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Hjertet i Byskolen og i Makerspace 2087.  
Det er elevene og elevenes læring som står i fokus! 

 

 

 

"Hva vi ønsker å se, er barnet på 

jakt etter kunnskap, - ikke 

kunnskapen på jakt etter barnet."  

~ Johann Heinrich Pestalozzi  

https://www.facebook.com/groups/makerspace2087/
mailto:byskolen@sandefjord.kommune.no
http://portal.sandefjordskolen.no/?k=47&t=78&
https://no.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Pestalozzi
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Makerspace 2087 – hva og hvorfor? 
Makerspace 2087 på Byskolen i Sandefjord er ikke først og fremst et teknologisk, men 

et pedagogisk utviklingsprosjekt. Vi er flere som lenge har ønsket å intensivere, og å 

fokusere på, anvendelsen av digitale læremidler i skolen – og synliggjøre de 

pedagogiske mulighetene. Våren 2017 ble idéene våre materialisert ved at vi nå har 

fått etablert en hovedbase i et dedikert rom - en fysisk læringsarena.  

Vi er ikke opptatt av teknologi for teknologiens egen skyld, men vi ser et potensiale for 

at digitale verktøy kan bidra til å forberede elevene til livet de skal leve. Vi ønsker å 

utvikle didaktikk og å undersøke hvordan digitale verktøy kan understøtte og forsterke 

læring på ulike emneområder og i flere fag.  

Det er viktig for oss å understreke at det er elevenes læring og utvikling som står i 

sentrum for prosjektet! 

Sandefjord kommune er godkjent som realfagskommune fra 2017. Makerspace 2087 

passer godt inn i kommunens realfaglige satsning og blir selvsagt en del av dette. 

Sandefjordskolene har også fokus på generell digital kompetanse. Alle skolene skal 

følge opp sandefjord.iktplan.no og kartlegge elevers og læreres digitale kompetanse. 

Generell kunnskap om teknologi og koding har en viktig demokratisk side:  

Alle elever skal ikke bli programmere. At de får en grunnleggende forståelse 

for koding, gir dem imidlertid verktøy til å delta i samfunnsdebatten og setter 

dem i stand til å ha kvalifiserte meninger om hvor og hvordan teknologien 

bør tas i bruk – eller ikke bør benyttes! Uten allmenn kompetanse risikerer 

vi at en teknologisk elite styrer utviklingen uten folkets deltakelse.  

Byskolen er en av de eldste nåværende skolene i Sandefjord og er en barneskole med 

elever mellom 6 og 12 (13) år. Skolen har også både forsterket avdeling for elever 

med særskilte behov og velkomstklasser for nyankomne elever som skal lære norsk 

som andrespråk. Inneværende skoleår har vi 327 elever hvorav 57 % har 

minoritetsbakgrunn. Vi har 19 elever i forsterket avdeling og 42 elever i 

velkomstklassene dette skoleåret.  

Samtlige elever på Byskolen er involvert i Makerspace 2087 og deltar minst en 

gang i uken enten i selve skaperverkstedet eller i sine egne klasserom. Fagene med 

størst fokus er realfagene samt kunst og håndverk. Fagene har felles emneområde i 

norske læreplaner: Teknologi og design. I tillegg foregår det selvsagt også viktig 

begreps- og språkutvikling på alle nivåer når elevene arbeider i skaperverkstedet.   

MakerSpace 2087 er inspirert av den internasjonale Makerbevegelsen og er ment å 

trigge nysgjerrighet, forskertrang og skaperglede. Målsetningen er å tilrettelegge en 

arena hvor eleven stimuleres til å utforske, skape og eksperimentere. Nysgjerrighet er 

et stikkord! Innovasjon, kreativitet og skaperglede er, potensielt, fremtidens 

økonomiske bærebjelker – og kan bli mange elevers fremtidige levebrød!  

https://www.facebook.com/groups/makerspace2087/
mailto:byskolen@sandefjord.kommune.no
http://portal.sandefjordskolen.no/?k=47&t=78&
https://www.facebook.com/groups/makerspace2087/
https://www.regjeringen.no/contentassets/df2babe471784e2892c627919d40b5c5/alle-realfagskommuner.pdf
http://sandefjord.iktplan.no/
http://norwaymakers.org/
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Byskolen fokuserer på fremtiden 

Byskolen er 130 år, men det er fortsatt elevenes læring og fremtid som har fokus! 

 

Årstallet 2087 i prosjektnavnet Makerspace 2087 er ikke tilfeldig valgt. Byskolen ble 

ferdigstilt i 1887 og ble 130 år i 2017. Skolen fyller 200 år i 2087. Da vil årets 

førsteklassinger bli 76 år gamle og årets avgangsklasse vil være 83 år! Vårt oppdrag 

er å forberede elevene for livet og vi tror forståelse av teknologi, koding og 

automatisering er viktig i et 70-årig perspektiv. Vi har en stolt fortid, men velger å 

fokusere på fremtiden! 

Kjellerrommet, som nå er hovedbase for Makerspace 2087, var Norges første 

skolekjøkken initiert av husstellærer og kokebokforfatter Dorothea Christensen i 1890. 

At rommet fortsatt benyttes i kreativ skaperglede, forskning, læring og utvikling er 

selvsagt en spennende ekstra dimensjon som vi er trygge på er i Dorotheas ånd. 

Å tilrettelegge for at elever og lærere får tilgang til programvare, 3D-skrivere, CNC-

styrte freser, laserkuttere, digitalt styrte symaskiner, roboter, kodeverktøy og 

kompetente veiledere tror vi bidrar til at kreativitet trigges og at læring vil foregå!  

I Byskolens sammenheng, som barneskole, er pedagogikken, didaktikken, prosessene 

og det faglige læringspotensialet det aller viktigste! Spennende ferdigheter, kunnskap 

og produkter kommer som følge av dette og vi ser ikke bort fra at det kan skapes 

interessante idéer og nyvinninger også av elever som er mellom 6 og 13 år!  

Det viktigste er at eleven tilegner seg realfaglig kunnskap, utvikler kreativitet og 

nysgjerrighet, trener på språklige ferdigheter og samtidig får forståelse for, og 

interesse av, realfag og hvordan teknologi fungerer og potensielt kan anvendes – eller 

ikke bør anvendes.   

https://www.facebook.com/groups/makerspace2087/
mailto:byskolen@sandefjord.kommune.no
http://portal.sandefjordskolen.no/?k=47&t=78&
https://nbl.snl.no/Dorothea_Christensen


Byskolen, Skolegata 4, 3210 Sandefjord  4 
 

Facebook: Makerspace 2087 
 

Kontakt: byskolen@sandefjord.kommune.no   Nettressurser: portal.sandefjordskolen.no 

Verktøy, utstyr og programvare 

I første omgang har vi anskaffet diverse håndverktøy som sandpapir, filer, skyvelære 

og loddeverktøy, 4 billige og lettdrevne 3D-skrivere, sørget for at lærere og elever har 

tilgang til Happy 3D og Tinkercad, anskaffet 15 Lego Wedo-sett, 11 Lego NXT-sett 

samt 10 Lego EV3-sett. Tilgjengelig programvare er også delt i portalen vår. 

 

 

 

Vi har et tyvetalls lisenser til Minecraft Education og tilbyr foreløpig kurs i dette på 

fritiden for interesserte elever. Planen er at de skal motiveres til å bygge Sandefjord på 

nytt i Minecraft, og kanskje foreslå nye planløsninger for ulike områder i kommunen. 

Minecraft har nå også fått verktøy for å eksportere modeller, slik at de kan skrives ut 

på 3D-skriverne våre. 

Sensorer er en vesentlig del av robot-programmeringen, men kan også brukes til 

datalogging over tid. Forståelse av datalogging og av hvordan «Big Data» kan leses, 

forstås og eventuelt misbrukes er viktig. Datainnsamling påvirker hverdagsliv og 

samfunnsplanlegging. Vi kan gjøre datalogging med Lego-sensorene, men vi har også 

anskaffet ulike sensorer fra Pasco slik at vi kan bruke dataprogrammet  SparkVue for 

å logge data og utvikle forståelse av digitale fremstillinger av innsamlede data.   

Vi vurderer også å kjøpe inn 12 Airblock-droner. Disse kan programmeres ved hjelp av 

verktøy som ligner på Lego Wedo, Lego Mindstorms og Scratch.  

Å dedikere et eget rom for Makerspace-prosjektet har vært hensiktsmessig. Dette 

sikrer at Lego-klosser og andre «dingser» ikke forsvinner i «mørke hjørner» på skolen 

hvor de kan fort kan bli glemt. Det bidrar også til at det utvikles synergier etter hvert 

som klassene tar mulighetene i bruk, ser hverandres prosjekter og gjensidig stimulerer 

hverandres forskertrang, skaperglede og nysgjerrighet.  

Vi arbeider stort sett med åpen dør i Makerspace 2087, slik at flest mulig ser, og kan 

ta del i, det som foregår i skaperverkstedet.  

Vi har tilrettelagt mobile 3D-skrivere som 
enkelt kan flyttes til elevenes klasserom 
slik at de kan følge med på utskriftene. 

Godt verktøy er viktig når 3D-
uskrifter eller papp skal designes 
og bearbeides - og ting skal 
fikses. Vi har rikelig med kniver, 
filer, digitale skyvelære, 
tommestokker, pussemaskiner, 
loddeverktøy osv. 

«Barnets skaperhånd». 
Inspirert av Michelangelos "The 
creation of Adam" brukte vi denne 
montasjen da vi startet prosjektet. 

https://www.facebook.com/groups/makerspace2087/
mailto:byskolen@sandefjord.kommune.no
http://portal.sandefjordskolen.no/?k=47&t=78&
http://www.clasohlson.com/no/FlashForge-Finder-3D-skriver/38-7720
http://www.flashforge.com/happy-3d/
https://www.tinkercad.com/
https://www.mv-nordic.com/no/produkter/lego-education-wedo
https://en.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms_NXT
https://www.mv-nordic.com/no/produkter/lego-mindstorms-education-ev3
http://portal.sandefjordskolen.no/?k=47&t=78&
https://education.minecraft.net/
https://all3dp.com/minecraft-update-export-print-3d-models/
http://www.gammadata.se/no/
https://www.pasco.com/sparkvue/
https://youtu.be/R4kLKcLAD8A
https://scratch.mit.edu/
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Utvidet virkelighet (augmented reallity): Sandkassa vi lagde våren 2015 ble filmet 

av TV Vestfold. Sandkassa er nå i daglig bruk i Makerspace 2087, hvor den brukes til 

opplæring i topografi og generell kartforståelse og, blant annet, kombineres med 

programmering av Lego-roboter. Et av programmene er eksempelvis godt egnet for å 

gi forståelse av nedbør, vannføring og slusekanaler.  

Se videosnutter med «Damvoktere i Telemarkskanalen» 😊  

Elevene bygger slusene i Lego og 

programmerer åpning og lukking av 

disse. "Regnet" produserer elevene 

selv ved å skygge for "sola", slik at 

programvaren oppfatter det som 

regnskyer. Nedbøren følger 

vannveiene og vannføringen blir 

regulert av slusene.  

Sandkassa gir også gode 

muligheter for å teste ut 

egenskaper ved terrenggående 

kjøredoninger, kraner og 

anleggsmaskiner som elevene 

lager med Lego-robotene. 

Virtuell virkelighet (VR) vil bli et stadig viktigere 

supplement til andre læremidler og metoder. Foreløpig 

nøyer vi oss med å bruke Google Cardboard og 

mobiltelefoner, men vi er sikre på at det blir behov for 

mer avanserte VR-briller i nær fremtid. Ococlus Rift 

står, blant annet, på ønskelisten. 

Vi har helt bevisst innredet Makerspace 2087 med størst mulig fri gulvflate, slik 

at elevene kan bygge og manipulere roboter på gulvet. At det også bidrar til at elevene 

får mer varierte arbeidsstillinger enn ved tradisjonelle pulter, er en ekstra bonus 😊  

  

https://www.facebook.com/groups/makerspace2087/
mailto:byskolen@sandefjord.kommune.no
http://portal.sandefjordskolen.no/?k=47&t=78&
https://www.facebook.com/rustoy/videos/10155480447695342/
https://www.facebook.com/rustoy/videos/10155480447695342/
https://www.facebook.com/groups/makerspace2087/?fref=mentions
https://www.facebook.com/rustoy/media_set?set=a.10155436436150342.1073741920.726680341
https://vr.google.com/cardboard/
https://www.oculus.com/
https://www.facebook.com/rustoy/media_set?set=a.10154623233515342.1073741907.726680341&type=3
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Deling og delingskultur 

Det er en målsetning at flertallet av lærerne og fagarbeiderne på Byskolen skal være 

godt kjent med de pedagogiske mulighetene, beherske verktøyene, og derfor i stadig 

større grad velge å anvende utstyret i egen undervisning. Vi fokuserer på realfag og 

pedagogikk, ikke på teknologi. De første skoleårene har vi, i samarbeid med Oppvekst 

og kunnskap-etaten i Sandefjord, tilgang til en heltidsansatt pedagog, spesialpedagog 

og IKT-rådgiver som har svært god teknologisk og pedagogisk kompetanse, mye 

programmeringserfaring og særlig interesse for pedagogikk generelt og didaktikk 

spesielt. Dette innebærer at våre pedagoger og fagarbeidere får god faglig og 

pedagogiske støtte. Det er forutsatt at lærerne ikke overlater undervisningen til IKT-

rådgiveren, men følger opp sine «egne» elever i Makerspace 2087 og deltar i 

læringsarbeidet! Etter hvert som lærerne blir trygge på teknologien og ser relevansen 

for læring i flere fag vil de, i stadig større grad, overta klasseledelsen og utnytte 

teknologiske muligheter i arbeidet mot de faglige målene.  

Digital teknologi er ikke målet, men kan bidra med potensielle læremidler og fungere 

som katalysator for skolen viktigste oppgave: Elevenes læring og utvikling! 

Sandefjordportalen: Tilgangen til digitale læringsressurser er, nær sagt, ubegrenset 

på nettet. Det er imidlertid hensiktsmessig å bistå lærere, fagarbeidere, elever og 

foresatte med å finne frem i jungelen. Derfor har Byskolens IKT-rådgiver utviklet den 

databasedrevne «Sandefjordportalen» hvor det er enkelt å finne kvalitetssikrede 

læringsressurser relatert til klassetrinn og fag. Vi mener at deling er viktig, og portalen 

er blitt svært populær blant elever og lærere over hele Norge, ikke bare i Sandefjord. 

Hjem-skole-samarbeid er vesentlig. Fordi felles forståelse om mål og mening er 

viktig, tilbyr vi kveldskurs i skaperverkstedet for elevenes foresatte, slik at de er godt 

orientert om hva vi arbeider med, og hvorfor. Vi holder også rommet åpent på den 

årlige Byskole-dagen. Da kan foresatte og besteforeldre se elever i arbeid, se utstyret i 

bruk og få svar på spørsmål. De foresatte er også oppfordret til å delta i vår Facebook-

gruppe slik at de kan følge med på hva vi publiserer der. 

Fordi vi er opptatt av delingskultur, legger vi også til rette for besøk fra andre skoler 

og kommuner. Ansatte fra grunnskolene i Sandefjord er selvsagt særlig velkomne, 

men vi har også hatt, eller får, besøk fra Bamble kommune, lokale barnehager, IT-

samarbeidet i Grenland (ITG), store deler av formannskapet i Sandefjord, Sande 

kommune, Sandefjord videregående skole, skole- og barnehageutvalget i Sandefjord, 

Borge skole i Porsgrunn, FAU ved Byskolen, Høgskolen i Sørøst-Norge osv. Vi har 

også presentert prosjektet for de pedagogisk ansatte ved SIGNO, hvor vi, blant annet 

demonstrerte hvordan hørselshemmedes etthåndsalfabet kan fremstilles i 3D-utskrift.  

At pedagoger, fagarbeidere, foresatte og politikere får se, og erfare, at dette fungerer i 

en tradisjonell skole, ikke bare på messer og konferanser, tror vi er svært viktig!  

Fortsettelsen av fortellingen om Makerspace 2087, og Byskolen i Sandefjord, fortelles, 

forhåpentligvis, i løpet av kommende 70 år, blant annet, på våre Facebook-sider 😊   

https://www.facebook.com/groups/makerspace2087/
mailto:byskolen@sandefjord.kommune.no
http://portal.sandefjordskolen.no/?k=47&t=78&
https://www.sandefjord.kommune.no/kommunesammenslaing/organisasjon/oppvekst-og-kunnskap/
https://www.sandefjord.kommune.no/kommunesammenslaing/organisasjon/oppvekst-og-kunnskap/
http://portal.sandefjordskolen.no/?k=47&t=78&
http://portal.sandefjordskolen.no/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/hjem-skole-samarbeid/
https://www.facebook.com/groups/makerspace2087/
https://www.facebook.com/groups/makerspace2087/
https://www.bamble.kommune.no/
http://www.effektivvelferd.no/offentlig-sektor/kommunesamarbeidet-it-samarbeidet-i-grenland-itg-har-gjort-suksess-i-tre-kommuner
http://www.effektivvelferd.no/offentlig-sektor/kommunesamarbeidet-it-samarbeidet-i-grenland-itg-har-gjort-suksess-i-tre-kommuner
https://www.sande-ve.kommune.no/
https://www.sande-ve.kommune.no/
https://www.vfk.no/sandefjord-vgs/
https://www.porsgrunn.kommune.no/borge-skole
https://www.usn.no/
http://www.signo.no/
https://www.facebook.com/groups/makerspace2087/
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Byskolen benytter alle tilgjengelige arenaer for våre forskerspirer 
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