




Grunnskolen

Videregående. 
Yrkesfag

Teknisk 
fagskole

Fagbrev

Universitet
Høgskole

Våre studenter får en 
praktisk/teoretisk 

påbygging.

Koding/programmering 
og Makerspace er del av 

ny didaktikk  

Ett år fritak til 
Bachelor



Fra 
politiker Fra NHO













Programmeres i 
blokker,
eller Python.
Kan bygge ut 
med vanlig Lego



Sphero:
Kule med mye avansert elektronikk.
Styres via blåtann.
Vanntett. Sender tilbake data.
Blokk- eller Javaprogrammering 

Eller:

www.edu.sphero.com



Sphero:
Kulen skal kjøre langs en firkant:

Blokk-
programmering

Tegne
firkanten

Kode i 
Java

Sensorer i kulen sender data 
tilbake. Kan behandles videre.

Retning
Hastighet
Tid
Farge





https://makecode.microbit.org/#http://microbit.org/no/teach/



Kan koples via egen holder.
20 tilkoplinger; analoge/digitale I/O
Kompass, aksellerometer + +



www.arduino.cc



KODING?



KODING?



«Det sosiale nettverket Facebook hadde
i 2016 flere enn 1,7 milliarder aktive
brukere hver måned på verdensbasis.
Etter at byrået Cambridge Analytica
samlet inn personopplysninger fra 50
millioner Facebook-brukere har verdien
og tilliten falt.» -www.nrk.no/nyheter

KODING?



:Arduino
:mikrokontroller

Ca 600 NOK (aliexpress)
https://www.aliexpress.com/item/Starter-Kit-for-

Arduino-UNO-R3-kit-Upgraded-Version-Learning-Suite-
Kit/32541409645.html

229,90 NOK (Kjell&Co)
https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-
verktoy/arduino/utviklingskort/arduino-uno-rev-3-
utviklingskort-p87860

http://www.dx.com/p/arduino-
compatible-bluetooth-controlled-robot-
car-kits-146418#.Wu4LkoiFOUk

Ca 580 NOK (dx.com)



:Arduino
:utviklingsmiljø

https://www.arduino.cc/download_handler.php

www.arduino.cc



:Arduino
:mikrokontroller

:elektroteknikk
U=R*I

Spenning = motstand*strøm



:Arduino
:starterprogram

Programmeringen skjer i et  C/C++ «språk»



:Arduino
:starterprogram

Programmeringen skjer i et  C/C++ «språk»



:Arduino
:Prosjektet-17

Innovasjon



:Arduino
:Prosjektet-17

Samarbeidsprosjekt
• Kommunikasjon (norsk – tekstformidling, rapportskriving, framføring) og 
• Elektroniske systemer (mikroprosessor, koding, design, innovasjon)

Produkt
• Et design som inneholder koding, litt innovasjon og en fysisk ting
• En rapport som beskriver utvelgelse, bygging, koding og resultater
• En presentasjon på 10 min med demonstrasjon av produktet



:Arduino
:Prosjektet-17

Gjennomføring delt inn i 5 deler:
1. Oppstartsfasen

– grupper, prosjekt, gjennomføringsplan og bestilling
2. Programmeringsfasen

– koding, programpakker, biblioteker og testing av delprogrammer
3. Bygge- og feilsøkingsfasen

– sammenstilling fysisk og psykisk og testing av designet
4. Dokumentasjonsfasen

– sammenstille de enkelte skrevne kapitlene og få helhet
5. Panikkfasen

– innleveringsfrist 



:Microcontroller prosjekt
Biler i ulike typer og utførelser



:Microcontroller prosjekt
Miniatyr Drivhus / Terrarium

Vertikalplotter

Avstandsm
åler



:Microcontroller prosjekt
Student Peder



:Raspberry Pi 3
Oppsett & Python koding



:Raspberry Pi 3
• Utforske og lære
• Sette opp egne prosjekter
• Lage prosjektkatalog til neste år

• Videreføring av Prosjektet -17
• Mer avansert plattform
• Rent teknologistyrt



:Microcontroller prosjekt
Student: Adrian

22’’ skjerm
RPI 3
Lister
Enveis-speil



:Microcontroller prosjekt
Student: Martin

High Torque servo
Lysdiode

BLYNK
Blynk er en gratis platform som 
virker både på iOS, Android og 
Raspberry Pi. Det er et digitalt 
dashbord som en kan bygge etter 
eget ønske på en måte som heter 
«drag and drop». Blynk er ikke 
bundet til spesifikke deler eller 
plattformer og kan kobles opp mot 
det meste av utstyr. 

Knapp el.utstyr
Og 3D printer



:Microcontroller prosjekt

Tilbakemeldinger fra studentene:

• Flerdisiplinær læring
• Skaper strategier for problemløsning
• Selvdrevne studenter

• Kjekt
• Lærerikt
• Spennende
• Utfordrende
• Flott å kunne styre prosjektet selv
• Bra å kunne definere oppgaven selv
• Mestringsfølelse
• Utviklende

Myke pedagogiske mål:
• Dybdelæring på koding og mikrokontrollere
• Skape engasjement og lærelyst
• Lærer prosjektstyring 

• Alt for mye ansvar
• Forstår ikke prosjektet
• Får det ikke til
• Bedre med undervisning
• Læringen er lagt på studentene 



Raspberry i 
gateway-en



«Åpne data
Kommunens åpne data er 
fritt tilgjengelige for alle 
som vil lage nye og nyttige 
digitale varer og tjenester 
av dem.»

«LoRaWAN tilbyr kraftig trådløs kommunikasjon 
som bruker lite strøm, over større avstander. Vi 
kaller det et sensornettverk.»

Våre studenter kan hente åpne data i kommunen 
og kode egne løsninger. Og lage prototyper.



Kommunen utplasserer 
stort antall sensorer og gir 

fri tilgang til dataene



Enkel
blokkprogr.
Ren PC-bruk

Avanserte 
enheter med 
styring, 
koding

Koding og 
koplinger: 
Lego o.l.

Micro:bit
Koding og 
el.tekn.

Arduino
Koding
Kopling
µ-kontroller

Raspberry
PC
Koplinger
Avansert
koding

Forsøk på en enkel oversikt:



Takk for oss!

sturla.sjoen.ingebrigtsen@skole.rogfk.no

svend.ovrebekk@skole.rogfk.no

Arbeidsplass:
www.rogfk.no/fagskolen

mailto:sturla.sjoen.ingebrigtsen@skole.rogfk.no
mailto:svend.ovrebekk@skole.rogfk.no
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