
Koding og skaperverksted 
i det 21. århundre 
ØYVIND OPHEIM RISE, KNAPPSKOG SKULE



Digg Læring

 Knappskog skule, Fjell kommune

 1. – 4. trinn + innføringsklasse – iPad

 5. – 7.trinn – Chromebook

 Office 365

 1 time koding i uken



Koding og skaperverksted i fagfornyelsen

 Overordnet del av læreplanverket:

Skolen skal la elevene utfolde 
skaperglede, engasjement 
og utforskertrang, og la dem 
få erfaring med å se 
muligheter og omsette ideer 
til handling. 



Koding og skaperverksted i fagfornyelsen

 Matematikk
 Algoritmisk tenking og programmering er sentralt

 Problemløsningsstrategier 

 Programmering gir god matematisk forståelse. 

 Naturfag
 Elevene skal arbeide praktisk og utfordrende, og det 

skal gi rom for undring, nysgjerrighet og fasinasjon. 

 Naturfaget skal forberede elevene på et yrkes- og 
samfunnsliv som vil stille krav til en utforskende 
tilnærming og teknologisk kompetanse.



Koding og skaperverksted i fagfornyelsen

 Kunst og håndverk 
 Faget omfatter i større grad programmering og koblingen til ny teknologi

 Det digitale er sentralt og knyttes som før både til prosessen og til sluttprodukter.

 Gi rom for kreativitet, praktisk problemløsning og innovasjon.

 Samfunnsfag
 Hovedansvar for innlæring av digitale ferdigheter. 

 Musikk
 Digitale arbeidsmåter naturlig del av faget. Bruke programmering til å skape 

musikk.

 Tverrfaglig arbeid

 Skaperglede!



Hvorfor har vi koding på timeplanen?

 Utruste elevene våre med den teknologien næringslivet vårt trenger i framtiden
 Lære elevene ferdigheter for det 21.århundre
 Forstå noe av teknologien bak den teknologien en selv bruker
 Kreativitet og praktisk arbeid
 Algoritmisk tenking
 Problemløsning
 Digitale produsenter, ikke bare konsumenter
 Møte elevene på deres hjemmebane
 Vite hvordan teknologi virker

 Kognitiv kondis 







Hvilken kunnskap ser vi elevene 
tilegner seg ved koding

 Problemløsning og løsningsstrategier 
 Motivasjon 
 Mestring
 Elektronikk 
 Koblinger 
 Logisk tenking 
 Leseforståelse
 Kreativitet 
 Dybdelæringskompetanse 



Lær deg koding sammen
med elevene! 
Slipp kontrollen og la 
elevene lære med deg!



Kodeplan
 Kodeplan Fjell  kommune, 

Knappskog skule
Inspirert av planen til Espen Clausen, 

Grinde skule

Alle ordinære klasser har 1 time 
koding i uken og følger 

læreplan i koding. Hele skolen 
deltar på kodetimen i 

desember

https://fjell-my.sharepoint.com/personal/ingfau_offentleg_no/Documents/L%C3%A6replan%20i%20koding.docx




Hvor skal jeg starte? 

 «Fysisk koding»
 Robotvenner

 Kongen befaler

 Code.org
 Kodetimen i desember

 Hei ruby
 Ipad

 Bee bot

 Box Island 

 Run marco

 Scratch
 Oppskrifter på kodeklubben.no

 Lær kidsa koding  



Blokkbasert kodespråk 

 Lesing og leseforståelse

 Lage presentasjoner i samfunnsfag/KRLE

 Matematikk
 Vinkler 

 Geometriske figurer 

 Koordinater

 Algoritmisk tankegang  





Programmerbar
elektronikk

Få 
programmeringen
ut fra maskinen! 

SPRK+ Sphero/bolt 

Parrot droner

Bee Bot/Blue Bot

Lego Mindstorms

Lego Wedo

Micro:bit

Arduino

Raspberry Pi

Makey Makey



Micro:bit
 Liten datamaskin

 Kompass

 Terningspill

 Koble til servo, 
høyttaler, lys osv.

 Blokkbasert og 
tekstbasert kodespråk

 Lav kostnad – store 
muligheter   



Matematikk og koding

 Sphero
 Lengde

 Vinkler

 Fart/tid



Bee-bot & 
blue-bot
 Koordinatsystem 

 Kart 

 Regning 





Droner
 Programmere droner til

å fly en bestemt løype

 “Golf”

 Undring og
problemløsning





Skaperverksted

 Mål: samle naturfag, k&h, koding og matematikk på en plass.

 Et rom for kreativitet, logisk tenking, samarbeid, elevaktivitet, mestring og 
frustrasjon.

 Ta programmeringen ut av maskinen! 





Micro:bit med servo





Ubrukelige roboter – Micro:bit prosjekt







«Stø på hånden» spill





E-tekstil
Bruke konduktiv sytråd og koble sammen 
med lysdioder og Micro:bit



Makey makey

«Piano» laget på 
skaperverkstedet



3d-printing 

 Kreative oppgaver

 Kombinere 3d-print, minecraft og micro:bit



3D penn



Virtuell sandkasse 





Kontakt

 Øyvind: @oeyris

 Mail: Oyvind.Rise@fjell.kommune.no

 Nettside:  www.digglaring.no

 Digg Læring

 Digg Læring

 Elev-matblogg: www.diggnaering.no

https://twitter.com/oeyris
mailto:Oyvind.Rise@fjell.kommune.no
http://www.digglaring.no/
https://www.facebook.com/digglaring/
https://www.youtube.com/channel/UCWxLa_pn57LMqibRMWomFZA
http://www.diggnaering.no/
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