikle innovative ut danningsopplegg 
og engasjere elevene mest mulig i læringen. For å finne ut mer 
sender du en e-post til AppleProfessionalLearning@apple.com. 

Støtte for lærere 
Vi tilbyr en rekke ressurser som støtter lærere og administratorer i arbeidet med å rulle ut, administrere og undervise med 
Swift Playgrounds og Apple-produkter.

https://apps.apple.com/no/app/swift-playgrounds/id908519492
https://apps.apple.com/no/app/swift-playgrounds/id1496833156
http://apple.co/code-early_NO
https://books.apple.com/book/id1481280079?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_no
https://books.apple.com/book/id1481280079?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch22_sc22_na_no
https://books.apple.com/book/id1540865132?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_no
https://books.apple.com/book/id1540865222?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch22_sc22_na_no
http://apple.co/quickstartcode_NO
https://www.apple.com/no/education/docs/swift-club-playgrounds.pdf
http://itunes.apple.com/no/app/swift-playgrounds/id908519492
https://education-static.apple.com/geo/no/education/2020/coding-club-kit/appjournal.key.zip
https://www.apple.com/no/education/docs/app-showcase-guide.pdf
https://www.apple.com/no/education/docs/develop-in-swift-curriculum-guide.pdf
https://appleeducation.catalog.instructure.com/courses/53455/enrollment/new
http://apple.co/teachingcode
https://www.apple.com/no/education/k12/teaching-code/
https://www.apple.com/no/education/k12/apple-teacher/?cid=pm-no-pdf-doc-edu-eccode-launch22
mailto:AppleProfessionalLearning@apple.com
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