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Til alle voksne!
Tanken bak Ruby ble født i 2009 når jeg selv lærte å programmere.  
Hver gang jeg støtte på utfordringer, spurte jeg meg selv hvordan ei lita 
selvsikker jente, Ruby, ville takla problemet. Etter dette har dette blitt min 
store lidenskap, forstå teknikk gjennom lek, fantasi og skaping.

Hei Ruby er ei fortelling som beskriver en lekbasert innfallsvinkel til koding. 
Min overbevisning er at det er leken som er kjernen i læring. Jeg ser for 
meg koding som jeg ser på fargestifter og legobiter. Du kan skape det mest 
utrolige med disse byggesteinene. 

Boka handler ikke om å lære seg å programmere med kode. Den tar ikke 
for seg noen spesifikke programmeringsspråk, men introduserer det 
grunnleggende i algoritmisk tenkning og de sentrale begrepa innen koding.

Barna lærer seg hvordan de skal bryte ned store problem i mindre problem, 
ser etter mønster, skaper steg for steg planer og å tenke utenfor boksen.

Ønsker dere magiske opplevelser i teknikkens verden.

Linda Liukas
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Hvorfor programmering?
Den tekniske utviklinga går raskt og griper nå inn i det meste i våre liv. Selv 
om alle ikke kommer til å jobbe som programmerere, blir de aller fleste 
områder og yrker utvikla gjennom teknikk. Det er flere som trenger denne 
kompetansen.

Learning to code teaches you hos to think. Computer science is a liberal art
- Steve Jobs

Som mennesker behersker vi allerede de tankestrukturene som ligger til 
grunn for teknologien. Men en plass på veien forsvant linken mellom vår 
tankemåte og det som får den digitale verden til å fungere. Det vil jenta 
Ruby endre på. I hennes verden blir ofte det abstrakte og kompliserte 
forståelig. Hun vil at alle skal oppdage den lekpregede, kreative sida av 
teknikk og programmering.

Desto flere som forstår og kan begynne å orientere seg, desto flere som er 
med å påvirke, vil det utvikle vår digitale verden. Det at det ikke er stort nok 
mangfold blant dem som kan programmering er en av drivkreftene bak boka 
Hei Ruby.
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Et eventyr i ei bok - ikke på en skjerm.
Alle har ikke tilgang til tekniske hjelpemidler til enhver tid og det fine er 
du ikke trenger dette når man jobber med Hei Ruby. Linda Liukas mener 
at dagens barn får mer enn nok skjermtid med mobiler, nettbrett og 
datamaskiner og at det derfor er viktig at det finnes en historie som må 
plassere dem ved en skjerm.

Hei Ruby viser hvordan barn på en praktisk måte kan lære seg hvordan 
teknologi er oppbygd og fungerer. Det sentrale er å lære på en slik måte at 
det blir naturlig å tenke algoritmisk. Eventyret i boka og aktivitetene tar oss 
med til det som skjer bak fargerike og ferdigtenkte applikasjoner. De får 
selv lære seg å skrive algoritmer, løse tekniske problem og finne ut av andre 
utfordringer gjennom å lære seg mer om teknikk.

Barn lærer på forskjellige måter og det løser boka med å tilby flere 
ulike dører inn til programmeringens verden. Er terskelen for høy ved 
ei dør, går det alltid an å prøve ei anna dør. Noen barn kommer til å bli 
nysgjerrige gjennom å gi lærevenner instruksjoner, andre gjennom å 
klare å finne den korrekte sekvensen for en oppgave og ytterligere andre 
gjennom å koreografere dans-looper. Snart vil både store og små se at 
programmeringens grunnprinsipper finnes overalt rundt oss. Dere kommer 
også til å oppdage at datamaskiner og roboter finnes på mange uventede 
plasser.
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Hvilke forkunnskaper trenger du som lærer? 
Hei Ruby senker også terskelen for deg som er pedagog. Du trenger ikke 
ha masse erfaring innen programmering for å bruke boka og alle øvelsene. I 
dette inspirasjonsmateriellet får du tilstrekkelig med bakgrunnsinformasjon 
og tips slik at du enkelt kan få inn algoritmisk tenkning i flere emner på 
skolen.

Boka er delt opp i to deler.
Den første delen er ei fortelling om Ruby og hennes verden samtidig som 
det er små leksjoner i algoritmisk tenkning.

Historia hjelper barna å visualisere og fantasere. Historia og karakterene 
danner en sammenheng som gjør det lettere å skape egne bilder og 
begynne å bruke kreativiteten sin til å løse problemer på egen hånd. 
Alt det Ruby og vennene hennes gjør, kan også barn gjøre. Ut fra et 
læringsperspektiv blir boka derfor ekstra nyttig.

– Vi har alle fortellinger som format på hvordan vi som voksne ser og forstår 
verden. Historiene vi husker fra barndommen blir værende og påvirker oss i livet.

- Linda Liukas 

 
Orda og bildene i historia er fylt med referanser og symbolikk. For en 
person som har innsikt i programmering og symbola i den digitale verden, 
blir dette en ekstra morsom og lærerik dimensjon.

Med dette inspirasjonsmaterialet blir disse dimensjonene tilgjengelige for 
alle.

I den andre delen av boka, aktivitetene, er det aktiviteter som er koblet 
direkte opp til hvert kapittel i historia om Ruby og vennene hennes.

I aktivitetsdelen er det såkalte «Verktøykasser» for voksne som gir mer 
informasjon om konseptene og begrepene som tas opp i kapittelet. De 
sentrale begrepene er også forklart i ordlista bak i boka. 

Dere kan begynne med å lese hele historia om Ruby eller velge å fokusere 
på et kapittel om gangen og gjøre oppgavene/aktivitetene som hører til 
kapittelet, for senere å gå videre til neste kapittel og aktivitetene til det.

På http://helloruby.com finnes det en mengde inspirasjon og materiell, men 
her er teksten på engelsk.
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Algoritmisk tenkning
Hei Ruby tar ikke for seg et spesifikt programmeringsspråk, selv om 
programmeringsspråk i stor grad er representert. For eksempel er Ruby et 
programmeringsspråk. Boka er en flott introduksjon til algoritmisk tenkning. 
For mange er dette et nytt begrep, men det handler om en tankemåte vi 
bruker ved alle former for problemløsning.  

Hva er «Algoritmisk tenkning?»
(Computational thinking) er når man tenker på et problem på en måte 
som gjør at datamaskiner kan løse dem. Algoritmisk tenkning er noe 
som mennesker klarer, ikke datamaskiner. Det inkluderer logisk tenkning, 
kjenne igjen mønster, bryte problem opp i mindre deler og sortere bort 
detaljer.

Den algoritmiske tenkninga trengs for å lære seg å programmere. Hei Ruby 
lærer oss hvordan man kan bryte ned store problem til mindre, lete etter 
mønster og skape steg for steg planer. Algoritmisk tenkning lærer oss også 
at vi må redusere informasjonen for at vi skal forstå den.

I boka er det sentralt og heilt greit å gjøre feil, og at det går fint å prøve seg 
fram. Å lære seg noe nytt skal være lystbetont og det betyr også at man 
må lære seg å ikke gi opp om man ikke får det til og ha det morsomt på 
veien selv om man har havnet på et sidespor. Å lære seg å tenke algoritmisk 
handler om mer enn å bare finne rett svar.

Læreplanen og Hei Ruby
Det går fint å jobbe med Hei Ruby tverrfaglig, der flere emner inngår det 
samme temaet. Boka inneholder nye perspektiv og nye muligheter for å 
utforske eksisterende emner på en algoritmisk måte.

Selv om programmering i skrivende stund ikke er nevnt som konkret mål i 
gjeldende læreplan. Hei Ruby kan likevel knyttes opp mot gjeldende mål i 
læreplanen. Det er enkelt å knytte opp innholdet I boka opp mot flere emner 
og gi barna et forsprang i å bli kjent i datamaskinenes verden.
En måte å gjøre det på er å ha Hei Ruby som tema. Du kan faktisk undervise 
i programmering innen kroppsøving, språkfag, naturfag, kunst & handverk 
og matematikk.
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Innen norskfaget øver man i Hei Ruby blant annet på leseforståelse, 
personbeskrivelser og oppgaver som går på å følge eller skrive 
instruksjoner. Det er lett å glemme, men programmering er bare et språk 
som har sin spesifikke ABC. Dette språket skrives og snakkes på samme 
måte av mennesker fra hele verden. Hei Ruby innbyr til å formulere seg og 
kommunisere i tall og skrifter, samt å tilpasse språket etter ulike formål, 
mottakere og sammenheng.

If JavaScript is the new lingua franca, we don´t need more 
grammar classes, we need more poetry classes.

- Linda Liukas.

Mange av oppgavene inneholder element av konstruksjon, tegning, se 
mønster og å tolke symboler. Dette fører til at det er enkelt å inkludere 
dette i kunst & handverk. Skapelse av fortellende bilder. Tegning, maleri, 
modellering og konstruksjon. Det skapende som sløyden innebærer er nær 
beslekta med Rubys jakt på konkrete designløsninger basert på ulike behov i 
ulike situasjoner. Her er både manuelle og intellektuelle prosesser i sving.

Å lage regler og instruksjoner kan være ekstra morsomt når noen skal 
følge dem. I boka er det eksempel på hvordan man lærer seg å bruke 
looper (løkker) gjennom å komme på egne danser, algoritmer og sekvenser 
gjennom å lage egne kart og planer. Vi lærer oss å komme på kommandoene 
som skal utføres. Dette er moment som passer innen kroppsøvingsfaget. 
Mange leker og danser har klare regler, som det finnes øvelser til. Til 
uteaktiviteter kan man med stor fordel lage enkle kart og veve inn 
algoritmisk tenkning.

Det er enkelt å finne innfallsvinklene innen teknologi og matematikk. 
Fokuset i Hei Ruby er å få tekniske begrep og algoritmisk tenkning til å bli 
hverdagslig. Det å vise at teknologi er morsomt, kreativt og har muligheter 
til skape innovasjoner. Undervisninga skal bidra til å utvikle kunnskap 
og hvordan kan løse ulike problem og oppfylle behov med teknologi. 
Fortellinga om Ruby hjelper elevene å utvikle denne kunnskapen og evnen 
til å formulere/ løse problemer. Viktigheten av å kunne reflektere og vurdere 
valgte strategier, metoder, materialer og resultat er viktig å få fram.
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Hei Rubys laereplan for koding

Bryte ned i deler

Algoritmer

Vilkår

Abstraksjon

Sekvenser

Data?

Finne feil/ 
debugging

Samarbeid

Funksjoner

Se mønster

 Looper (løkker)

Variabler
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Oversikt, instruksjoner og tips
Boka er både underholdende og instruerende. Voksne og barn får gjennom 
språket og aktivitetene I boka mulighet til å uttrykke seg på mange nye 
måter rundt teknikk, datamaskiner og programmering. I dette avsnittet av 
veiledninga får dere en oversikt over alle kapitla og hvilke aktiviteter som 
hører til. Vi beskriver også bakgrunnen til alle karakterene og avslører 
mange av hemmelighetene som er gjemt i tekst og illustrasjoner. Med denne 
informasjonen kan du finne åpninger for ytterligere fordypning. 

Alle hemmelighetene i Hei Ruby
Ruby og vennene hennes (s. 4 og 5) 
Her får dere en oversikt over bokens karakterer, deres egenskaper, 
meninger og interesser.

I karakterbeskrivelsen av hver person finnes det hentydninger, 
programmerings spøker, såkalte easter eggs. Alle vennene til Ruby har en 
digital opprinnelse. Fødselsdagene er virkelige fødselsdager for teknologien 
de representerer og deres tanker og interesser passer med teknologien de er 
oppkalt etter. Favorittuttrykkene er hovedsaklig slagord fra oppkalt teknologi.

Easter Eggs er små spøker eller hemmeligheter som programmerere 
legger I koden sin. I denne boka er det flere både i illustrasjonene, 
karakterene og i teksten.

Hovedpersonen Ruby er basert på programmeringsspråket Ruby som be-
skrives som «enkelt på overfalta, men mer komplekst under», akkurat som 
kroppen til mennesket. Ruby tuller litt og liker litt praktiske spøker. 

Pingvinene er basert på operativsystemet Linux. Maskoten til Linux er en 
pingvin som heter Tux. Pingvinene liker virkelig valgfrihet og det henger 
sammen med at Linux er fri programvare med åpen kildekode. De er virkelig 
smarte, av og til så smarte at omgivelsene ikke forstår. Linux er berømt for 
sine forkortinger, og liker ikke spagetti. Spagettikode er en betegnelse på 
kode som ikke er bra strukturert.
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Django og Python. Django er et rammeverk for web basert på 
programmeringsspråket Python som er veldig bra og rask med siffer. 
Python har strenge regler og er oppkalt etter Monty Python. Django er 
oppkalt etter gitaristen Jean «Django» Reinhardt. 

Snøleoparden er oppkalt etter et av Apples operativsystem som het 
Snowleopard. Tidligere ble Apples operativsystem oppkalt etter store 
kattedyr. Favorittuttrykket til Snøleoparden «Tenk annerledes» er en direkte 
oversettelse av Apples slagord «Think different». Snøleoparden oppfattes 
som litt arrogant – kan det være fordi hun har så stor suksess? Det at hun 
ikke liker robotene bygger på konkurransen mellom Apple og Google. 
Ensomhet og meditasjon viser til Apple sin tankegang med såkalte «walled 
garden», lukkede system. 

Robotene er basert på logoen til Android operativsystemet for telefoner og 
nettbrett. (Android er et annet navn på robot) Android er basert på Linux 
og har derfor pingvinger som en av sine interesser, er utviklet av Google. 
Android har vokst svært raskt. 

Revene er inspirert av webleseren Firefox som er basert på åpen kildekode, 
laget av Mozilla Foundation. Revene kommer fra navnet og logoen til Firefox. 
Den hemmelige superkrafta kommer av logen som viser en rev som tar salto.

Det finnes mye oppdage på bare disse to sidene og det slutter ikke her. Det 
er easter eggs over hele boka.
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Kapittel 1: Møt Ruby (s. 6 til 11)
I dette kapittelet blir vi kjent med Ruby 

Illustrasjonen side 6-7 

 
Easter eggs:
Her er det mange bilder og symboler. Av og til klarer barn å kjenne igjen 
flere enn de voksne. 

• Instagram-kameraet ligger på gulvet, Twitter-fugler i uroen, Android-
roboten på hylla

• Scratch-katten, PHP-elefanten og GitHub-oktokatten (både katt og 
blekksprut) er tegnet på veggen.

• Navna Ada, Grace og Frances er kjente kvinnelige programmerere:

• Ada Lovelace (født 1815) beskrives ofte som historiens første 
programmerer. Notatene hennes om «den analytiske maskinen» 
inneholder den første algoritmen som er tenkt å bearbeides av en 
maskin. Ada Lovelace beskrev arbeidet sitt som «poetisk vitenskap». 
Hun er et inspirerende forbilde!

• Grace Hopper (født 1906) ble tidlig interessert i maskiner 
generelt og senere spesielt for begregningsautomater (forløper til 
datamaskiner). Hun skapte den første kompilatoren, et program som 
oversatte vanlig tekst til kode. Dette forenkla programmeringa av 
«utregningsapperatene» veldig. Hun fikk m.a. kallenavnet «Amazing 
Graze». De kvinnelige ansatte hos Microsoft laget en fagforening 
som heter «Hoppers».  Graze Hopper kan også være den som 
begynte å bruke begrepet «bug».

• Frances Allen (født 1932) er en kjent it-forsker og pioner på flere 
områder. Hun er den første kvinnen som fikk utmerkelsen «IBM 
Fellow» og første kvinne som vant den prestisjefulle prisen Turing 
award.

• Fjellet er Fuji, Japans høyeste fjell, og er en hyllest til Japan som 
ledende teknikknasjon, bl.a. gjennom selskapet med samme navn.

• Blant Rubys pixeltegninger på gulvet finner du slottet til Mario, 
Creeper fra Minecraft m.fl.

Diskuter ordet bugg. Still spørsmålet hva som skjer om det 
er en bugg i et program. Hvor i dagliglivet er du omgitt av 
ting som er kodet? F.eks. i biler, fly, microbølgeovner osv.
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Tekst og illustrasjoner s. 8 og 9:

• _why (oversatt: hvorfor) er navnet på en berømt Ruby-utvikler og et 
spørsmål programmerere stiller seg ofte.

• Ruby jakter etter bugger. På dataspråk er en bugg en feil i 
programmeringa. Hele boka spiller på dette. Når man oppdager 
og retter feil, bugger, i dataprogram kaller man det for debugging 
(feilsøking). Det sies at man begynte å bruke ordet bug (som egentlig 
betyr innsekt eller bille) fordi Grace Hopper fant et virkelig innsekt, 
en møll, i en datamaskin i 1947. Vanligvis er det to typer bugger (feil) 
programmere støter på. Det første er feilstavinger eller glemte tegn, 
såkalte syntaxfeil. Den andre typen er logiske feil, der koden ikke gjør 
det den skal.

Diskuter hva som kunne bli plagsomt eller helt galt om 
det ble utført i feil rekkefølge. Hva gjør at elevene 
forstår ekstra noe ekstra godt?

Tekst side 10-11:

• Ruby tar på seg klærne oppå pyjamasen og rydder ikke bort 
tegnesakene fordi instruksjonene inneholder en logisk feil og fordi de 
er utydelige. Når man programmerer gjelder det å være svært tydelig 
på hva som er hva og at det blir utført i rett rekkefølge. 
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Aktiviteter kapittel 1: Møt Ruby
Aktivitet 1, 2 og 3 (s. 72-75) Viktige uttrykk

Sekvens
(Sequence) En sekvens er en serie instruksjoner som følger etter 
hverandre i en rekkefølge. I en sekvens må man følge rekkefølgen. Hvor 
bra et program fungerer er avhengig av kommandoene og hvordan de er 
organisert.

Nedbryting av problem i mindre deler
(Decomposition) Du kan bryte ned problem i mindre deler, f.eks. et 
måltid, en muffins, eller et nivå i et dataspill kan brytes ned i mindre 
deler. Programmerere deler ofte opp koden sin i små deler, det gjør den 
lettere å forstå og vedlikeholde.

Mønstergjenkjenning, kjenne igjen mønster
(Pattern recognition) Vi kaller det mønstergjenkjenning når man leter 
etter likheter og mønster for å løse komplekse problem mer effektivt. 
For å finne slike mønster ser man etter likheter i hvert problem.
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Kapittel 2: Ledetrådene (s. 12-17)
Pappa får alltid være ute på mange spennende reiser, mens Ruby må være 
hjemme. Hun er lei seg for dette, men så venter et spennende eventyr på 
henne.

• Diskuter hvilken funksjon lappene har. 

• Diskuter om symboler og ord kan bety forskjellige ting. 

• Prøv å sette sammen hintene og lag en egen plan og et eget kart

Easter eggs:

• På gulvet (s. 12) ligger det hatter. Hackere med hvit hatt er «gode» 
hackere, mens de med svart hatt er «onde». Red Hat er en kjent 
versjon av Linux. På kofferten er figuren Reddit som er et berømt 
forum på internett.

• Ruby får i oppdrag å finne fem edelsteiner (engelsk: gems). Gems 
innenfor programmering er biter av Ruby-kode som andre utviklere har 
laga før og gjør det lettere for andre. Gems er også den belønning og/
eller betalingsmiddel som finnes i digitale spill.

• Ruby bestemmer seg for å lage en plan. Det er også forutsetninga for 
å lage program og for å programmere. Det gjelder å planlegge kode 
og skissere opp hvordan ulike deler påvirker hverandre.

• Ruby finner lapper under skrivebordet. Hver ledetråd henger sammen 
med ulike datatyper som dere jobber videre med i aktivitetsdelen.

• 1600 Amphitheathre Parkway (Amfiteaterveien 1600) er Googles 
fysiske adresse.
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Aktiviteter kapittel 2: Ledetrådene
Aktivitetene 4, 5 og 6, side 76-79:

Ledetrådene som Ruby finner på lappene under skrivepulten inneholder 
setninger som bygger på de ulike datatypene som dataprogram er oppbygd 
av.

Data (Informasjon)
(Data) Dataprogram består av ulike data (informasjon). Du kjenner 
sikkert til filer som bilder, filmer og spill. Det finnes også informasjon 
som bare datamaskiner forstår. Dataprogram bruker strenger (strings) 
som kan være bokstaver, ord tegn og eller tall. En annen datatype er 
bare tall (numbers). Datamaskiner kan fatte beslutninger på grunnlag av 
boolske variabler (booleans) som enten er sanne eller usanne. Alle disse 
dataene (informasjonen) blir til enere og nuller inni en datamaskin.

Boolske variabler
(Booleans) Boolske variabler er uttrykk eller påstander som bare har 
to mulige svar: SANT eller USANT (eller 1 og 0). Det er mange boolske 
variabler i datamaskiner. Datamaskinene beslutter hva de skal gjøre 
basert på om noe er sant eller usant. I boolsk logikk får man påstander 
gjennom å sette sammen uttrykk som OG (AND), IKKE (NOT) og ELLER 
(OR)
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Kapittel 3: Rubys plan (s. 18-23)
Ledetrådene Ruby fant er plassert i kartet. Dette kapittelet beskriver at det 
alltid er bedre å lage en plan enn å teste på måfå. Selv om Ruby ikke vet 
alle svarene, har hun en systematisk og metodisk måte å angripe problemet 
på. Hun skaper en algoritme, bestemmer seg for en sekvens og lager en 
abstraksjon av virkeligheten. 

• Oppfordre til diskusjon. Hvilke spørsmål har Ruby? Hvilke spørsmål 
ville du hatt om du skulle finne edelsteinene?

Easter eggs:
På veggen (s. 18-19) er det maleri. Strektegningene forestiller algoritmer 
som sorterer. Boblesortering og Instikksortering. Det finnes også 
venndiagram, Konamikoden til Nintendo, noen av dyrene til _why og 
grunnleggeren av Ruby: Yukihiro Matsumot og grunnleggeren av Rails: David 
Heinemeier Hansson. 

Aktiviteter kapittel 3: Rubys plan
Aktivitetene 7 og 8, s. 80-83

Algoritme
(Algorithm) En algoritme er en oppstilling av bestemte instruksjoner 
som beskriver steg for steg hvordan man kommer fram til løsningen 
av et problem, eller for å gjennomføre en oppgave. Ruby sin plan for å 
finne edelsteinene var en algoritme.  Hun brøt ned prosessen i å finne 
edelsteinene i mindre steg. I programmering brukes algoritmer til å 
beskrive løsninger til vanlige oppgaver. Søkemotorer som Google eller 
Bing bruker søkealgoritmer for å sortere resultatene.

Sekvens
(Sequence) En sekvens er en serie instruksjoner som følger etter 
hverandre i en rekkefølge. I en sekvens må man følge rekkefølgen. Hvor 
bra et program fungerer er avhengig av kommandoene og hvordan de er 
organisert.
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Hvem ville du helst sendt et postkort til?
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Skriv lapper som inneholder setninger med:

• Ordene SANT eller USANT

• Tegnet =

• Siffer

Skriv ned planen din på lappene. 
Klarer vennene dine å følge dine instruksjoner?
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Abstraksjon
(Abstraction) Når man abstraherer noe skjuler man detaljer som er 
unødvendige for den oppgaven som skal løses. Et annet ord for dette 
er å forenkle. Et t-bane kart er for eksempel en abstraksjon av den 
virkelige og kompliserte verden. En kalender er en abstraksjon av din tid. 
Selv programmeringsspråk er abstraksjoner!

Kapittel 4: Pingvinene (s. 24-29)
Pingvinene høres ut som en professor som ikke kan gjøre si riktig forstått. 
Bang splat tick tick hash er egentlig ordene selve orda for tegna ! * ´´#.

Den tredje pingvinen bruker samme ord for usant som man senere jobber 
med I aktivitet 6 på side 79. Det samme gjelder den lubne pingvinen 
som skriker Sant! Sant og Usant er boolske variabler som blir brukt I 
programmering.

Det pingvinene sier I snakkebobla er på hemmelig Ruby-språk. Nøkkelen til 
hvordan man oversetter beskjeden finnes i øving 9 side 85. Språknøkkelen 
finnes også som kopioriginal.

• Klarer elevene å finne ut hva som er usant i påstanden?

• Hvilke dyr lever hvor?

• Hvilke ulike språk kan elevene?

• Hvilke språk kjenner de til?

• Om du treffer noen som snakker et annet språk, hva kan dere gjøre for 
å forstå hverandre?

Easter eggs:

• Grep, awk, chmod, bash er her pingvinspråk, men er korrekte Unix-
kommandoer.

• Pingvinene deler opp arbeid med flåten. Linux og Unix er bygget opp 
rundt prinsippene om å gjennomføre små oppgaver bra og fordele 
ansvaret på ulike små program.
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Kjekt å vite:

Waka Waka Bang Splat!

Dette blir kalt verdens første internettdikt med spesialtegn. Diktet stod I 
mai/juni av tidsskriftet Infocus 1990 og har senere blitt spredd på nettet.

Forfatterne var Fred Bremmer og Steve Kroese. Etter en avstemning blant 
Infocus sine lesere om at «waka» var riktig uttale av vinkelparantesene < og 
>, selv om visse lesere fortsatt holdt fast på ordet «norkies».

Om man leser diktet høyt på engelsk blir det mest morsomt.

Går det an å lage et morsomt dikt av de norske ordene 
for ulike tegn som finnes på tastaturet?

<  >  !  *  ` ` #
Waka waka bang splat tick tick hash,

^ «  ` $  $  -
Caret quote back-tick dollar dollar dash,

! * = @ $_
Bang splat equal at dollar under-score

% * < > ~ # 4
Percent splat waka waka tilde number 4

& [ ] . . /
Ampersand bracket bracket dot dot slash

| {  , , SYSTEM HALTET
Vertical-bar curley-bracket comma comma CRASH
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Aktiviteter kapittel 4: Pingvinene (s. 84-87)
Aktivitet 9 og 10 

Datastrukturer
(Data strucures) Dersom du trenger å lagre mye data på en plass er det 
lurt å legge dem i datastrukturer. Disse strukturerene er som en stor 
koffert der du kan oppbevare, bokstaver, tegn eller tall) eller andre lister 
og endre dem om man trenger det. Noen strukturer gjør det raskt å 
finne det du er på jakt etter, andre gjør det enkelt, andre strukturerer 
bra og andre tildeler verdier.

A F K P U Z

B G L Q V Å

C H M R W Æ

D I N S X Ø

E J O T Y
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Kan du skrive ditt eget navn? 

Kan du skrive en hemmelig melding?
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Kapittel 5: Snøleoparden (s. 30-37)
Snøleoparden er veldig elegant, vakker og rolig. Men hun liker ikke 
edelstenen som blinker og skiller seg ut. «Elegant» skal oppfattes som 
snøleoparden «universelle klokhet». Snøleoparden oppfordrer Ruby til å 
benytte abstraksjon, å utelukke uvesentlige detaljer for å løse problemet.

Easter eggs:

• Apple har døpt flere av sine operativsystem etter store kattedyr (Lion, 
Snowleopard, Leopard), så snøleoparden er egentlig et operativsystem.                                                                                    

• Nå kaller Apple opp operativsystemene etter fjell i California (Yosemite, 
El Captain, Sierra, High Sierra). Det er derfor snøleopardens hus er på 
en fjelltopp.

• Eplene på trærne er henvisninger til Apples logo, selv malingsfargen er 
hvit.

Aktiviteter kapittel 5: Snøleoparden (s. 88-91)

Løkker 
(Loops) Løkker eller looper er kodelinjer som repeteres om og om igjen. 
En del løkker fortsetter i all evighet (uendelige løkker/infinite loops). De 
fleste har noe som sier dem når de skal slutte. «Counter loops» varer det 
antallet ganger man bestemmer det skal gjentas. Noen løkker gjentas til 
et vilkår som avslutter dem er oppfylt. 

Mønstergjenkjenning, kjenne igjen mønster
(Pattern recognition) Vi kaller det mønstergjenkjenning når man leter 
etter likheter og mønster for å løse komplekse problem mer effektivt. 
For å finne slike mønster ser man etter likheter i hvert problem.
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Kapittel 6: Hagen og revene (s. 38-45)
I dette kapittelet fortsetter samme abstraksjonskunnskap som Ruby lærte 
hos snøleoparden I kapittel 5, men nå må hun gi tydelige, definerte roller 
basert på aktiviteter.

Når vi jobber videre med å fordele instruksjoner selv, er det viktig å 
opprettholde kronologien: om a, så b, ellers c, gjenta d ganger, gjør e om 
ikke f og avslutt når g. Dette er ord som kommer igjen i aktivitetene.

• Øv på å skrive om, så, ellers setninger

Easter eggs:

• Revene er inspirert av at Mozilla bygger et økosystem på internett, det 
er derfor revene befinner seg i en hage. Mozilla Foundation jobber 
med en veldig åpen kildekode for å gjøre internett bedre, men en 
sjelden gang kan koden inneholde bugger, feil.

• Det kaotiske tilstanden er inspirert av Firefoxlogoen der reven tar 
kolbøtte.

• Gopher stikker innom (s. 44). Det er maskoten til Googles 
programmeringsspråk Go.

Aktiviteter kapittel 6: Hagen og revene (s. 92-95)

Vilkår
(Selections or Conditions) Vilkår gjør at man kan få programmet til å 
gjøre et eller to ulike valg. OM (IF) det skjer: gjør SÅ (THEN), ELLERS 
(ELSE): gjør noe annet.
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Kapittel 7: Robotene (s. 46-51)
Robotene lærer Ruby grunnleggende algoritmer: en oppskrift er et 
eksempel på en algoritme, en beskrivelse man skal følge i en viss rekkefølge 
steg for steg.

• Kan du skrive ned din favorittoppskrift? Må det være noen spesifikke 
ingredienser i stedet for andre?

Easter eggs:

• Androids operativsystem ble døpt etter snop som f.eks. jellybean 
(gelébønner), icecream (is), marshmellows, oreo. Det er derfor Ruby 
kjenner lukten av snop

• Det er mange ulike versjoner av operativsystemet, og brukere har 
av og til uttrykt frustrasjon over dette. Her blir det illustrert med et 
kjøkken med mange kokker…

• Ruby vil ha muffinsen «med rødt strøssel, gul glasur, men uten 
jordbær», som er eksempel på en boolsk variabel.

• «Og en oppskrift blir bedre om du deler med andre». Samarbeid er en 
viktig grunntanke innenfor den åpne kildekode-bevegelsen.
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Aktiviteter kapittel 7: Robotene (s. 96-99)

Vilkår
(Selections or Conditions) Vilkår gjør at man kan få programmet til å 
gjøre et eller to ulike valg. OM (IF) det skjer: gjør SÅ (THEN), ELLERS 
(ELSE): gjør noe annet.

Algoritmisk tenkning
(Computational thinking) Algoritmisk tenkning er når man tenker på 
problemer på en måte som datamaskiner kan løse dem. Det er bare 
mennesker som kan tenke algoritmisk, som å tenke logisk og evnen til å 
kjenne igjen mønster, tenke i algoritmer, bryte ned problem og sortere 
bort uvesentlige detaljer.

Kapittel 8: Django (s. 52-57)
Når Ruby skal finne den femte edelsteinen, må hun innom skogen der hun 
treffer Django og slangen hans Python. Django liker veldig godt kubikktall, 
primtal, kvadratroten av tal osv.

Easter eggs:

• Pythonbrukerne har noe som heter PEP (Python Enchancement 
Proposals) som har anbefalinger om hvordan man bør løse forskjellige 
problem. Innenfor Rubymiljøet blir alle oppfordra til å løyse best mulig 
på egen hånd. Derfor vil gjerne Django gjerne hjelpe Ruby. Ruby vil 
gjerne løse problemet på mer enn en på forhånd gitt måte.

• Django er et rammeverk som er bygget på Python på samme måte 
som Rails er et rammeverk som er bygget på Ruby.

• I Norge er allemannsretten viktig og den sier at alle har rett til å være i 
skogen.
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Aktiviteter kapittel 8: Django (s. 100-103)

Funksjoner 
(Functions) Funksjoner er selvstendige kodeblokker innen et program. 
Dette gjør at programmerere lett kan bruke om igjen vanlige koder 
på andre steder. Dersom du har ei koderekke du bruker ofte, kan det 
være lurt å gjøre den om til en funksjon. Mange programmeringsspråk 
har flere ferdig innebygde funksjoner. I kodespråket Ruby heter disse 
metoder.

Abstraksjon
(Abstraction) Når man abstraherer noe skjuler man detaljer som er 
unødvendige for den oppgaven som skal løses. Et annet ord for dette 
er å forenkle. Et t-bane kart er for eksempel en abstraksjon av den 
virkelige og kompliserte verden. En kalender er en abstraksjon av din tid. 
Selv programmeringsspråk er abstraksjoner!

Kapittel 9: Problem (s. 58-63)
Dette kapittelet handler om å overvinne problem. Ruby gjør feil akkurat som 
alle andre programmerere. Det viktige er å lære seg å overvinne dem. Ruby 
trenger Djangos hjelp, men Ruby kommer fram til løsninga selv.
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Aktiviteter kapittel 9: Problemet (s. 104-107)

Feilsøking
(Debug) Når man oppdager og retter opp feil (bugs) i programmet/
koden kaller vi det for feilsøking. Det sies at man begynte å bruke 
ordet bug (som egentlig betyr insekt eller bille) fordi den amerikanske 
dataforskeren Grace Hopper fant et ekte insekt, en møll, i en datamaskin 
i 1947. Ruby og vennene hennes møter stadig på det merkelige krypet 
buggen, som altså egentlig bare er en feil. Det finnes i grove trekk to 
typer bugger som programmerere møter. Den første er syntaksfeil, som 
når en programmerer staver feil eller glemmer et semikolon. Den andre 
er logiske feil, der koden ikke gjør det den skal.

Samarbeid
(Collaboration) Å jobbe sammen er en viktig del innen profesjonell 
programmering. Det finnes til og med et eget ord for det, 
parprogrammering!

Kapittel 10: Hjemme (s. 64-68)
Ruby reflekterer over hva hun har gjort. Hun oppsummerer deler av det hun 
har lært seg. Hun lykkes, selv om planen ikke var perfekt. Det er mange 
måter å løse utfordringer på, og det er bra å tenke annerledes, for da 
kompletterer man hverandre. Det er alltid mulighet å gjøre et valg, framfor 
alltid å følge ferdige instruksjoner.

• Tenk på hva dere har lært. Lag gjerne tankekart med ord og tegninger.

Rubys tanker kommer som en type tankekart. Rundt senga hennes finnes 
flere av vennene hun har møtt. Med hjelp av fantasi og kunnskap kan vi 
skape noe nytt.
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Aktiviteter kapittel 10: Hjemme (s. 109-111)
Nå er det tid for å sette sammen det vi har lært. Vi har lært hvordan vi bryter 
ned og beskriver løysinga på et problem i ei rekke mindre steg (algoritme). 
Vi har lært å sette kommandoene i rett rekkefølge (sekvens) og hvordan man 
hjelper datamaskinen med å bestemme seg (vilkår). Vi har også lært oss 
hvordan vi gjentar og hvordan vi får det til å begynne og slutte (looper).

• Spill spillet Muffins-jakt. Dere kan spille det direkte i boka og følge 
instruksjonene. Dere kan også skrive ut spillebrettet og la barna 
bestemme egne regler som viser litt hva de har lært. La gjerne barna 
få benytte de sentrale ordene og begrepa så mye som mulig.
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HVIS      
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Bruk ordene og skriv egne setninger.

Hvilke ord hører sammen når du skal programmere?




