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Til at starte med kunne vi godt tænke os at vide lidt om din baggrund for, hvordan du er 

kommet til at arbejde med det her. 

 

Jeg har været lærer i rigtig, rigtig lang tid. Jeg har været lærer i mere end 30 år. Jeg har 

været matematiklærer, og så i 2008 tog man én matematiklærer fra hver skole i kommunen, 

og så skulle de uddannes til matematikvejledere. Der blev jeg uddannet til 

matematikvejleder, så der var et helt år, hvor jeg ikke var på skolen, men tog uddannelsen i 

stedet. Det hedder en PD-uddannelse, man tager der. Jeg havde egentlig bare arbejdet lidt 

med geogebra og excel. Alting havde bare været det normale ved at være matematiklærer. 

Jeg havde selvfølgelig en computer, og jeg skrev mails og alt det der. 

Så havde jeg et modul, som handlede om teknologi i matematikundervisningen. Der havde 

jeg den største nørd til det, og så blev jeg bare vildt optaget af det. Så har jeg selvfølgelig 

nogle børn på jeres alder, som selvfølgelig har spillet computerspil. Jeg havde bare ikke 

interesseret mig for det. Så startede jeg på det der matematikvejleder, og så havde jeg det 

modul om teknologi. Der var også nogle spil, man kunne spille, og så gik det helt galt. Der 

begyndte jeg at spille computer. Jeg syntes virkelig, at det var spændende, og jeg kunne lige 

pludselig se, at der var nogle andre muligheder. Så var jeg solgt til det der. 

 

*Anekdote om væltet træ ude foran Lis’ lejlighed, som hun ikke lagde mærke til, fordi hun 

var for optaget af computerspil* 

 

Jeg var på en konference over i Skanderborg. Der snakkede jeg med Morten Misfeldt var 

Aalborg universitet. Han havde sådan et projekt omkring at arbejde kreativt med Geogebra, 

og han ville gerne have nogen med. Jeg kunne jo godt lide det her med computere, så jeg 

sagde, at jeg gerne ville være med. Han syntes, at det var fint. 

Efter et stykke tid ringede han til mig og spurgte, om jeg var kommet i gang. Jeg fortalte, at 

jeg startede i næste uge, og det ville han gerne være med til. 

Vi blev enige om, at det kunne være rigtig fedt at søge nogle penge, og så prøve at lave et 

videreuddannelsesprojekt for lærere, så de kunne blive gode til Geogebra. De var jo 



elendige til det, og det tager noget til at lære at kunne bruge det på en fed måde. Så lavede 

vi et projekt, der hed "kreativ digital matematik". Det har været i 2008-2009. 

Det endte med, at vi skrev artikler, som blev udgivet på Springer. Det var helt vildt. Vi holdt 

oplæg alle mulige steder omkring kreativ digital matematik. Det havde i virkeligheden om, at 

vi skulle få lærerne til at lave undervisningsmaterialer, som man lagde ind på Google-sites, 

hvor man forestillede sig, at det var "scenario-baseret" matematikundervisning, hvor man 

skulle forestille sig, at man arbejdede på en fabrik. Det var det, vi havde fundet ud af 

virkede. Det gik rigtig godt med det, og så fandt jeg ud af, at det var rigtig sjovt det her. Det 

er jo ikke bare at spille computer. Det er også at bruge det til undervisning. 

Da vi var færdige med det, og alting var gået godt, og vi havde haft næsten alle 

matematiklærere i Frederiksberg kommune gennem det her kursus, så var det overstået. Så 

tænkte jeg, hvad jeg så skulle finde på, og jeg spurgte Morten Misfeldt om det samme. Han 

foreslog, at jeg skulle snakke med Martin Eksner. Det er ham, der har lavet Coding Pirates. 

Så mødtes Martin og jeg en eftermiddag nede på mit kontor på skolen ved søerne. Der talte 

vi lidt om, hvad vi kunne lave. Dér dukkede der et nyt projekt op i vores hoveder, som kom 

til at hedde "krea-kode", som handlede om, hvordan vi kunne undervise i kodning, så alle 

lærere på en eller anden måde lærte at kode. Martin og jeg begyndte på det, og vi lavede 

krea-kode, hvor vi fik rigtig mange lærere igennem, som gik på det kursus, og vi fik nogle 

penge fra AP-Møller, fordi han gav den der milliard til folkeskolen, og der tænkte jeg, at jeg 

skulle have nogle af de der penge. Jeg havde ikke lige forstået, at man enten skulle være en 

kommune eller mange skoler, der havde slået sig sammen og alt det der. Det var bare 

Martin og mig. Men så ringede AP-Møller til mig og sagde, at de syntes, det var en 

interessant ansøgning, og om vi kunne komme ud til dem. Så tog vi ud og fik kaffe og 

chokolade på esplanaden, og det var jo vildt fedt. Så sad vi derude, og så kunne de godt se, 

at vi vidste, hvad vi havde gang i. Og så havde vi krea-kode. 

 

Hvad kørte I af program til krea-kode? 

 

Der lærte vi lærerne at bruge Scratch, og vi lærte dem at lave 3D-print, og vi lærte dem at 

lave forskellige små spil. Både i Scratch og Sploder. Det var noget, der var rimelig nemt at gå 

til. Det handlede også rigtig meget om de der didaktiske samtaler om, hvordan man kunne 

gøre det her. 



Det kørte i nogle år, og det havde faktisk stor effekt for de lærere, der gik ind i kampen, fordi 

de begyndte at gøre det selv uden at være på kursus. 

Meningen var jo, at man skulle lave noget, der var så praksis nært, at man kunne bruge det i 

sin egen undervisning dagen efter. Ikke noget med, at man skulle vente lang tid. Man skulle 

lynhurtigt komme i gang, så man turde at gøre det her dagen efter, man havde lært det. Det 

handlede meget om digitalt mod. Det gik også rigtig godt med det. Efterfølgende var det 

svært at få flere penge ud af det her. AP-Møller ville gerne give flere, men så krævede de, at 

Frederiksberg kommune også skulle lave noget finansiering, og det havde været svært. Der 

tænkte jeg "fint nok, nu har vi prøvet det." Så en dag sagde Martin til mig, at der ikke var 

nogen afdeling på Frederiksberg. Der sagde jeg "fint nok, så laver jeg en." Der lavede jeg en 

stor afdeling på 40 børn på skolen ved søerne. Så flyttede jeg herover, og nu har jeg lavet en 

afdeling her, og nu er der kommet to ekstra afdelinger her i kommunen nede på biblioteket. 

Så har jeg taget en kandidat fra Århus Universitet midt i alt det her. 

 

Så der er faktisk hele tiden vækst i det? 

 

Ja, det kører hele tiden. 

Så sker der det, at der var en af mine venner, som sendte en besked over messenger: "Har 

du set, at ministeren har nedsat en rådgivningsgruppe, fordi der skal komme et teknologifag 

skolen." Så kiggede jeg på listen og blev rigtig irriteret, fordi der ikke var nogle lærere med. 

Det er jo ikke fordi, at vi er så dumme, at vi ikke kan finde ud af noget som helst. Det er så 

typisk. Det var faktisk en dag, hvor min søn havde fødselsdag, så han havde inviteret til fest. 

Det irriterede mig også rigtig meget, fordi jeg skulle rigtig tidligt op næste dag, fordi jeg 

skulle til Jylland for at spille i mit orkester, og vi skulle spille til et mesterskab ovre i Jylland. 

Jeg var ikke helt tilfreds og blev rigtig irriteret, som jeg altså ikke plejer at blive. Lørdag 

morgen stod jeg og ventede på bussen, som ikke kom. Der tænkte jeg "hvornår var det sidst, 

jeg var sur?" Det var, da den der besked om rådgivningsgruppen. Det tænkte jeg, at jeg lige 

skulle have ud af kroppen, så jeg sender lige et tweet afsted. Så tweetede jeg til 

undervisningsministeren, at hun også lige skulle huske at få den helt almindelige lærer med. 

Der havde jeg det bedre og tog afsted til Jylland, hvor alting gik godt, og vi vandt den der 

konkurrence. Så kørte jeg hjem om natten, og der var vildt fest i bussen, hvor jeg tænker, at 

jeg lige skal tjekke min telefon, for den havde jeg glemt hele dagen. Der lå en besked om, at 



jeg skulle ringe til undervisningsministeriet. Jeg tænkte bare "fuck, hvad har jeg nu gjort". Så 

gjorde jeg det og ringede til dem dagen efter. Det viser sig så, at jeg var udnævnt som 

medlem af ministerens rådgivningsgruppe. Fed historie, ikke? 

 

Jo, helt klart. 

 

Så sker der det, at jeg kommer ind i den der rådgivningsgruppe, hvor jeg selvfølgelig er den 

eneste lærer. Jeg tænker "okay, jeg ved noget, som de ikke ved, og de ved noget, som jeg 

ikke ved. Det betyder jo ikke, at jeg skal holde min kæft." Det gjorde jeg så heller ikke, og det 

har faktisk været et rigtig fint forløb, og nu har vi jo fået det der teknologiforståelsesfag. Det 

var rigtig fedt.  

 

Er det dig, der faktisk har været med til at få det til at kører? 

 

Ja, så det var rigtig fedt. Vi blev delt op i sådan nogle undergrupper i den der 

rådgivningsgruppe, hvor der var nogen, der skulle arbejde med, hvordan vi får lærer sat i 

stand til det her. Det har jeg arbejdet mest med. Så kom der det her udbud, og så var det 

UC'erne, der vandt, og de har så stillet deres forløb op, som jeg er enormt kritisk overfor. 

UC'erne er lærerseminarerne. I min optik var det jo universiteterne, der skulle have vundet 

det her udbud. Altså al viden om teknologi ligger på universiteterne. Den ligger ikke hos 

lærerseminarerne. Dem der ved noget om teknologi og kan tage en uddannelse indenfor 

det, bliver jo ikke lærere. Hvorfor skulle de det? Faget har ikke engang været der, og nu er 

det kun et forsøg. Hvis du er dygtig til teknologi, går du selvfølgelig på universitetet. Det er 

totalt problematisk det der, men nu er det dem (lærerseminarerne), der har vundet 

udbuddet, og så har de slået sig sammen med Rambøl? og så har de lavet et 

undervisningsforløb, som jeg kan vise jer. Det kan vi kigge på. Sådan har det været for mig. 

Udover det har jeg holdt den der Ted Talk, som I har set. Lige pludselig fik jeg en mail fra 

Tyskland, om jeg ikke kunne holde et oplæg på noget, der hedder ZKM. Jeg troede først, at 

det var spam. Så spurgte jeg min søn, om hvad jeg skulle stille op med sådan en meddelelse. 

Han svarede "man tager da afsted". Så sagde jeg okay og tog afsted. Det var så Europarådet, 

der inviterede. Jeg vidste ikke helt, hvad det var, men jeg havde forberedt et oplæg omkring 

IT-kreativitet osv. Der var 100 mennesker samlet i et lokale omkring nogle runde borde, og 



så røg det ud på stream til 8000 mennesker. Totalt vildt. Efter 14 dage skrev Europarådet til 

mig, om jeg ville være med i en arbejdsgruppe. Det ville jeg jo godt. Den eneste ulempe var, 

at alle møderne var i Paris. Sidste år var jeg 5-6 gange i Paris. Vi har udviklet nogle gode råd 

til, hvordan man på regeringsplan skal forholde sig til IT og teknologi og børn osv. 

I teknologi lige nu sker der mega meget. Det gælder om at være med på bølgen og tage 

stilling til, hvad der skal ske med det her, og hvordan vi gør det på en ordentlig måde. 

 

Hvorfor synes du det er vigtigt for børn at lære i så tidlig en alder? 

 

Hvis de lærer det for sent, så bliver det ikke naturligt. Hvis de lærer det tidligt, bliver det et 

naturligt redskab. Jeg kan jo se fra Geogebraprojektet, at børnene bare kan finde ud af det. 

Jeg har været helt nede i 0. klasse og undervise i det. Det er slet ikke noget problem. Det 

kunne man ikke i starten, for der troede man kun, at det var på overbygningen i 2008-2009. 

Det var kun for de store, nærmest kun gymnasieeleverne, men der var det heller ikke "fint" 

nok at bruge Geogebra. Nu er det sådan, at man bruger det fra 0. klasse. Det har slet ikke 

været set ellers, men hvis man bruger det mere kreativt, undersøgende og legende. Så kan 

børnene lære rigtig meget. De piller, roder og rager ved det, til de finder ud af, hvordan det 

virker. De skal jo lære det på en anden måde, end hvis jeg eller andre voksne skal lære det. 

Hvis man lærer noget om teknologi, når man ikke er særlig gammel, får man det med som et 

redskab for livet. Det er noget, som man bliver dygtigere til og kan lære mere om. Man får 

et større repetoir, hvis man lærer det tidligere. 

 

Hvilken årgang vil Scratch egne sig bedst til?  

 

I Coding Pirates er det det, vi starter med. Skolerne bruger ikke Scratch tilstrækkeligt, fordi 

lærerne ikke kan finde ud af at bruge det. De har ikke den der computetionelle tænkning 

overhovedet. De ved ikke, hvordan de skal gøre det, fordi de ikke har leget med det. Jeg har 

jo leget med det og undersøgt det. Jeg synes, det er sjovt. 

 

Er det et problem ift. teknologiforståelse, fordi lærerne ikke har nok kendskab til det? 

 



Nu er jeg uddannet matematiklærer og kender faget. Det er fuldstændig naturligt for mig, 

men teknologi er derimod ikke. Jeg har engang været på excelkursus, men jeg kommer jo 

aldrig på teknologikurser. Det som skolelederne mindst sender lærerne på efteruddannelse i 

er noget inden for teknologi. Det står i ICILS-rapporten. Der kan man se, hvad skolelederne 

sender lærerne på kursus i. Det er klasseledelse og nogle mere bløde ting. Det er aldrig på 

hardcore teknologi. 

 

Det, vi skal have ud af vores projekt, er, hvordan man kan undervise programmering i 

folkeskolen. Vi tænker at undervise i Scratch, og vi har talt om målgruppe, men vi er ikke 

kommet nærmere et svar. 

 

Man kan bruge Scratch Junior til de mindste. Man kan sagtens undervise Scratch i 3. klasse. 

Det er intet problem. Det er måske nemmere at undervise de lidt mindre end de lidt større, 

fordi de er mindre umiddelbare, og de er mere nysgerrige. Jeg har jo teknologiforståelse i to 

4. klasser. Det er to klasser, som jeg ikke kendte. Så tænkte jeg over, hvordan man kunne få 

de her børn til at blive nysgerrige over noget. Jeg skal jo ikke give dem en tastevejledning. 

Jeg skal jo heller ikke sige til dem "nu skal i gøre sådan og sådan". Jeg skal skabe nogle 

rammer og give dem nogle redskaber, så de kan arbejde kreativt med det. Det er jo 

almindelig kreativitetstilgang, men hvordan kan jeg få dem til at forstå det? Jeg kan jo ikke 

sige til dem "nu skal i tænke kreativt". Jeg har lavet et system, hvor jeg siger til dem, at de 

skal tage "de nysgerrige blå briller på". Det kan børnene jo forstå. Der var faktisk en pige, 

der kom og sagde til mig "jeg syntes faktisk, at jeg havde de nysgerrige blå briller på 

forleden." 

Jeg bliver nødt til at formidle dem til det på en måde, så de forstår det.  

 

Så du mener ikke, at vi skulle gå efter en målgruppe som 6. klasse f. eks? 

 

Det kan man godt. Men jeg synes, at 4. klasse ville være det nemmeste sted at gøre det. 

 

Hvad synes du ville være ideelt ift. børnene? Altså hvad de fik ud af det? 

 



Det børnene skal have ud af det er, at de skal lære at forstå programmet, og de skal lære at 

forstå hvilke handlemuligheder de har med det her program. Hvis de kan begynde at indse, 

hvis de kan arbejde med det her, hvad de så kan overføre det til. Hvis de kan begynde at 

have en algebraisk tænkning ift. at sætte nogle klodser sammen. Børnene skal have 

handlekraft. De skal have empowerment. Det er det, man skal gå efter. Man skal jo ikke lære 

Scratch for at lege. I skolen er udfordringen hele tiden, at man skal tænke "okay, hvad kan 

jeg bruge tiden på?" Børnene skal lære noget, som kan give dem noget mere værdi ift. nogle 

andre ting. Men man kan jo godt bruge Scratch på en måde, så man får det til at give 

mening inde i fagene. Man kan måske have noget om mobning, og så kan man lave et lille 

spil om mobning. 

Jeg har lavet sådan noget med børnene for at arbejde med polygoner. De skulle tegne 

polygoner og finde ud af, hvad de forskellige vinkler er. Der kan jeg bruge 

matematikundervisning og Scratch sammen. 

Jeg tænker, at børnene skal have noget fagligt ud af det. Man skal passe på, at det ikke 

bliver sådan en legetime. Jeg bruge noglegange sådan et begreb, jeg kalder "man skal passe 

på, at teknologi i skolen ikke bliver en legetøjsbutik." Det skal jo være noget, som gør det 

federe i fagene. Det skal være noget, hvor man tænker "det kan jeg ikke lige finde ud af. Jeg 

prøver at lave det i Scratch". Det er sådan, jeg tænker. 

 

Hvordan er kønsfordelingen i Coding Pirates? 

 

Vi har selvfølgelig rigtig mange drenge, men vi arbejder rigtig hårdt på at få flere piger ind, 

og det går meget bedre med det, end det har gjort tidligere. I starten var det kun drenge. 

Men det er jo forældrene, der melder børnene ind. I starten meldte de deres drenge til, 

fordi de var vilde med at spille computer. Coding Pirates er jo ikke noget med at spille 

computer. Så tænkte forældrene, at de jo ikke skulle sidde alene og gøre det. I starten var 

man heller ikke særlig bevidst fra Coding Pirates side omkring det der med piger. Men så 

fandt vi ud af på et tidspunkt, at vi var nødt til at gøre noget, og så ændrede vi lidt på 

ventelisten. Vi begyndte at invitere pigerne før drengene. Lige nu har vi ti piger ud af 35 

børn i alt. Men de ti piger bliver ved med at komme. 

 

Gør I noget specielt for at appellere til pigerne? 



 

Vi passer på dem. Hvis man er to piger, er det ikke sjovt. Hvis man er tre piger, er det 

fandme heller ikke sjovt. Der skal ligesom en hvis kritisk masse til, før det giver mening for 

pigerne. Så vi sørger bare for, at der er rigeligt med piger, og så er det sjovt nok for dem. Vi 

har jo lagt mærke til, at det primært er de voksne, der tænker forskel på piger og drenge. 

Fordi pigerne er faktisk rigtig seje. Vi har nogle piger, der arbejder med Unity. Lige nu laver 

de javascript. 

 

Hvor gamle er de piger? 

 

De er 12-13-14 år. 

De er super seje og holder sammen. Nogle af dem har været på skiferie sammen.  

I virkeligheden er det ikke så besværligt, som de voksne gerne vil gøre det til. Jeg tænker, at 

der er en berøringsangst ift. det. 

 

Ja, for dem vi har talt med indtil videre har mindet os om hele tiden at have in mente, at 

appellere til pigerne også. 

 

Når de laver javascript, er der flere piger end drenge, og det er ikke noget problem. De synes 

det er ret fedt at lave de der hjemmesider. Jeg plejer at bruge den der sammenligning: Hvis 

nu alle børnene får at vide, at de skal skrive en stil, og den må handle om din sommerferie, 

så har drengene oplevet én ting, og pigerne har oplevet en anden. Og det accepterer vi. 

Hvorfor kan vi så ikke acceptere, at hvis nu vi skal lave noget i javascript, så vil pigerne lave 

noget, og drengene vil lave noget andet. Det er jo det samme sprog. Så der er ikke noget 

der. I virkeligheden tror jeg, at det er de voksne, der har et begrænset mindset ift. det. 

Jeg tænker ikke, at man skal skille pigerne og drengene ad, men man skal få dem til at 

arbejde sammen og acceptere der, hvor de er. Vi skal ikke stå og lave det hele i lyserødt og 

sådan noget. Vi skal gøre ligesom vi ellers gøre. 

 

Du nævnte micro bit, hvilket også er noget, vi har kigget på. Vi har mest kigget på Scratch, 

men vi skal jo vælge et af programmerne at tage udgangspunkt i. 

 



Jeg synes, at I skal tage Scratch. Fordi micro bit kræver ret meget ekstraudstyr, før det bliver 

rigtig sjovt. Micro bit er jo det, som DR lancerede udfra det der store projekt, som BBC 

lavede i England. 

 

Er teknologiforståelse ét eller flere fag? 

 

Det er kun ét. Tiden til faget er taget fra understøttende undervisning. Man skulle tage tiden 

et eller andet sted fra. Vi har fået et nyt fag, men vi har jo faktisk ikke noget tid at give af. 

Hvis man skulle gøre noget, skulle man finde noget, der var gratis, og så er det taget fra 

understøttende undervisning. 

 

Så det er ét fag, hvor der er fire kompetenceområder? 

 

Ja. 

 

Hvor meget af det er rent faktisk programmering? 

 

I princippet skal børnene jo ikke lære at programmere i teknologiforståelse. Børnene skal 

lære at forstå teknologi og kunne handle med teknologi. Det er jo ikke fordi, at de skal lære 

så meget programmering. Men når man læser på slutmålene, så kan man godt se, at de 

bliver nødt til at lære at programmere. Jeg tænker, at det er plat på den lange bane, hvis 

man ikke lærer et eller andet sprog på en eller anden måde. Om det så er lidt javascript eller 

python. Alt handler om ens computetionelle tænkning. Hvis du ikke har den med dig, så er 

det svært. 

 

Ville Coding Pirates fungerer i folkeskolen? 

 

Coding Pirates og folkeskolen er to vidt forskellige ting, og det vil jeg blive ved med at 

hævde. I Coding Pirates arbejder vi med frivillige. Vi har 5-6 børn pr. voksen. Vi arbejder 

meget med "det ved vi ikke, men det kan vi finde ud af." Vi opfinder mærkelige ting. Jeg har 

engang lavet en pandekagemaskine ud af en gammel cykel osv. Vi laver anderledes, kreative 

ting. Det er leg og nysgerrighed. Det er også rigtig meget design thinking. Har I haft det? 



 

Ja. 

 

Det er jo et totalt omdrejningspunkt for rigtig meget, man skal lige nu. Det arbejder vi også 

med i Coding Pirates. I skolen er der én lærer og 25 elever. Det er noget helt andet. Jeg 

startede allerede i august med teknologiforståelse med en 5. klasse. Der kendte jeg i 

virkeligheden ikke helt faget, men jeg vidste selvfølgelig godt, hvad det skulle handle om. Jeg 

har prøvet at arbejde med hele klasser, hvor de har lært at programmere i Sonic Pi. Det er 

også til at finde ud af. 

Men det der med at stå med en hel klasse med børn, der skal lære rigtige koder, skal man 

også finde en vej til. Der fandt jeg ud af, at den eneste måde, jeg kunne overskue det var at 

arbejde med et "remix". Det betyder, at jeg gav dem nogle koder og bad dem om at ændre i 

dem. Sonic Pi er et musikprogram, så der kan man jo høre, hvad der sker, når man ændrer i 

koden og programmerer det på en anden måde. Mine favoritprogrammer er Turtle Coder, 

som er noget "loco" programmering, som er lavet om til blok. Det er et projekt fra Berlin, 

som har fået det op at køre. Jeg har lavet en film om det på filmkompagniet.dk. Der har jeg 

lavet en film omkring teknologiforståelse. 

Hvor var det, vi kom fra? 

 

Er der nogen didaktisk forskel fra f. eks. matematik til programmering? Skal man gribe det 

an på en helt anden måde? 

 

Nej. Hvis jeg nu tager det der eksempel med musik. Jeg er også musiklærer. Så jeg tænkte, 

at det kunne være rigtig fedt, hvis jeg kunne lære dem Sonic Pi. Men jeg vidste jo ikke på 

forhånd, hvordan jeg skulle gøre. Jeg havde prøvet før i Coding Pirates med fem elever, som 

kom frivilligt og var motiverede. Hvordan overfører jeg det til at stå med 25 børn, som bare 

skal have musikundervisning i folkeskolen? De gider i hvert fald ikke synge osv. I ved lige 

hvordan, det er. Så var det, at jeg fandt ud af, at jeg var nødt til at finde en metode, så jeg 

var sikker på, at jeg kunne styre alle dem her på én gang. Jeg lavede et Google slide show, 

hvor jeg skrev nogle koder op, og så kunne vi tage dem sammen. Jeg laver noget, der hedder 

"læs koden", hvor jeg spørger, hvad de tror, at koden gør. Så læste de koden, og så skrev de 

dem selv ind. Så skulle de ændre i den og forklare "når jeg ændrer det her, hvad sker der 



så". Hvad sker der med tonehøjden og hastigheden osv. Lige pludselig blev det musikteori. 

Altså sådan hardcore musikteori. Nu har vi arbejdet med at bygge akkorder i Sonic Pi, hvor 

jeg har lært dem, hvad forskellen er på en dur og en mol. Det har de jo brug for at lære. I 

Sonic Pi kan de bygge og høre dem. Det er lidt matematik, samtidig med det er musikteori, 

samtidig med det er kodning. Så kan de jo lave deres egen musik. De er rigtig stole over, at 

de har et digitalt produkt. Der er jo ikke noget ved bare at sidde og lave øvelser. Man skal jo 

ligesom have noget ud af det. Det har virkelig været sjovt, og børnene er totalt motiverede 

for det. Det er faktisk nogle af pigerne, der er de dygtigste, for de er mest ordentlige med 

det. 

Jeg ved ikke, om skolen er moden og parat til, at man er så flippet med undervisningen. 

 

Tror du, at det er noget, der kommer med tiden? 

 

Altså lærere har det sådan, at de gerne vil kunne kontrollere det. Nu har vi kastet os ud i et 

fag, som vi hverken kan kontrollere eller ved, hvor det går hen. Jeg tænker nogle gange 

"okay, jeg har været fire år i Coding Pirates, jeg har taget en universitetsuddannelse. Jeg 

synes, det er skide sjovt sådan noget med computere, men jeg synes edderhakkeme, at det 

er svært det her." 

 

Er det ikke noget, der tager tid, når man introducerer sådan en ny måde at gøre tingene på? 

Jeg tænker umiddelbart, at uanset hvordan og hvorledes, man forbereder sig, så kommer det 

garanteret til at tage noget tid, før man indstiller sig på, at nu er det her en ting. 

 

Jo præcis, også før man får gjort det effektivt. Hvis I kunne udvikle en måde, et forløb, hvor 

man fik introduceret Scratch på en måde, så børnene fik det der merværdi med, at de 

forstod, at de skal gøre noget på en bestemt måde, før at det sker. Da jeg brugte det der 

"remix", fik jeg dem til at lytte til det, som de havde programmeret. Jeg fik dem til at tale om 

det ved at lave remix at programmering. Hvordan kunne I lave Scratch til, at det ikke er, som 

alle de andre har gjort. Det kunne da være vildt sejt. 

 

Har du nogle foreslag til, hvordan man kunne gøre det? Nogle råd? 

 



Hvis I går ind på kreakode, kan I se, at vi har lagt noget ind omkring "ostespillet". Det er 

måske et sted, man kunne starte. Hvis du kan lave "det her", hvad kan du så også lave? Hele 

tiden bygge ovenpå. Man skal også hele tiden have fokus på nysgerrighed. Hvordan kan man 

gøre noget, så børnene bliver nysgerrige overfor det. Jeg har f. eks. med de der micro bitter 

sagt til børnene "okay, nu får I ti minutter, hvor I skal lede efter noget, I synes, der er fedt 

her." Så går der jo ikke lang tid, før man hører "wow, man kan også lave musik her." Når den 

ene har fundet ud af det, så synes de andre også, at det er spændende. Det handler om at 

stille åbne spørgsmål og give dem lyst til at undersøge. Det er noget med, hvordan man 

organiserer rummet. Det lærte jeg faktisk allerede dengang, hvor jeg lavede kreativ digital 

matematik, hvor jeg fandt ud af, at hvis der var nogen, der havde lavet noget fedt, var det jo 

dem, de skulle spørge. De skulle ikke spørge mig. De skal jo spørge hinanden, fordi man 

lærer det der med taksonomien, når man selv viser det. Det er fedt, at der er nogen, der er 

gode til noget. Når vi arbejder med teknologi, og vi starter forfra på den her måde, som vi i 

virkeligheden gør, så ser jeg også, at der nogle af de der børn, der har det rigtig svært i 

skolen, finder en "second chance" for at vise, at de dur til noget. Det kan godt være, at det 

var røv svært det der med at lære at læse, men du er faktisk ret god til Scratch, og du kan 

finde ud af sætte lyd til f. eks. 

Teknologien kan ligesom vende nogle ting om, og give nogen en "second chance" for at vise, 

at de også kan noget. 

 

Det åbner op for nogle skjulte talenter på den front. 

 

Ja, lige præcis. Det kan godt være, at det der med at lære at læse og matematik var for 

kedeligt. Det var ikke ligesom det, jeg tændte på. Det er jo ikke fordi, børnene ikke kan lære. 

Det er bare måske noget andet. Børnene kan rigtig godt lide, at der er 

teknologiundervisning, og de føler, at det er moderne undervisning, når man bruger det. 

 

*Lille udfald i optagelsen grundet tekniske problemer* 

 

Ville du foreslog, at børnene lavede øvelser i Scratch alene eller i grupper? 

 



Jeg plejer at sige det på den måde, at børnene skal sidde med hver deres computer, så de 

får fingrene i tasterne. Men hvis du kun sidder med det selv, kommer du ikke særlig langt. Så 

man skal snakke med den, der sidder ved siden af. Det er rigtig vigtigt, at de kommunikerer. 

Sproget er nøglen til forståelse af faget. Det skal man tage som et udgangspunkt. De sidder 

sammen og laver det samme, men har hver deres computer. 

 

Kan vi kontakte dig igen, hvis der er noget mere at spørge om? 

 

Ja, det skal I endelig gøre. Det er også derfor, jeg spørger, hvordan I har tænkt jer at komme 

videre nu. 

 

Planen er lige nu at koble noget af det, du siger, sammen med noget teori, og så få skrevet 

nogle sider. 

 

Måske også en motivation til, hvorfor I overhovedet vil arbejde med det her? Det må vel 

være det allerførste. Hvorfor tænker I, at det er nødvendigt overhovedet at arbejde med 

teknologiforståelse i skolen. Der er én, der hedder Atle Winther fra Coding Pirates, som 

skrev på folkeskolen.dk en artikel, hvor han er lidt kritisk over det der med 

teknologiforståelse. Han er super god til at programmere og alt muligt. Den vil man godt 

kunne kigge på. Man skal være totalt kritisk overfor det. Det er derfor, at Atle skrev den 

artikel forleden. Han har fat i den lange ende. Han begyndte også at sige, at i Coding Pirates 

kan vi gøre nogle ting, men i skolen er der bare nogle andre regler. Hvad er det, vi vil have 

ud af det her? Hvorfor er det, I skal skrive en opgave om lige præcis det her. På den ene 

siden er det "hot stuff", men der er også en mening med det. På den lange bane, skal I jo 

gerne kunne bruge de der overvejelser, I gør jer omkring det her til noget. 

 

Vi må jo også gerne komme frem til den konklusion, at det her ikke er en god idé, hvis det 

viser sig sådan. 

 

Jeg tror ikke, at man vil ende med at sige, at man ikke skal have teknologiforståelse. 

 



Nejnej, men vi behøver ikke på forhånd vide, at det her er det smarteste nogensinde. 

Grunden til vi kom ind på det her er fordi vi tænkte, at der jo er mangel på IT-specialister. Der 

er jo enormt mange jobs. 

 

Det kan man så også stille spørgsmål ved. Man kan jo sende hvad som helst tid Indien, og så 

laver de det der. Der er nogle ting, vi ikke behøver at lave. Jeg tror, at om et lille stykke tid, 

behøver man måske ikke selv at programmere, fordi der køber man bare stumperne af 

koden. Jeg tror, at man skal kigge på, hvad udviklingen viser. Hvor er det, vi kommer hen. 

Jeg tror, at der er mange ting, der ændrer sig. Også ting vi slet ikke kan forestille os lige nu. 

På folkeskolen.dk udtaler Ole Sejer Iversen og jeg os omkring teknologiforståelse. Der er så 

en i kommentarfeltet, der siger, at det her var det, man snakkede om i 80'erne. Hvor smart 

er det, at det er det, vi gør nu? Da jeg læste det, begyndte jeg at tænke på, om det 

overhovedet er det rigtige, vi gør nu. Det er måske også noget, som I kan arbejde med i jeres 

opgave. Hvordan tænker I, at vi skal gøre det her nu? Kig på artiklen som Atle har skrevet, 

hvor han er kritisk. Og så overvej hvad det er, I tænker, der skal til. Det er jo sådan nogen 

som jer, der ved det. Hvad ville I gerne have været udsat for, da I gik i skole. Hvad havde 

været fedest? Jeg ville f. eks. have ønsket, at det der med designtænkning havde kommet 

ind. Hvorfor har jeg ikke lært noget om det før? Det er jo en måde at løse problemer på. Jeg 

kan komme med et eksempel. Jeg startede i august med den der 5. klasse, der havde 

teknologiforståelse. De har lært at bruge Prezi og alt muligt andet. Mange af de der 

værktøjsprogrammer synes jeg var vigtige, at de kunne benytte. Jeg synes, at det var federe, 

at man kunne bruge Prezi og Power Point, end at man kunne rode med ledninger i Micro Bit. 

Da de havde opfinderuge, skulle de vise, hvad de havde lavet i deres projekter. Der er fire 5. 

klasser. Den eneste klasse, der havde brugt teknologi, var dem, jeg havde haft. De andre 

havde lavet plancher osv. Mine elever havde selvfølgelig lavet Power Point præsentationer 

om, hvad de havde lavet, fordi de havde lært det. Det havde de andre ikke. Det er et meget 

godt eksempel.  

I kan læse noget af det, som Ole Sejer Iversen, Jesper Tække og Stine Ejsing-Duun har 

skrevet. 


