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C o d e

Hello Ruby er verdens mest finurlige 
måde at lære om computere, 
programmering og teknologi.

Påklædnings dukker er sjove. Men 
de kan også lære dig at genkende 
fundamentale koncepter fra 
datalogi. I disse øvelser lærer du om 
to koncepter:  Boolske operatorer 
og Selektion.
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Boolske udtryk er udsagn der enten er sande eller 
falske. Hvis du prøver at give Ruby det forkerte tøj 
på, på den forkerte dag, vil hun ikke have
 det på. Boolske operatorer (“og”, “eller”, “ikke”) 
er med til at danne disse udsagn. Her er et lille 
snydeark: 
   
IKKE. Hvis du sætter IKKE foran noget, betyder det 
det omvendte. 

OG. Hvis du sætter to ting sammen med ordet OG, 
og begge ting er sande, betyder det at svaret altid 
er sandt.

ELLER. Hvis du sætter to ting sammen med ordet 
ELLER betyder det at svaret er sandt hvis en eller 
begge er sande.
   
Boolske udtryk er overalt i computere: det er på 
den måde computeren tager beslutninger.
   

   
Computere har brug for et program der fortæller 
dem hvordan de skal tage beslutninger. De er nød 
til at vide hvad de skal gøre i mange forskellige 
situationer. De skal lave et valg eller en selektion. 
Selektion betyder at køre et sæt instruktioner eller 
et andet afhængigt af hvad der sker. Hvis det her 
sker, så gør sådan, ellers gør noget andet. For 
eksempel, HVIS der trykkes på en knap, SÅ kører 
elevatoren til den etage.
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Hvis det regner, har Ruby
               på, ellers vælger 
hun

Hvis Ruby skal på stranden, 
pakker hun sin            med 
sit         , ellers vil hun                      
og tager  på.

Med mindre det er hendes 
fødselsdag har Ruby
på. Ellers vælger hun         

Det sKal dU BruGe:

Saks eller  
en hobby kniv

Papir til at designe 
mere tøj 

Tape eller  
lim

FLERE
IDEER:

• Design dit eget 
tøj, sko, briller 
med videre. 
Find så på en 
regel Ruby ville 
kunne lide.

• Klip og fold et 
skab til Rubys 
tøj. På hvor 
mange måder 
kan du sortere 
tøjet?

• Byg en papir 
version af Rubys 
værelse.

At LegE med påKLædniNgs 
DUkker Er SÅ  sJovT! Så 
sPids SAkseN Og lad os 

stArte. Bare KLip Ruby, 
PinGvin Og Tøjet ud 
oG Fold fLapPerne 

bagOVER.

FaKta

Om mig: Jeg kan lide at lære 
nye ting og jeg hader at give 
op. Jeg elsker at dele mine 
holdninger. Vil du høre no-
gen? Min far er den bedste. 
Jeg fortæller gode vitser. Og 
jeg har fem særlige juveler. 

Om mandagen har Ruby grønt 
og rødt tøj på.

Om tirsdagen har Ruby tøj 
med  polka prikker eller 
striber på.

Om fredagen går Ruby med 
tøj der ikke er sort. 

I weekenden – Nu er det din 
tur til at lave en tøj regel til 
Ruby!

Fødselsdag: 24. Februar
Interesser: Kort, hemmelige 
koder, og hygge snak
Jeg hader: Forvirring
Favorit udtryk: Hvorfor?
Hemmelig superkraft: Jeg kan 
forestille mig umulige ting.

VælG dEt riGtige TøJ

Creative 
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Attribution-
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3.0 Unported 
license. 

For more play 
ideas, visit: 
helloruby.com.

TIL 
Forældrene: 

Ud over god 
gammeldags 

påklædningsleg 
kan man øve 

mange computer 
koncepter med 
dukkerne. Disse 
øvelser handler 

om boolske 
operatorer 

og selektion. 

Ruby glæder sig. Hun har lige 
ordnet sin garderobe. Nu kan 
du hjælpe med at klæde Ruby 
på i hendes yndlingstøj. Ruby
har en speciel tøj regel for 

hver dag. Kan du hjælpe Ruby 
med at vælge det rigtige tøj? 
Husk, der er mange rigtige 
svar. 

(SELEKTION
HVIS - ELLERS)

(BOOLSKE OPERATORER
OG - ELLER - IKKE)


