
 

Leg robot 

Besked til eleverne 
“I skal i denne øvelse skrive en sekvens og lege robot! 

 

Det er jeres opgave i par eller grupper at skrive en sekvens eller “opskrift” for en ting vi gør i                    

hverdagen, men måske ikke tænker så meget over. 

 

Hver gruppe tager et stykke papir og en blyant, og prøver så præcist som muligt at skrive                 

ned i punkter hvordan man f.eks. tager en jakke på eller, eller binder sine sko. 

 

Vi kan forestille os at den “robot” der skal udføre opgaven aldrig har prøvet at gøre det før. 

 

Bagefter giver i jeres “opskrift” videre til en anden gruppe og så prøver de at følge                

instrukserne. Her er det vigtigt at prøve at tænke som en computer, hvor kan opskriften               

misforståes? Hvor er handlingerne ikke beskrevet præcist nok?” 

 
Om øvelsen 
I denne øvelse skal eleverne prøve at være computeren. De skal nu programmere hinanden              

til at gøre hverdagsting, for at forstå, hvad koden faktisk gør og gøre det mere håndgribeligt. 

Hver gruppe får en task de skal udføre. Det er noget simpelt, som de normalt ikke ville                 

tænke videre over, hvordan de ville gøre. Nu skal de skrive på et stykke papir, hvordan man                 

skal udføre den “task”, de har fået udleveret. De skal gå ud fra, at den der skal udføre                  

opgaven ikke har nogen forudgående viden om det og skal have alt forklaret. Der hvor noget                

kan blive misforstået, skal de gå ud fra at det bliver misforstået. 

  



 

Bagefter samles klassen og læreren udfører koden foran hele klassen. Læreren           

prøver her at agere modspiller og misforstå koden. Alternativt bytter man med en             

anden gruppe, så det nu er en udefrakommende, der skal udføre ens kode. 

Afsluttende en fælles snak om, hvad der gik galt og hvordan en computer ville læse éns                

kode. 

 

Tasks 
● Tag en jakke på. 

● Tag sko på 

● (Åbn og) Gå ud af døren 

● Åbn en bog på side 15 

● Tegne en firkant på tavlen 

● Tag en blyant op af rygsækken 

● Sæt stolen op 

● Give hånd (to personer) 

 

Eksempel på kode 
Task: Tag en jakke på 

1. Tag jakken op i højre hånd 

2. Sæt venstre ærme på venstre hånd og træk ærmet op til skulderen 

3. Sæt højre ærme på højre hånd og træk ærmet op til skulderen 

4. Saml lynlåsene i bunden af jakken 

5. Træk lynlåsen op til jakken er lukket helt 

 

Inspireret af 
https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/inspiration-og-materialer/%C3%B8velser/brain-

breaks/robot-og-ingenioer/  

http://csunplugged.org/harold-the-robot-2/  
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