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I Norge er digitale 
ferdigheter definert som

1 av 5 
grunnleggende ferdigheter i 

skolen siden 2006! 



https://www.euractiv.com/section/digital/infographic/infographic-coding-at-school-how-do-eu-countries-compare/



Er
1 av 5 
frivillig?



Lær Kidsa Koding 
- bevegelsen vaksne blir med i

Kodeklubben
- fritidsaktiviteten barn blir med på



Lær Kidsa Koding (LKK) ønsker at barn 
og unge skal være i stand til å forstå og 
mestre sin egen rolle i det digitale 
samfunnet. 

Barn skal oppleve det som like sjølvsagt 
å være kreative og skapende som 
brukere av teknologien. 



Kodeklubben

Kodeklubben er en arena 
for utforskning, læring og 
kreativitet, ikke et sted 
hvor et orakel skal fortelle 
hvordan alt fungerer.



Fritidstilbud

189 kodeklubber over hele landet

Et fellesskap for de som ikke finner
det i idrett, musikk eller teater

Ulike kodeklubbkonsept



Nettsidene





Oppgaver sortert på ulike nivå. 
Kan printes og deles ut. 

Elevene kan også lett ha 
oppgavene i en fane mens
de koder i en annen fane.

Man kan i nettleseren eller på papir 
huke av alt man har gjort  for å ha 
oversikt over progresjonen.

oppgaver.kidsakoder.no















Erfaringer fra Kodeklubben



Oppstart og veiledning
Erfaringer fra kodeklubben



Man kan ikke alt
Erfaringer fra kodeklubben



Motivasjon > forkunnskap
Erfaringer fra kodeklubben



Skaperglede og stolthet
Erfaringer fra kodeklubben



Deling og samarbeid
Erfaringer fra kodeklubben



Gode ressurser
Erfaringer fra kodeklubben



Kodetimen

Spesialopplegg for alle 
skoletrinn. 

Gode oppskrifter og 
læringsopplegg.

En del av Hour of Code
i desember hvert år.

Kan gjennomføres når 
som helst som passer.

Se www.kodetimen.no





«Kodetimen var kjempegøy og 
engasjerende for både lærere og 
elever. Ingen av oss hadde erfaring 
med det fra før, men med en times tid 
til å sette meg inn i opplegget, gikk 
timen som smurt.»



«Utrolig lærerikt og utfordrende for 
barna. De er svært opptatt av data og 
spill, derfor ga dette dem god innsikt i 
hvordan ting henger sammen i den 
digitale verden.»



«Koding er så utrolig mye mer enn 
koding, det er lesing, leseforståelse, 
matematikk, samarbeid, problemløsing -
og enda mye, mye mer....»



IT-næringens 

interesseorganisasjon

ikt-

norge.no

Konferanser for lærere





Konferanser for 
barn









20 millioner til micro:bit



super:bit





Koding 
som 
valgfag



● 100 skoler 
● 6500 4. klassinger 
● Alle får tilbud om 6-vekers

gratiskurs i Scratch-programmering

● Alle eldre elever fra 9.-10.-klasse kan 
søke på jobb som veileder

● Utdanningsetaten ansatte 128 
ungdomsskole-elever 2017/2018

● 2 mill i året ut 2019

Programmering i AKS (SFO)



Masteroppgave

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/8089/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y



Masteroppgave

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2396148/Lang-Ree_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y



Masteroppgave

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/11601/thesis.pdf?sequence=1



Masteroppgave

http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/16932/Programming-in-school---Fay-Tveranger.pdf?sequence=1&isAllowed=y



Masteroppgave

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2564789/18350_FULLTEXT.pdf?sequence=1&isAllowed=y



Masteroppgave

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2450802/16117_FULLTEXT.pdf?sequence=1



Masteroppgave

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2427915/EgilBjornevoll.pdf?sequence=1
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