
Hour of Code
Kodning er  for  al le!



Login på Hour of code

Klik på Skab en konto
for at oprette en konto
på Hour of Code. 

Du kan godt benytte de fleste

aktiviteter uden af oprette

dig, men du kan ikke gemme

dine projekter og du vil ikke

kunne se dine fremskridt. Så

det er klart en fodel at oprette

en konto. Det åbner også op

for en masse andre fordele. 



Sådan kommer du i gang
Gå på www.hourofcode.com/dk  

Klik på "Prøv det" for at

komme hen til siden med

aktiviteter. 

Mange aktiviteter er blevet

oversat til dansk.  Der

sniger sig dog en smule

engelsk ind hist og pist, dog

ikke mere end at det hele

stadig giver mening.

 

Vælg nu den aktivitet som

du ønsker at prøve og klik

på billedet. 

Klik på START og du er nu i

gang! 



Her er dit arbejdsomårde. Her
trækker du dine blokke hen for
at sætte dem sammen så de
danner nogle kommandoer. 

Her finder du alle de
blokke du skal bruge for
at fuldføre opgaverne. 

Når du klikker på
KØR, kan du se din
kode blive udført. 

Blockly er det visuelle programmeringssprog som man benytter når man arbejder med
mange af aktiviteterne på Hour of Code.
 
Man skriver kode med det ved at TRÆKKE og SLIPPE blokke. Hver blok svarer til en "rigtig"
kodelinje.
 
Typisk ser det ud som på billedet når du starter de forskellige aktiviteter:  

Når du starter en aktivitet

Her får du instrukser
og opgaver. 

Her kan du se hvor
langt du er nået i
forhold til opgaver. 



Igennem de forskellige aktiviteter får
du opgaver, instrukser og hjælp af
forskellige figurer øverst på skærmen.    

Hvis du klikker på den gule pære
er det muligt at få et hint, så du
kan blive hjulpet videre.   

De fortæller dig også hvis det er
forkert og det er muligt af få små
hints og hjælp undervejs.

Instruktioner og opgaver



Undervejs bliver du introduceret til forskellige kodeblokke og deres
funktioner. Hvis du synes det kunne være sjovt at se, hvordan blok ser ud som
rigtig skreven kode, kan du se det mellem hver opgave. 

den "rigtige" kode

Klik på næste for en ny
opgave/bane. 

Hvis du ønsker at se hvordan
koden ville se ud som JavaScript,
kan du klikke på "Vis kode". Så ser
det således ud: 



Hvordan sletter jeg en blok?

Kan jeg kode med andet end blokke? 
Det helt korte svar er nej. Men nogle af

aktiviteterne tilbyder at kode med

Javascrpit, dog er stadig som blokform.

Blandt andet Star Wars aktiviteten tilbyder

Javascript blokke. 

Du kan slette blokke ved at trække dem over i
området som hedder "Blokke". Når
skraldespanden dukker op kan du slippe blokken
og den er væk fra dit arbejdsområde. 


