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Vi har endnu ikke fastlagt en målgruppe, men tror du, at en 4. klasse vil have nok 

matematisk forståelse til at lære at programmere? 

 

Ja, det tror jeg godt, hvis det er på et simpelt niveau. Vi har jo det der legolaboratorium. Der 

er det jo også en eller anden form for kodning, hvor man får en robot til at bevæge sig. I 

stedet for sidder og skriver kommandoer, så trækker de ikoner ned. Ikonerne kan hedde 

"kør tre sekunder frem" osv. Det er jo også bare kodning på et simpelt niveau. 

 

Det er faktisk også sådan et program, vi har tænkt os at undervise i. Programmet hedder 

Scratch, hvor der også er blokker, som man trækker og sætter sammen. 

 

Det vil jeg ikke mene, at der er problemer i, når eleverne går i 4. klasse. Har I læst noget om, 

at der er planer om at lave et fag, der hedder teknologiforståelse? 

 

Ja, det er jo faktisk kørende som forsøg lige nu. Det kører som et treårigt eksperiment nu. 

 

Jeg prøvede nemlig at punke vores skoleleder for, at vi skulle være forsøgsskole, men hun 

kunne ikke forestille sig, hvem der skulle undervise i det. Min tilgang var bare, at alle ville 

kunne undervise i det, hvis man har lidt flair for matematik. Det er min opfattelse. Jeg er 

ikke i tvivl om, at det bliver en del af folkeskolen. Det er bare et spørgsmål om tid. 

 

Hvilke klasser er det, der bruger legolaboratoriet? 

 

Det er faktisk alle klasser. Det er ikke lagt ind som fast, at man skal have det i 1. eller 3. f. 

eks. Det er mere sådan, at legolaboratoriet udbyder nogle forskellige forløb, som lærerne 

kan booke sig ind på. Men jeg vil sige, at det er lidt som om, at det har haft sin storhed det 

der lego. Det var større for ti år siden, end det er nu. Jeg tror også det der med, at alle elever 

har fået iPads har rykket noget ved alt det der, som gør, at det lige pludselig ikke er så hot 

længere. Vi har stadigvæk legolaboratoriet, og det bliver brugt engang i mellem, men det 

var meget større for nogle år siden. Det er lidt trist på en eller anden måde. For jeg synes 



også, at det giver god forståelse at stå med det i hænderne og forbinde ledninger for at 

bygge en robot. Det kan noget andet end bare at sidde med en iPad. 

 

Nu sagde vi 4. klasse før, men tror du, at en 6. klasse ville være bedre, hvis man skulle 

undervise over en kort periode, som kunne være tre gange en time. Ville det være for svært 

for en 4. klasse at få noget ud af det? 

 

De kan kun koncentrere sig i kortere tid, når de går i 4. klasse, end når de går i 6., så det kan 

godt være, at succesen ville være større, hvis det er en 6. klasse. Min pointe er bare, at 

elever i 4. klasse vil sagtens kunne forstå kodning, hvis det er på et simpelt niveau. Jeg tror 

heller ikke, at engelsk er et så stort problem for 4. klasser, hvis programmet ikke er på 

dansk. 

 

Det er jo ikke så meget med den almene tanke om kodning. Det er jo bare funktioner, man 

trækker rundt. Planen skulle være, at vi lave nogle mål for x antal undervisningsgange, som 

selvfølgelig bliver lavet sådan, at de kan forstå det. Vi har ikke rigtig nogen målgruppe fast 

endnu, men det er noget, vi måske ville bruge dig til. 

 

Hvordan kan det være, at I godt vil ned og have fat i de små elever? Hvorfor siger I ikke 7., 8. 

eller 9.? 

 

Det var for at starte interessen tidligt. Så de allerede får en forståelse, når de er helt små. 

Der har også været noget aktualitet på medierne omkring, at der skulle indføres noget 

programmering i folkeskolen, som allerede skulle være helt nede i de små klasser. 

 

Er det jeres plan at komme ud i en folkeskole og forsøge det her på nogle elever? 

 

Hvis muligt, ja, men det er også lidt en long shot, om vi kan låne en klasse over nogle 

omgange. 

 

Jeg tror godt, at det vil kunne lade sig gøre, hvis det er tilpas seriøst. Det skal selvfølgelig 

også sendes ud til forældre osv. 



 

Ja, så kunne det være, at man kunne låne en "klassens time" tre gange eller bare nogle 

enkelte elever. 

 

Ja, eller hvis man finder en matematiklærer, som også selv brænder for det. Så kan det 

være, at han eller hun synes, at det er spændende. 

 

*Peter får vist Scratch for at give ham en bedre forståelse for målgruppe* 

 

Det vil børn i 4. godt kunne finde ud af. 

Eleverne på vores skole har en iPad fra 0.-7., hvorefter det er "bring your own device", hvor 

de fleste har macbooks og windows computere. 

 

Den næste ting, vi vil gå igennem, er måske meget bredt. Har du nogle råd omkring hvilke 

udfordringer, vi skal tage højde for, når man skal lære elever noget nyt? 

 

For det første taler man rigtig meget om, at læringsmålene skal være tydelige. Det skal være 

helt tydeligt, hvad meningen er med at lære det her. Så tænker jeg også, at det skal kunne 

et eller andet. De skal finde det sjovt, og de skal opnå et eller andet. Ligesom når man spiller 

et spil på computeren og tænker "yes, nu har jeg fået fire point" f. eks. Det tænker jeg er 

rigtig vigtigt. Man kan også lægge noget konkurrenceelement i det, hvis de er inddelt i nogle 

hold eller tomandsgruppe. Hvem kan først få katten til at gøre sådan og sådan f. eks. Så kan 

de komme op til tavlen og vise deres program. Det tror jeg sagtens, man kan fange dem på. 

Der vil med garanti sidde nogle elever, som synes, at sådan noget er mega spændende. Vi 

har jo mange elever, som siger, at de godt vil noget med IT, når de bliver voksne. 

 

Vi er jo først blevet introducerede rigtigt for programmering, da vi startede på universitetet, 

Der er vel ikke rigtig nogen grund til, at det ikke er blevet introduceret før. 

 

Overhovedet ikke. Ingen grund. Men jeg tror, at hvis man skal søge efter en grund, så er det 

for det første tradition. Det har man ikke gjort i Danmark, men jeg tror også, at det strander 

lidt på, at lærere er bange for programmering. Mange lærere tror, at man skal være en 



IT-haj for at undervise det. Man ser det som noget, der er meget større, end det egentlig er. 

Min tilgang er også, at hvis man skulle lave forsøg med det her på skolen, skal man udpege 

nogle matematiklærer her på skolen. Så vil de med garanti kunne lære at bruge sådan et 

program. 

 

Præcis. Det er jo bare ren logik det hele. 

Inde på Scratchs hjemmeside er der også vildt mange vejledninger til forskellige klassetrin. 

Som udgangspunkt tænker jeg heller ikke, at det vil være det, der er udfordringen. Det 

kræver ikke lærere, der er specialister i programmering eller kodning, når det er så simpelt, 

som det nu engang er. 

 

Det minder jo lidt om andre IT-værktøjer, vi bruger. Som matematiklærer bruger man jo alle 

mulige forskellige værktøjer som matematikfesser og en masse andre. Når man lige ser det 

første gang tænker man "wow, det ser indviklet ud". Så sidder man og klikker lidt rundt i en 

halv time og opdager hurtigt, hvordan det fungerer. Det forestiller jeg mig også med det her, 

når man sidder og eksperimenterer med det. Ellers kan man altid søge efter nogle videoer 

på YouTube, der forklarer, hvordan det virker. 

 

Når vi skal lave den her undervisningsplan, skal der selvfølgelig være en eller anden 

introduktion til det, men du nævnte selv det her med gruppearbejde. Skal man sætte 

grupperne sammen sådan, at man på forhånd ved, at der måske er én elev i hver gruppe, der 

er interesseret i det eller er virkelig skarp til det? 

 

Det tror jeg, vil være en god idé. Det ville ikke være nogen idé at sige, at alle 24 elever skal 

lave hver deres program. Det giver nogle fordele, hvis de arbejder sammen to og to eller fire 

og fire. Hvis en lærer kender eleverne rigtig godt, kan man lave de der gruppe, så der sidder 

én i hver gruppe, som læreren tænker er skarp til det. Den person kan måske få de andre, 

som ikke på forhånd er lige så interesseret i det, med. 

Det gør vi i det hele taget rigtig meget. Cooperative learning er sådan en helt struktureret 

måde at planlægge undervisningen på. Det gør man meget mere i folkeskolen, end for 8-10 

år siden. Den 8. klasse jeg har nu sidder organiserede i firmandshold. 

 



Er holdet bygget op omkring det her med, at der måske er en, der er rigtig skarp i skolen? 

 

Ja, mere eller mindre. De er ikke helt tilfældigt sammensat. 

 

Tror du, at vi kan gå længere ned end 4. klasse? 

 

Det kunne man nok godt, men jeg tror, at der vil være stor risiko for, at der er nogen, der 

ikke vil kunne se ideen med det, fordi det måske bliver for indviklet. 

Hvor meget talkendskab kræver det? 

 

Du skal kunne koordinatsystemet. Der er ikke så meget med variabler i Scratch, så det er 

relativt simpelt. 

 

En 1. klasse kender f. eks. ikke noget til koordinatsystemet, hvorimod en 4. klasse gør. Det 

kunne godt være, at man skulle starte med 4. klasse. 7. klasse ville måske være endnu bedre 

på trods af, at de er lidt ældre. De kender mere til koordinatsystemet, de kender mere til tal 

og kan sidde i længere tid og koncentrere sig om noget. Det er også et problem. Jo mindre 

eleverne er, jo kortere tid kan de sidde og arbejde med noget ad gangen. Hvis man ikke er 

vant til at undervise små børn, forestiller man sig, at de kan arbejde i 90 minutter ad 

gangen, hvis man har en dobbelttime. Det er bare ikke en mulighed. De kan arbejde i et 

kvarter, og så skal de op fra stolene og lave et eller andet. Jo større de er, jo længere tid kan 

de koncentrere sig. 

 

Hvis man har en 4. eller 5. klasse i en enkel time, skal der så være en pause eller noget hvert 

kvarter? 

 

De har jo 45 minutters lektioner her. Det tror jeg godt, de ville kunne koncentrere sig til. Jeg 

vil sige at noget, vi gør ret meget ud af her er at lægge brain breaks ind. Altså mere 

bevægelse i undervisningen. Når jeg har en 7. klasse, kan det godt være, at når jeg har dem i 

45 minutter og opdager efter 30, at de er ved at gå døde, så laver vi en eller anden brain 

break. Enten hvor man går ned i gården eller bare går rundt i lokalet i tre minutter. Med 

jeres program kan det måske være noget i stil af, at eleverne bruger en halv time på at få et 



færdigt program, hvorefter de kan gå rundt og se hinandens og på den måde få en brain 

break. 

 

Hvad er din holdning om indførsel af programmering i folkeskolen? 

 

Jeg tror, at det er en god idé. Det synes jeg. De der algoritmer møder vi alle mulige steder. 

Netflix undersøger hvilke film, man godt kan lide. Facebook og YouTube osv. bruger dem jo 

alle sammen. Det er meget godt at kende til de der algoritmer. Jeg har også en kollega, som 

f. eks. sagde, at han sagtens kunne finde ud af bruge Word, Excel og generelt internet uden 

at ane, hvad der egentlig foregår bag. Det er jo ligesom modpolen til det. Det må der være 

nogle andre, der tager sig af. 

 

Indtil videre tror jeg også, at man har haft den idé om, at man ikke behøver at vide noget om 

det. Så længe det fungerer, må de andre rode med det bagved. 

I forhold til at sætte det ind i 4. og 5. klasse har vi læst nogle artikler om, at det der med at 

kode kan gøre, at børnene bliver udfordret kreativt. Hvis undervisningen er bygget op 

omkring teams, kan det være, at når eleverne går rundt og kigger på de andre holds 

resultater, finder de nogle fuldstændig anderledes resultater end deres egne. Vi tænker selv, 

at det kunne være en måde, hvorpå man også får udfordret sin kreativitet på en anden 

måde, end hvad man har været vant til.  

 

Det tror jeg bestemt. Det kan jeg sagtens se for mig. Nogen laver et program, som kan noget 

fuldstændig fancy, som andre elever ikke selv havde tænkt over. 

 

I forhold til undervisningsdifferentiering. Der vil jo altid være nogle stærke elever. Laver man 

ekstraopgaver? 

 

Hvis det var mig, der skulle planlægge det, ville jeg sørge for, at der var noget udfordrende 

til dem, der hurtigt kom igennem det. Jeg tænker ikke, at man på forhånd kan sige "I skal 

have den type opgaver, og I skal have den". Man ved jo i virkeligheden ikke, hvor gode de vil 

være til det. Jeg tænker mere at have noget ekstra, noget svært i baghånden. Der er ingen 



tvivl om, at der vil være nogen, der er ekstra hurtige til det. Det kender jeg selv fra min 

matematikundervisning. 

 

Tror du, at elevener har lysten til at lære at programmere i en tidlig alder? 

 

Ja, det tror jeg. Jeg ved, at rigtig mange af vores elever synes, at spil og computer er 

spændende. Det kan godt være, at der er nogen, der siger, at de helst ikke vil have så meget 

med det at gøre. Generelt tror jeg, at de vil synes, at det er spændende. 

 

Det afhænger sikkert også om fremlæggelsen af programmering. Hvad det egentlig kan osv. 

Det er sikkert alpha omega. 

 

Ja, helt sikkert. Så det ikke bliver sådan noget med, at det er noget nørdet noget med tal og 

kommandoer osv., som ingen rigtig forstår noget af. 

Jeg kunne forestille mig, at man kan kigge på teknologiforståelse og se, hvordan de 

begrunder, at man skal lære noget om kodning. Der er vel nogen i undervisningsministeriet, 

der har gjort sig nogle tanker om, hvorfor det er så vigtigt. 

Jeg kunne også forestille mig, at der var nogle forældre, der gerne vil have deres børn til at 

lære det, fordi de mener, at det bliver stort i fremtiden. Der er en del forældre her på 

skolen, som arbejder med IT og har IT-firmaer osv. En af mine elevers forældre fortalte mig, 

at det startede for ham, fordi han var mega god til matematik og opdagede, at han havde 

helt vildt talent for det. Så begyndte han på noget programmering, og nu har han et kæmpe 

IT-firma. Sådan nogen er der nogle stykker af her. Jeg tror, at nogle forældre ser det som 

noget, der er fremtid i. 

 

Noget jeg har studset over, er det der med piger og programmering. Jeg har aldrig mødt en 

kvindelig programmør f. eks. Jeg ved ikke, om I har tænkt over det? Måske er det fordi, at 

piger ikke rigtig har nogen at spejle sig i. Det er de færreste, der kan sige, at deres tante også 

at programmør, så det vil jeg også være. Det er ligesom en vej, der ikke er banet. Jeg kan 

ikke forestille mig, at der er en eller anden biologisk forklaring på det. Hvis jeg var jer, ville 

jeg være lidt nysgerrig på det. 

 



Tror du, at man skal gøre undervisningen mere interessant for piger i så ung i en alder? 

 

Jeg tænker, at man måske skal prøve at appellere mere til pigerne. Det synes jeg allerede, at 

Scratch gør, når det ikke bare er kommandoer og tal. Måske skal man lave opgaverne 

anderledes fra drenge til piger. Det er lidt noget pudsigt noget. Man siger jo, at pigerne har 

overtaget alle universitetsuddannelser, men lige præcis på programmering er pigerne ikke 

rigtig rykket ind endnu. 

 

På vores uddannelse er fordeling 60/40 i drengenes "favør". 

 

Jeg tænker, at man i hvert fald skal prøve at observere, om der er en forskel hos piger og 

drenge, når man underviser programmering i så tidlig en alder. 

 

*Peter fortæller os, at vi kan skrive til Lotte Hjermind, som underviser 6.z i matematik, hvis 

vi vil låne en klasse.* 

 

  

 

 


