
Alle kan kode  
Swift Coding Club



Velkommen til Swift Coding Club! 
Når du lærer å kode, lærer du å løse problemer og samarbeide med andre 
på kreative måter. Du kan sette ideene dine ut i livet.  

Swift Coding Clubs er en morsom måte å lære å kode og designe apper på. 
Aktiviteter bygget rundt Swift, Apples programmeringsspråk, hjelper deg 
å samarbeide mens du lærer å kode, lage app-prototyper og reflektere 
over hvordan kode påvirker verden rundt deg. 

Du trenger ikke å være en lærer eller en kodingsekspert for å ha en Swift Coding 
Club. Materiellet følger ditt tempo, slik at du til og med kan lære sammen med 
klubbmedlemmene. Og dere kan alle feire klubbens ideer og design med en 
apputstilling i lokalmiljøet. 

Denne veiledningen er organisert i tre deler:

Kom i gang Lær og bruk Feir

Kodingsressurser

Alle kan kode  |  
Anbefalt alder fra 10 år 

Bruk Swift-koding til å lære 
grunnleggende koding med 
Swift Playgrounds på iPad eller Mac. 
Finn ut mer >

Velkommen 

Utvikle i Swift  |  
Anbefalt alder fra 14 år 

Lær hvordan du kan utvikle apper 
i Xcode på Mac. Finn ut mer >

Alt du trenger 
for å starte en 

Swift Coding Club

Moduler og 
aktiviteter for 

klubbøkter

Nyttige ressurser for å 
planlegge og avholde et 

arrangement for lokalmiljøet

2

Swift Coding Clubs er bygget rundt en 
rekke ulike ressurser for å undervise 
i koding. Apple veileder kodere fra 
grunnleggende koding til utvikling 
av virkelige apper. 

https://www.apple.com/no/education/k12/teaching-code/?cid=pm-enus-pdf-doc-edu-eccode-launch22#develop-in-swift
https://www.apple.com/no/education/k12/teaching-code/?cid=pm-enus-pdf-doc-edu-eccode-launch22#everyone-can-code


Kom i gang 
1. Utforsk Alle kan kode-ressurser  
Alle kan kode viser elever en verden full av koding gjennom interaktive oppgaver, morsomme figurer og engasjerende 
aktiviteter. Før du kan gå i gang med å designe klubben, kan det være nyttig å utforske Alle kan kode-ressursene under. 

Kom i gang 3

Last ned Alle kan kode-pensumet > 

Swift Playgrounds er en kostnadsfri app som lar deg lære Swift 
på en interaktiv og morsom måte. Det er et innebygd bibliotek 
med leksjoner, i tillegg til ekstra utfordringer laget av ledende 
utviklere og utgivere.

Last ned og utforsk Swift Playgrounds > 

Alle kan kode-veiledninger har aktiviteter som introduserer 
kodingskonsepter, knytter dem til hverdagslige ting, og 
deretter bruker dem til å løse oppgaver i Swift Playgrounds.

https://books.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewFeature?id=1488012731&mt=11&ls=1&itscg=edu&itsct=eccode_launch22_sc22_na_no
https://apps.apple.com/no/app/swift-playgrounds/id908519492?mt=8%5D


3. Lag en plan 
Her er noen ting å vurdere: 

• Hvem er klubbmedlemmene dine? Hvilke 
interesser har de? Har de erfaring med koding, 
eller er de helt nye? 

• Hvor ofte skal klubben møtes? Hvis du 
planlegger en sommerleir, hvor mange timer 
med kodeaktiviteter vil dere ha? 

• Hvilken teknologi er tilgjengelig for klubben?  

• Hvilke mål har klubben? 

Kom i gang 4

2. Kontroller teknologien 
Sørg for at du har følgende før første møte: 

• iPad eller Mac. Swift Playgrounds krever iPad-enheter 
som kjører iPadOS 13 eller nyere, eller Mac-enheter som 
kjører macOS 10.15.3 eller nyere. Det er best om alle har 
hver sin enhet, men de kan også dele på enhetene og 
kode sammen. 

• Swift Playgrounds-appen. 
Last ned Swift Playgrounds for iPad > 
Last ned Swift Playgrounds for Mac > 

• Alle kan kode-veiledninger.  
Last ned Alle kan kode-oppgaver >  
Last ned Alle kan kode-eventyr > (valgfri) 

 Gå til Apple-kundestøtte for å få hjelp med Apple-produkter. 

https://apps.apple.com/no/app/swift-playgrounds/id908519492?mt=8%5D
https://apps.apple.com/no/app/id1496833156
https://books.apple.com/book/id1481280079?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
https://support.apple.com/no-no/apps


Please contact [Name] at [yourname@email.com] if you have any questions.

Want to code?
Join the club!

[Month XX, 20XX] 
[X:XX x.m.–XX:XX x.m.] 

[Location]

 Swift Coding Club

Swift Coding Club-plakat

Swift Coding Club-klistremerke 

4. Spre ordet 
Fortell andre om Swift Coding Club. Her er noen ideer og ressurser for 
å tiltrekke nye medlemmer til klubben: 

• Markedsfør klubben. Bruk e-post, sosiale medier, nettet og løpesedler, 
eller spre ryktet for å fortelle lokalmiljøet om klubben din. 

• Hold et informasjonsmøte. Spør potensielle klubbmedlemmer om 
interessene deres og hva slags prosjekter de vil lage. Snakk om ideer for 
å avholde arrangementer i lokalmiljøet og hvordan klubbmedlemmer kan 
engasjere seg. Du kan også dele en kort video om klubben på nettet. 

Disse tingene kan hjelpe deg med å markedsføre og egentilpasse din 
Swift Coding Club: 

• Plakater. Last ned denne gratismalen, og tilpass den for å lage din egen 
plakat. Skriv den ut og heng den opp, eller lag en digital plakat som kan deles 
på nettet. Husk å inkludere informasjon om når og hvor klubben skal møtes, 
og hvordan interesserte melder seg på. 

• Klistremerker og T-skjorter. Bruk disse Swift Coding Club-klistremerkene til 
å markedsføre klubben. T-skjorter er glimrende å bruke på app-presentasjoner 
for å gjenkjenne medlemmer. Last ned T-skjortemalen for Swift Coding Club for 
å lage T-skjorter til medlemmene dine.

T-skjorte for Swift Coding Club

Kom i gang 5

https://education-static.apple.com/geo/no/education/2019/coding-club-kit/posters.zip
http://education-static.apple.com/geo/no/education/2019/coding-club-kit/stickers.zip
https://education-static.apple.com/geo/no/education/2019/coding-club-kit/shirts.zip


Tips for klubbledere

Kom i gang 6

Sett sammen et lederteam. Det blir mye lettere og morsommere 
å lede klubben hvis ledelsen består av en gruppe medlemmer som 

bidrar. Hvilke klubbmedlemmer har lederpotensial? Vurder å utnevne 
ledere i klubben for arrangementer, koding, appdesign og annet.

Lær sammen. Klubbledere må ikke 
kunne alt. Hjelp medlemmene dine 

med å jobbe med sine egne research- 
og problemløsingsferdigheter, og 

oppmuntre dem til å hjelpe andre.

Del ideer. Noen medlemmer kan være 
interessert i å lage spill. Andre vil 
kanskje lage apper for å hjelpe folk, 
lære Swift eller styre roboter. Tenk 

gjennom hvordan medlemmene kan 
samarbeide om prosjekter de brenner for.

Forandring fryder. Noen ganger kan mer 
erfarne medlemmer gå raskere frem 
i utviklingen enn andre. Se om disse 
medlemmene kan slå seg sammen 
med nybegynnere for programmering 
i par. En glimrende måte å lære 
på er å undervise andre. 

Vis det frem. Et arrangement i lokalmiljøet 
eller en app-presentasjon er en glimrende 

måte å fremme klubben, designidéer og 
kodingsferdigheter på overfor venner, familie, 
lærere og lokalmiljøet. Det kan også føre til at 
du rekrutterer flere medlemmer. Se side 12 for 

tips om hvordan du kan lage ditt eget 
arrangement for lokalmiljøet eller en apputstilling. 



Lær og bruk 
1. Utforsk Swift Playgrounds 
Klubbens materialer har fokus på Swift Playgrounds, som inkluderer et innebygd bibliotek med leksjoner, i tillegg til ekstrautfordringer 
som er laget av ledende utviklere og utgivere. Gjør deg først kjent med innholdet i Swift Playgrounds og appfunksjonene.

Lær og bruk 7



Snippets Library  
Du kan spare fingrene for tastetrykk 

ved å åpne Snippets Library 
i verktøylinjen, hvor du finner 

vanlige kodestykker som du raskt 
kan ta i bruk.
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Swift Playgrounds-funksjoner

Verktøy  
Bruk denne menyen til 
å tilbakestille siden, ta et 
bilde, opprette en PDF 
eller lage en film. 

Velg en karakter 
Tilpass opplevelsen ved 
å trykke på karakteren for 
å velge en annen karakter.

Hint  
Denne funksjonen gir nyttige 
forslag. Og selv om det også vil 
vise løsningen på oppgaven, er 
det ikke tillatt å klippe og lime 
inn løsningen. For å komme 
videre må du fullføre trinnene 
og skrive koden selv. 

Kontroller hastigheten  
Få koden til å gå raskere 

eller saktere.  

Uthev koden som kjøres 
Bruk Step Through My Code 
for å markere hver linje med 

kode mens den utføres for å få 
en bedre forståelse av hva 

koden gjør. 

Sider-meny  
Trykk på sideoverskriften 

for å se alle lekeplass-
sider. Trykk på en side 

eller bruk pilene til å 
navigere mellom sidene. 

Lær og bruk



Løs på flere måter. Hvert problem har mange 
løsninger. Hvis medlemmer blir ferdige før tiden, 

kan du oppmuntre dem til å finne andre måter 
å løse problemene på. En fleksibel tankegang 
og sammenligning av forskjellige løsninger 
kan hjelpe dem med å forbedre evnene 
sine til kritisk tenkning.

Bryt ned problemene. 
Problemene blir vanskelige. 
Klubbmedlemmer kan dele et 

problem i deler for å hjelpe dem med 
å tenke gjennom alle trinnene for å 
løse det. De kan bruke Pages eller 

Notater for å planlegge og skrive ut 
trinnene før de angir koden.

Opprett brukerstøtte. Ha et sted der 
klubbeksperter kan støtte 

andre medlemmer.

Lær og bruk

Tips for læring med Swift Playgrounds
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Utforsk problemene først. Oppmuntre 
klubbmedlemmer til å zoome og rotere Bytes 

verden i livevisning slik at de får en god 
oversikt over hva de må utrette. De kan 

også vise den i fullskjerm ved å trykke og 
holde på skillelinjen mellom de 

to vinduene og deretter 
flytte den til venstre.

Programmering i par. Få klubbmedlemmer 
til å prøve å jobbe sammen på én iPad eller 

Mac. De kan ha en idémyldring om 
hvordan de kan løse problemene 
og skrive kode etter tur.

Bruk tilgjengelighetsfunksjoner. 
Swift Playgrounds fungerer godt sammen 

med de innebygde tilgjengelighetsfunksjonene 
i macOS og iPadOS, slik at alle kan lære å kode. 
Programmerere kan for eksempel invertere farger, 
aktivere gråtoner og zoome for å justere synlighet.



Bygg et prosjekt 
Klubbmedlemmer bruker iPad til å mestre 
grunnleggende koding i Learn to Code 1 og 
Learn to Code 2 i Swift Playgrounds. De kan 
bruke de nye ferdighetene sine til å designe 
og bygge et lekeplass-prosjekt som 
responderer på berøring. Vis modul > 

Quiz til venner 
Medlemmene bygger videre på ferdighetene 
de tilegnet seg i Bygg et prosjekt ved å løse 
mer utfordrende oppgaver i Learn to Code 1 
og Learn to Code 2 i Swift Playgrounds. 
De lager et lekeplass-prosjekt som ber 
om og responderer på brukerinformasjon. 
Vis modul >  

Design en app 
Klubbmedlemmer kan samarbeide for 
å designe en app for å bidra til å løse et 
problem i lokalsamfunnet. De bidrar til en 
designprosess som viser dem hvordan man 
kan idémyldre, planlegge, lage prototype for 
og evaluere sin egen app. Vis modul > 

Bygg et Sphero-spill  
Klubbmedlemmer programmerer Sphero for 
å skape klassiske arkadespill. De samarbeider 
for å utforske koden bak spillet og redigere 
koden for å lage sitt eget opplegg. De kan 
bruke ferdighetene til å designe sitt eget spill 
med én eller flere Sphero-roboter. Vis modul >

2. Velg modulene dine 
Klubbmaterialet organiseres i moduler som vever sammen koding og kreativ design. Hver modul består av 12 økter på én time 
og retter seg mot et bestemt tema og kodingsnivå. I Lær og prøv-øktene kan klubbmedlemmer utforske nøkkelkonsepter og 
bruke dem til å kode oppgaver og utfordringer i Swift Playgrounds. Og i Bruk og knytt sammen-øktene skal de vurdere hvordan 
vi bruker kode til å utforske ideer og lage nye produkter. De bruker kodings- og designferdighetene sine til å lage eller designe et 
Swift Playgrounds-prosjekt for en bestemt målgruppe. 

Du finner tilretteleggingsguider for hver modul i den andre delen av dette dokumentet, eller du kan bruke lenkene under til 
å utforske dem nå.

Lær og bruk 10



Run My Code
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3. Gå videre 
Du kan også arrangere økter som er i tråd med medlemmenes interesser. Du kan utvide designet og 
kodingsaktivitetene med opplevelser som å utforske en tilkoblet enhet, lage en drone-hinderløype eller 
lage et redningsoppdrag for roboter.  

Som et ledd i idémyldring for design kan du vurdere å invitere en gjesteforeleser eller dra på ekskursjoner 
for å hjelpe klubbmedlemmer med å forstå målgruppen og designkravene for et prosjekt. 

Lær og bruk



2. Designpriser. Vennskapelig konkurranse kan være 
god motivasjon. Inspirer klubbmedlemmer ved å gi 
premier som anerkjenner bestemte styrker innenfor 
koding og design, for eksempel: 
• beste håndverk 
• beste nyvinning 
• beste design 
• beste presentasjon 

Du kan også oppmuntre til deltakelse fra publikum 
med en publikumspris. 

1. Planlegg det store arrangementet. Sett en dato 
og inviter elever, lærere, foreldre og medlemmer 
av lokalmiljøet.  

Sett av tid til at hvert team får presentere prosjektet 
sitt og holde en kort økt med spørsmål og svar. Hvis 
du har en stor gruppe, kan du dele klubben i to og la 
medlemmene se hverandres presentasjoner.  

Vurder å avslutte arrangementet med en morsom 
lysbildeserie med bilder tatt under klubbøkter. 

Du kan laste ned og 
tilpasse dette sertifikatet 
for forskjellige priser.

Feir 
Arrangement eller app-presentasjon 
Involver lokalsamfunnet og utforsk hvilke muligheter det finnes for at koding kan løse aktuelle problemstillinger, ved å 
avholde et arrangement eller en app-presentasjon. Disse arrangementene er også flotte anledninger til å vise frem hva 
klubbmedlemmene får til! 

Diplom

Everyone Can Code
Swift Coding Club

Tildelt

for

DatoSignatur

Alle kan kode 
Swift Coding Club

Feir 12

https://education-static.apple.com/geo/no/education/2019/coding-club-kit/playgrounds-certificate.pdf


3. Rekrutter dommere og mentorer. Dommerne og 
mentorene kan være lærere eller ansatte, elever med 
programmeringsekspertise, eksperter fra utvikler- eller 
designbransjen, medlemmer av skolestyret, ledere i 
lokalmiljøet eller individer som vil ha nytte av prosjektidéen.  

Dommerne trenger ikke å vente helt til presentasjonen for 
å møte klubben. Vurder å invitere dem som gjesteforelesere 
under idémyldrings- eller planleggingsfasen for prosjektet, 
slik at de kan dele sin ekspertise med elevene. 

4. Del og inspirer. Det er mulig du vil ta opp 
presentasjonene. Del dem med det bredere lokalmiljøet 
og lag en samling med høydepunkter for å inspirere 
fremtidige klubbmedlemmer.  

Sjekk ut veiledningen for apputstillinger for mer 
inspirasjon og tips til app-presentasjoner.  

Last ned veiledningen for apputstillinger >  

Feir 13

https://www.apple.com/no/education/docs/app-showcase-guide.pdf


Diplom

Everyone Can Code
Swift Coding Club

Tildelt

for

DatoSignatur

Alle kan kode 
Swift Coding Club



Swift Coding Club-moduler 

Bygg et prosjekt Quiz til venner

Design en app Lag et Sphero-spill



Bygg et prosjekt



I disse øktene skal klubbmedlemmer mestre grunnleggende koding ved å gjøre morsomme 
aktiviteter fra Alle kan kode-oppgaveguiden. De øver på koding ved å løse oppgaver i Learn 
to Code 1 og Learn to Code 2 i Swift Playgrounds og bruker de nye ferdighetene sine til 
å designe og bygge et lekeplass-prosjekt som responderer på berøring. 

I Lær og prøv-øktene kan klubbmedlemmer utforske nøkkelkonsepter og bruke dem til å kode 
oppgaver og utfordringer i Swift Playgrounds. I Bruk og knytt sammen-øktene skal de lære 
hvordan kode brukes til å utforske ideer og lage nye produkter. Når øktene er ferdige, kan dere 
vurdere å avholde et arrangement hvor klubbmedlemmer kan demonstrere prosjektene sine.  

Sidetall fra veiledningen Alle kan kode-oppgaver er inkludert i aktivitetene. For å finne ut mer 
om hver aktivitet kan du se flere ressurser og finne ut hvordan du kan støtte eller utfordre 
klubbmedlemmer i lærerveiledningen Alle kan kode-oppgaver. 

Oversikt over økt 

  Lær og prøv: 6 økter 

  Bruk og knytt sammen: 6 økter 

  Arrangement for lokalmiljøet

Bygg et prosjekt 17

Ressurser

Learn to Code 1

Spiraler

Learn to Code 2

Figurer

Bygg et prosjekt 
Oversikt over modul

https://books.apple.com/book/id1481280079?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_no
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Kommandoer 
Utforsk det grunnleggende konseptet for 
en kommando – en spesifikk instruksjon 
gitt til en datamaskin. Lær å kode med 
kommandoer i en sekvens. 

Lær: Se introduksjonen til Kommandoer 
i Learn to Code 1 
Gjemsel (side 3) 
Prøv: Løs oppgaver i Kommandoer-
kapitlet i Learn to Code 1 (side 4–10) 

Learn to Code 1 
Kommandoer 
• Introduksjon 
• Sende kommandoer 
• Legge til en ny kommando 
• Trykke på en bryter

For-løkker 
Utforsk løkker og hvordan du kan gjøre 
koden mer effektiv med funksjoner 
og løkker.  

Lær: Se introduksjonen til For-løkker 
i Learn to Code 1 
Mønsterbygger (side 26) 
Prøv: Løs oppgaver i For-løkker-kapitlet 
i Learn to Code 1 (side 27-31) 

Learn to Code 1 
For-løkker 
• Introduksjon 
• Bruke løkker 
• Løkker på alle sidene

Funksjoner 
Lær hvordan du lager dine egne 
kommandoer ved å skrive funksjoner, 
og bruke funksjoner du har skrevet.  

Lær: Se introduksjonen til Funksjoner 
i Learn to Code 1 
Origami (side 15) 
Prøv: Løs oppgaver i Funksjoner-kapitlet 
i Learn to Code 1 (side 16–21) 

Learn to Code 1 
Funksjoner 
• Introduksjon 
• Komponere en ny atferd 
• Opprette en ny funksjon 
• Nøstede mønster

1 2 3

Bygg et prosjekt
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Variabler 
Lær mer om hvordan datamaskiner lagrer 
informasjon med variabler, og hvordan 
man koder med variabler. 

Lær: Se introduksjonen til Variabler 
i Learn to Code 2 
NewsBot (side 36) 
Prøv: Løs oppgaver i Variabler-kapitlet 
i Learn to Code 1 og Spiraler-utfordring 
(side 37–43) 

Learn to Code 2 
Variabler 
• Introduksjon 
• Holde oversikt 

Spiraler 
• Oversikt 
• Hypocykloider 
• Epicykloider 
• Hypotrochoider 
• Ellipser 
• Spilletid

Design for en målgruppe 
Vurder forskjellige brukerperspektiver og 
hvordan man skal designe produkter for 
en spesifikk målgruppe. 

Knytt sammen: Se det fra noen andres 
perspektiv (side 58)

Betinget kode 
Utforsk boolsk logikk og hvordan man 
skriver betinget kode. 

Lær: Se introduksjonen til Betinget kode 
i Learn to Code 1 
Noen sier (side 49) 
Prøv: Løs oppgaver i Betinget kode-
kapitlet i Learn to Code 1 (side 50–56) 

Learn to Code 1
Betinget kode 
• Introduksjon 
• Se etter brytere 
• Bruke else if 
• Betinget kode i løkke 
• Definere smartere funksjoner

4 5 6

Bygg et prosjekt
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Typer og initiering 
Lær hvordan du kan beskriver typer og 
hvordan du kan initialisere typer i koden.  

Lær: Se introduksjonene i kapitlene 
Typer og Initialisering i Learn to Code 2 
Kvalitetene ved et godt design (side 62) 
Prøv: Løs oppgaver i kapitlene Typer 
og Initialisering i Learn to Code 2 
(side 63-66) 

Learn to Code 2 Typer 
• Introduksjon 
• Deaktivere en portal 

Initialisering 
• Introduksjon 
• Initialiser eksperten din 
• Bruke forekomster av ulike typer

Interaktive former  
Utforsk Utgangspunkt for figurer i 
Swift Playgrounds, hvor du kan starte 
prosjektutviklingen i påfølgende økter. 
Eksperimenter med Figurgrafikk- og 
Berøringer og animasjoner-sidene, og 
finn ut hva hver del av koden oppnår, og 
hvordan. Som gruppearbeid kan dere lage 
en liste med de grafiske elementene og 
funksjonene som dere har tilgjengelige 
i Utgangspunkt for figurer. 

Figurer 
• Figurgrafikk 
• Berøringer og animasjoner 

Bygg et Figurer-prosjekt 
Utforsk hvordan du kan lage et prosjekt for 
hånd-øye-koordinering i Utgangspunkt for 
figurer. Gå tilbake til og legg til flere ting 
i listen over grafiske elementer 
og funksjoner.  

Bruk: Bygg et prosjekt for hånd-til-øye-
koordinering (side 67) 

Figurer 
• Berøringer og animasjoner 

7 8 9
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Bygg prosjektet 
Arbeid i par for å kode prosjektideen 
på Berøringer og animasjoner-siden 
i Utgangspunkt for figurer. Bruk skissen 
fra forrige økt. 

Figurer 
• Berøringer og animasjoner 

Design et prosjekt  
Ha en idémyldring for å finne prosjekter 
dere kan lage med Utgangspunkt for 
figurer. Vurder hvilke grafiske elementer 
og funksjoner som er tilgjengelige og 
hvordan de kan møte behovene for en 
bestemt målgruppe. Utforsk ideene i 
gruppen, og arbeid deretter i par for å 
lage en original idé som viser hvordan 
prosjektet oppnår formålet og er 
designet for en bestemt målgruppe. 

Evaluer prosjektet 
Få andre til å teste lekeplass-prosjektet. Øv 
på å forklare hvordan prosjektet fungerer, 
og hvilke designavgjørelser dere har tatt, 
for å forberede dere på arrangementet 
hvor dere skal dele det dere har laget. 

Figurer 
• Berøringer og animasjoner

Arrangement for lokalmiljøet 
Lag et arrangement for å feire alt klubben har fått til. Dere kan demonstrere prosjekter, forklare designprosessen og få tilbakemeldinger 
fra lokalmiljøet. 

10 11 12

Bygg et prosjekt
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Quiz til venner 
Oversikt over modul 

I denne modulen kan medlemmer forbedre ferdighetene sine ved å gjøre mer utfordrende 
aktiviteter i Alle kan kode-oppgaveguiden. De øver på koding ved å løse oppgaver i Learn to 
Code 1 og Learn to Code 2 i Swift Playgrounds og bruker de avanserte ferdighetene sine til 
å utviklet et lekeplass-prosjekt som ber om og responderer på brukerinformasjon. Denne 
modulen krever forståelse av oppgavematerialet i kapittel 1–6, fullføring av klubbmodulen 
Bygg et prosjekt eller tilsvarende bakgrunnskunnskap. 

I Lær og prøv-øktene kan klubbmedlemmer utforske nøkkelkonsepter og bruke dem til å 
kode oppgaver og utfordringer i Swift Playgrounds. I Bruk og knytt sammen-økter skal de 
lære hvordan kode brukes til å utforske ideer og lage nye produkter. Når øktene er ferdige, 
kan dere vurdere å avholde et arrangement hvor klubbmedlemmer kan demonstrere 
prosjektene sine.  

Sidetall fra veiledningen Alle kan kode-oppgaver er inkludert i aktivitetene. For å finne 
ut mer om hver aktivitet kan du se flere ressurser og finne ut hvordan du kan støtte eller 
utfordre klubbmedlemmer i lærerveiledningen Alle kan kode-oppgaver. 

Oversikt over økt 

Lær og prøv: 4 økter 

Bruk og knytt sammen: 8 økter 

Arrangement for lokalmiljøet

Stein, saks, papir

Svar
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Ressurser

Learn to Code 1

Learn to Code 2

https://books.apple.com/book/id1481280079?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_no


 Funksjoner med 
parametere 

Lær hvordan du gir datamaskiner 
informasjon ved å gjøre funksjoner 
mer spesifikke med parametere.  

Lær: Se introduksjonen til Parametere 
i Learn to Code 2 
Oppskrift på suksess (side 71) 
Prøv: Løs oppgaver i Parametere-kapitlet 
i Learn to Code 2 (side 72–75) 

Learn to Code 
2-parametere 
• Introduksjon 
• Bevege seg videre 

fremover
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1 Logiske operatører 
Lær hvordan du kan kode spesifikk 
adferd som respons til bestemte 
betingelser med logiske operatører.  

Lær: Se introduksjonen til logiske 
operatører i Learn to Code 1 
Noen sier, runde 2 (side 81) 
Prøv: Løs oppgavene i Logiske operatør-
kapitlet i Learn to Code 1 (side 82-85) 

Learn to Code 1 
Logiske operatører 
• Introduksjon 
• Bruke NOT-operatøren 
• Sjekke dette AND dette 
• Sjekke dette OR dette

Design et spill 
Bruk Stein, saks, papir-utfordringen 
i Swift Playgrounds til å designe en 
ny og forbedret versjon av spillet. 

Bruk: Bygg et Stein, saks, papir-spill 
(side 76) 

Stein, saks, papir 
• Lage et spill 
• Dele kode 
• Legge til handlinger 
• Endre egenskaper

2 3
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Lag en quiz 
Kombiner kunnskap om operatører med 
betingelser, variabler, funksjoner og 
funksjoner med parametere for å 
lage en quiz i Utgangspunkt for 
svar i Swift Playgrounds. 

Bruk: Lag en quiz (side 86) 

Svar 
• Send tekstmeldinger 
• API-oversikt 
• Hvilken type er du-quiz

While-løkker 
Lær om while-løkker og hvordan man 
bruker dem til å gjenta en kodeblokk til 
en betingelse er sann.  

Lær: Se introduksjonen til While-løkker 
i Learn to Code 1 

Lekeplass-spill (side 90) 

Prøv: Løs oppgavene i kapitlet While-
løkker i Learn to Code 1 (side 91–94) 

Learn to Code 1 
While-løkker 
• Introduksjon 
• Kjøre kode mens … 
• Skap smartere While-løkker 
• Nøstede løkker

Design et quiz-prosjekt 
Finn en idé til din egen lekeplass med et 
quiz-prosjekt basert på Utgangspunkt 
for svar. Fastslå formålet med quizen, 
utforsk designer for quiz-apper, vurder 
målgruppen og skisser din egen idé. 

4 5 6
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Gjør quizen bedre 
Oppdater den originale quizen for å 
hente forskjellige moduser inn i while-
løkkene. Du kan bruke disse ferdighetene 
i senere økter når du skal kode din egen 
prosjektidé.  

Bruk: Gjør quizen bedre (side 95) 

Svar 
• Send tekstmeldinger 
• API-oversikt 
• Hvilken type er du-quiz 

Matriser og refaktorering 
I denne økten skal klubbmedlemmene 
lære nye tekniske ferdigheter ved bruk av 
matriser, og deretter skal de bruke disse 
ferdighetene til å refaktorere koden sin.  

Lær: Se introduksjonen til Matriser 
i Learn to Code 2 
Evaluer (side 99) 
Prøv: Løs oppgaver i Matriser i Learn to 
Code 2 (side 100–105) 

Learn to Code 2 Matriser 
• Introduksjon 
• Lagre informasjon 
• Utforsking av iterasjoner 
• Stable klosser 
• Rydde opp 
• Løse Index Out of Range-feil

Legg til valg i quizen 
Oppdater lekeplass-prosjektet ditt med 
quiz til å inkludere lister med valg og se 
for deg prosjekter du kan bygge med 
lister med valg.  

Bruk: Legg til valg i quizen (side 106) 

Svar 
• Send tekstmeldinger 
• API-oversikt 
• Hvilken type er du-quiz 

7 8 9
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Bygg prosjektet 
Lag ditt eget prosjekt i Utgangspunkt for 
svar. Bruk trådrammen fra forrige økt 
som en guide. 

Svar 
• Send tekstmeldinger 
• API-oversikt 
• Hvilken type er du-quiz
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Design et nytt prosjekt 
Ha en idémyldring for å finne 
andre prosjekter dere kan lage med 
Utgangspunkt for svar. Utforsk ideer i 
gruppen, og arbeid deretter individuelt 
med å finne en idé, identifisere formålet 
og målgruppen og utforme en trådramme. 

Evaluer prosjektet 
Få andre til å teste lekeplass-prosjektet. Øv 
på å forklare hvordan prosjektet fungerer, 
og hvilke designavgjørelser dere har tatt, 
for å forberede dere på arrangementet 
hvor dere skal dele det dere har laget.  

Svar 
• Send tekstmeldinger 
• API-oversikt 
• Hvilken type er du-quiz

Arrangement for lokalmiljøet 
Lag et arrangement for å feire alt klubben har fått til. Dere kan demonstrere prosjekter, forklare designprosessen og få tilbakemeldinger 
fra lokalmiljøet.

10 11 12
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Dagbok om appdesign

I denne modulen skal klubbmedlemmer samarbeide for å designe en app for å bidra til å løse 
et problem i sitt lokalsamfunn. De veiledes gjennom en designprosess med idémyldring, 
planlegging av app, bygging av en fungerende prototype i Keynote og evaluering av appen. 

Innholdet i designprosessen presenteres i en Appdesign-dagbok som hjelper 
klubbmedlemmer med å holde oversikt over ideene sine i løpet av designprosessen. Tanken 
er å dokumentere prosessen for å bidra til å gjennomgå og forbedre approsjektet. Det er 
også svært nyttig som et referansegrunnlag og som utgangspunkt for fremtidige prosjekter.  

Mot slutten av denne modulen skal man ha en app-presentasjon for å feire oppfinnsomheten 
til klubbmedlemmene. Last ned veiledningen for apputstillinger for tips og ressurser til 
å planlegge arrangementet. 

Oversikt over økt 

Idémyldring: 2 økter 

Planlegging: 2 økter 

Prototype: 5 øker 

Evaluering: 3 økter 

Utstilling
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Design en app 
Oversikt over modul

Ressurser

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


Design en app 30

Idémyldring 
Utforsk appideer for å adressere noe du 
bryr deg om, og fokuser på formålet med 
og målgruppen til appen din. 

Idémyldring 
• Formål 
• Idéer 
• Fokus 

Prototype 
Design appens brukergrensesnitt, 
lag bildemanus for skjermene, og 
bygg en fungerende prototype for 
appen i Keynote.  

Prototype 
• Skisseskjermer 
• Dreiebok 
• Juster appatferden 
• Designstil 
• Bygg 
• App-symbol og -navn

Planlegg 
Tenk over hva appen din faktisk skal 
gjøre for å oppnå formålet mens 
du utforsker iOS-funksjoner og 
inkluderende praksiser. 

Planlegg 
• Brukerhandlinger 
• Inndata og apptilstand 
• Velg funksjoner 
• Inkludering

1–2 3–4 5–9

Design en app

  

  



Utstilling av apper 
Del klubbens app-prototyper og -forslag med et større publikum gjennom en app-presentasjon. Finn inspirasjon for planlegging 
og gjennomføring av arrangementet i veiledningen for apputstillinger. 
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   Evaluer 
Presenter appidéen din, og be 
brukerne om å teste prototypen. 
Deretter gjennomgår du designet i 
henhold til tilbakemeldingene du får.  

Evaluer 
• Appstrategi 
• Forbered 
• Observasjon

10–12

Design en app

    

https://www.apple.com/no/education/docs/app-showcase-guide.pdf
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I denne modulen kan klubbmedlemmer bruke Swift Playgrounds til å programmere Sphero til 
å gjenskape klassiske arkadespill. Denne modulen krever at klubbmedlemmene har tilgang til 
minst én Sphero per par med klubbmedlemmer. 

Medlemmene kan utforske dataene som Sphero samler inn og hvordan de kan bruke dette til 
å skape interaktive spill. De samarbeider om å forstå koden som trengs for å bygge spillet, 
og redigerer så koden for gjøre spillet til sitt eget.  

Medlemmene kan så bruke kompetansen sin til å designe sitt eget spill med én eller flere 
Sphero-roboter. De kan dele spillene sine på et lokalt arrangement, der de kan invitere 
lokalmiljøet til å se på eller spille spillene, og forklare designet og kodingsvalgene.  

Oversikt over økt 

Sphero Pong: 3 økter 

Sphero Bop It: 2 økter 

Sphero Pac-Man: 2 økter 

Design et spill: 5 økter 

Arrangement for lokalmiljøet

Sphero Arcade 1

Sphero Arcade 2

Sphero Arcade 3

Sphero-mal

Sphero Mini Robot 
(Én per par klubbmedlemmer)
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Lag et Sphero-spill 
Oversikt over modul

Ressurser



Sphero Pong 
Utforsk Sphero Arcade 1 i 
Swift Playgrounds. Lær hvordan man får 
Sphero i gang, og åpne deretter siden for 
Original Pong og arbeid parvis for å spille 
spillet. Bestem hvilken kode som trengs 
for å bygge spillet, lag en oversikt over 
ideene deres, og kommenter oversikten 
med pseudokode. 

Sphero Arcade 1 
• Introduksjon 
• Kast 
• Sikt 
• Retning  
• Kollisjoner 
• Original Pong 

Sphero Bop It 
Arbeid i par for å gjenskape Bop It-spillet 
med Sphero. Utforsk Sphero Arcade 2 for 
å lære hvordan man programmerer hver 
bevegelse og gjør spillet mer utfordrende. 
Rediger koden for å lage dine egne 
bevegelser og utforsk hva slags kode 
dere trenger for å koble det visuelle 
lekeplass-grensesnittet til Sphero.  

Sphero Arcade 2 
• Introduksjon 
• Trykk på 
• Kast 
• Snurr 
• Rist 
• Tilfeldig spill 
• Vanskelighetsrampe 
• Spill spillet 

Sphero Pong 
Lag et live-spill med Sphero Pong i små 
grupper, der føttene dine er rekkertene. 
Mot slutten av økt 3 tar dere en titt på 
koden dere trodde dere trengte for å lage 
Sphero Pong-spillet og diskuter hvorvidt 
dere trengte noe mer. 

Sphero Arcade 1 
• Fysisk oppsett 
• Sprettvinkel 
• Frem og tilbake 
• Poengoversikt 
• Vinne spillet 
• Spill spillet 
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Sphero Pac-Man 
Arbeid i par for å gjenskape Pac-Man-
arkadespillet med Sphero. Utforsk 
Sphero Arcade 3 for å lære hvordan 
du kan programmere Sphero som en 
joystick, telle poeng i spillet og lage 
fiender. Rediger spillet for å gjøre det 
vanskeligere og vurder hva slags annen 
kode dere kan bruke til å lage alle 
aspektene ved det visuelle grensesnittet. 

Sphero Arcade 3 
• Introduksjon 
• Enkle kontroller 
• Poeng 
• Power-Ups 
• Grunnleggende fiender 
• Avansert fiende 
• Spill spillet 

   Design et spill 
Idémyldring til eget spilldesign med 
Sphero. Spillet kan være en fysisk versjon 
av et arkadespill, en hinderløypeutfordring 
eller til og med et spill som involverer mer 
enn én Sphero. Tegn og planlegg spillet, 
og lag deretter et lekeplass-prosjekt ved å 
bruke Sphero-malen. Pass på at du deler 
opp de forskjellige spillelementene og 
bruker kommentarer i koden for å vise 
hva du har tenkt. 

Sphero-mal 
• Mal

Naviger i en labyrint 
Programmer Sphero til å navigere i en 
labyrint i lekeplassen Sphero-mal. Tegn 
labyrinten, og lag den med maskeringsteip. 
Du vil kanskje begynne med en enkel 
labyrint. Dere kan jobbe i små grupper eller 
lage én labyrint hvor Sphero-robotene kan 
kjøre om kapp, for å fastslå hvem som ble 
ferdig først og med størst nøyaktighet. 

Sphero-mal 
• Mal 
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Arrangement for lokalmiljøet 
Lag et arrangement for å feire alt klubben har fått til. Dere kan demonstrere prosjekter, forklare designprosessen og få tilbakemeldinger 
fra lokalmiljøet.

6–7 8–9 10–12
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