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Forord 

 

Dette projekt er skrevet på 2. semester på den humanistisk-teknologiske bachelor på 

Roskilde Universitet, med forankring i kurserne teknologiske systemer og artefakter (TSA) og 

subjektivitet, teknologi og samfund (STS). 

 

Vi vil gerne starte med at takke vores vejleder Bent K. Sloth for god vejledning igennem hele 

forløbet. Samtidig vil vi gerne takke vores opponentgruppe samt deres vejleder for god 

feedback og sparring til både problemformuleringsseminaret og midtvejsevalueringen.  

 

Der skal også lyde et tak til vores to interviewpersoner Peter Olesen og Lis Zacho for at tage 

sig tid til at deltage i et interview med os.  

 

Iflg. studieordningen svarer 30 linjers egen kode til to normalsider (4.800 tegn). 

Denne rapports undervisningsgang er udviklet med 55 blokke, hvilket svarer til 55 linjer             

egen kode. 

sider → tegn5 0  , 6 5 ÷ 3 * 2 = 3 6 , 6 2400 .7843 6 *  = 8   

Kodningen af undervisningsgangens applikation svarer til 8.784 tegn inklusiv mellemrum. 

Rapportens fysiske model er en selvskabt poster svarende til to normalsider (4.800 tegn). 

tegn..784 .800 3.5848 + 4 = 1  

Det vil sige, at undervisningsgangen og posteren svarer til 13.584 tegn. 
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Abstract 

 

 

The purpose of this project is to examine the technological and worldly understanding             

programming based studies brings to children in elementary school. Technology influences           

society more and more as it always has, however these days the influence of computer               

based technology is growing increasingly. It has an influence on our everyday life and the               

way we choose to live our lives. 

The understanding of technology and programming is currently being taught in elementary            

schools around the world. To research the consequences and purpose of technological            

teaching we gathered relevant theoretical conclusions and empirical knowledge through          

analysis and interviews. 

We conclude that a greater understanding of technology is needed, however, it remains             

unclear if programming is the way to evolve and work on this technological understanding. 

Furthermore we conclude that Scratch works well as a tool for teaching kids to program in                

elementary school yet it is not a perfect program and it contains unintended flaws.  
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Indledning 

Rapporten omhandler teknologisk forståelse, programmering i folkeskolen og 

programmeringsprogrammet Scratch.  

Vi vil undersøge den programmeringsbaserede undervisnings indflydelse på børnenes 

teknologiske forståelse, dens relevans for folkeskolens elever og Scratch som 

undervisningsværktøj i folkeskolen. Derudover belyser rapporten også den 

programmeringsbaserede undervisnings indflydelse på elevernes kompetencer uden for 

skolen. Problemstillingen bliver introduceret via et problemfelt, som beskriver problemet og 

emnet omkring det. Vi har indsamlet relevante metoder og teori som hjælp til analyse og 

undersøgelse af den givne problemstilling, hvor vi til sidst vil perspektivere og konkludere på 

vores problem. De to semesterbindinger, vi har arbejdet med, er henholdsvis teknologiske 

systemer og artefakter og subjektivitet, teknologi og samfund.  Vi bruger TSA-bindingen til 

at analysere Scratch, som er et programmeringsprogram, der benytter blokke til at kode. 

Det gør vi blandt andet ved hjælp af TRIN-modellen, som er blevet introduceret for os via 

TSA. TRIN-modellen bruges til at analysere, beskrive og undersøge teknologiske systemer og 

artefakter.  Den anden semesterbinding, subjektivitet, teknologi og samfund (STS), bruges til 

at analysere og beskrive forholdet mellem mennesker, den teknologi og det samfund, som 

omgiver os. Det bruges i opgaven til at undersøge og analysere forholdene mellem børn, 

teknologisk forståelse, programmering og folkeskolen. 

 

Problemfelt 

Vores samfund har i de seneste årtier gennemgået en teknologisk udvikling med så hastig              

fremgang, at det kan være svært at følge med. Vi lever nu i en digitaliseret tidsalder, hvor                 

teknologiens fremdrift har påvirkning på både det enkelte individ og samfundet.  

Internettet har endnu ikke rundet de 30 år, men har stadig skabt store ændringer i verdenen                

såsom kunstig intelligens og big data (finduddannelse, 2018).  
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Mange redskaber, som førhen blev kontrolleret manuelt, styres nu af en computer.            

Smartphones, computere og iPads er uundværlige genstande i hverdagen, både på           

arbejdspladsen såvel som på skolebænken. 

 

Derfor er der nu stort fokus på teknologi og forståelsen omkring den i folkeskolen.              

Undervisningsministeriet lavede en handlingsplan i 2018, der skulle sætte fokus på at styrke             

teknologiforståelsen hos danske børn. Målet er, at børn og unge skal være kreative med              

teknologi, forstå konsekvenserne ved brugen af den, og ikke bare være brugere af den              

(Undervisningsministeriet, 2019). Allerede nu ser vi tiltag i folkeskolen, der bakker op om             

dette ved tilføjelsen af det nye fag Teknologiforståelse. Faget bliver testet på 46 forskellige              

folkeskoler. Formålet med faget er, at “Gennem fagligheden skal eleverne tilegne sig            

computationel tankegang og teknologisk handleevne som grundlag for at designe og           

redesigne digitale artefakter, selvstændigt eller i samarbejde med andre.” (tekforsøget,          

2019). Forsøget er delt op i to faser, hvor faget teknologiforståelse i fase 1 er et selvstændigt                 

fag. I fase 2 skal teknologiforståelse implementeres i allerede eksisterende fag som dansk og              

matematik etc. 

Selvom fokus for faget er en generel indsats for teknologiforståelse, kommer forløbet til at              

indeholde programmering. Derfor er det relevant at undersøge, om programmering er vejen            

frem mod en bedre teknologisk forståelse, og hvilket program der kan bruges til at              

introducere eleverne bedst muligt til programmering, samt hvilke fordele og ulemper der er             

ved at gøre det.  
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Problemformulering 

Hvorfor skal børn lære at programmere i folkeskolen, og kan Scratch bruges som værktøj til               

undervisning?  

Arbejdsspørgsmål 
- I hvilket omfang er digital dannelse relevant for udviklingen af børns teknologiske            

forståelse? 

- I hvilket omfang er Computational thinking relevant for udviklingen af børns           

teknologiske kompetencer? 

- Hvordan udvikler Scratch elevers kompetencer gennem undervisning? 

 

Begrebsafklaring 

Sprite 

En sprite er en type “stand alone” computergrafisk element, der er designet til at være del af en                  

større scene. En sprite kan defineres som enten værende et statisk billede eller en animeret               

grafik. Sprites omfatter alt fra objekter i 2D-spil til ikoner, der er en del af en applikations                 

brugergrænseflade, og små billeder på hjemmesider (TechTerms, 2012).  

 

Script 

Script i Scratch er en samling af blokke, der passer sammen (Scratch Wiki, 2019). 

 

Programmeringsprogram 

Et program der bruges til at programmere. 

 

Online community 

Et online community er en gruppe af mennesker med fælles interesser, der bruger             

internettet til at kommunikere (commoncraft, 2003). 

 

7 



 

Open source communities 

En hjemmeside hvor brugere har mulighed for at kopiere andre brugers kode.  

 

Dropdown 

Dropdowns er lister der viser nogle data, når du klikker på en af blokkene. Når man ser de                  

lister kan man vælge en værdi fra de muligheder der bliver vist. 

 

Computer  

Et elektronisk apparat, som lagrer og behandler data. 

 

Big data  

Big data dækker grundlæggende over de store mængder data, der skabes af mennesker,             

systemer og maskiner i dag (infoSuite). 

 

Bugs 

Fejl i et computerprogram eller computersystem. 

 

Afgrænsning 

Informationsteknologi og computere vedrører alle menneskers hverdag, uanset alder og          

køn. Den teknologiske forståelse er derfor vigtig for at omgå og se sammenhænge i nutidens               

samfund. 

I vores opgave har vi valgt at fokusere på forholdene mellem børn, folkeskolen,             

programmering og den teknologiske forståelse. Teknologiforståelse er et nyt fag i de danske             

folkeskoler, som vi finder interessant og relevant. Baseret på egen erfaring hvor vi blev              

undervist i programmering og teknologisk forståelse på universitet, ærgrer vi os over, at det              

ikke blev introduceret for os før. 

Vi fokuserer på programmeringsprogrammet Scratch. Scratch er et af programmerne, som           

bliver brugt i folkeskolerne, når eleverne har teknologiforståelse eller andet relateret           

undervisning. Der findes mange andre blokprogrammer som Scratch, men vi valgte at            

fokusere på Scratch, da det bedst egner sig til undervisning (Zacho, Lis, s. 3). 

8 



 

Metode 

I dette afsnit vil vi redegøre for vores valg af metoder, og hvorfor netop disse er relevante                 

for vores projekt. 

Teknologiske systemer og artefakter er forankret i semesterprojektet på andet semester, og            

derfor har vi haft fokus på TRIN-modellen. 

Vi har derudover foretaget semistrukturerede interviews med to folkeskolelærere, da vi har            

ment, at de kunne bidrage med brugbar empiri.  
 

Interviewmetode 

Vi har taget den etnografiske metode i brug i vores projekt. Det har vi gjort, fordi vi havde                  

brug for ekspertviden indenfor børns forhold til programmering og teknologisk forståelse.  

Den etnografiske metode tager udgangspunkt i feltarbejderens egen uvidenhed indenfor          

det undersøgte felt. Vi er altså ikke selv en del af det felt, vi undersøger, og vi interviewer                  

derfor eksperter indenfor det givne område. Vi har gjort feltarbejde i form af to              

semistrukturerede interviews (Johnston, et. al. 1995). 

Opbygningen af vores interview er dannet ud fra opbakkende teori. Vi gik ind til interviewet               

med tre ting i tankerne:  

1. At lytte uden at afbryde for meget.  

2. At sørge for, at vi får spurgt ind til alt, vi vil vide.  

3. At evaluere vores interview efterfølgende. 

(Mikkel Bille, 2018). 

Vi startede vores interview med et introduktionsspørgsmål for at høre ekspertens           

overordnede mening omkring emnet.  

Herefter sørgede vi for at stille specificerende og sonderende spørgsmål. Det gjorde vi for at               

få ekspertens dybere og mere konkrete meninger på bestemte emner.  
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Det var et semistruktureret interview, så vi stillede primært spørgsmål, vi konstruerede            

undervejs, afhængigt af ekspertens svar og reaktioner. Vi havde dog få indirekte spørgsmål             

til at bakke os op og guide os undervejs.  

 

Det semistrukturerede interview 

Vi undersøgte følgende problemformulering “Hvorfor skal børn lære at programmere i           

folkeskolen, og kan Scratch bruges som værktøj til undervisning?” ved blandt andet at bruge              

vores empiri, der er indsamlet gennem semistrukturerede interviews med to          

folkeskolelærere. Vi har taget det semistrukturerede interview i brug, da vi gerne vil skabe              

rum til ekspertens forklaringer og viden. Vi er ikke selv eksperter på området og vil derfor                

gerne give plads til eksperten og lade interviewets retning være delvist ubestemt fra start.              

Formålet med de semistrukturerede interviews er “at indhente beskrivelser af den           

interviewedes livsverden med henblik på at meningsfortolke de beskrevne fænomener”          

(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 22). Livsverdenen kan i det her tilfælde forstås som oplevelser i                

de interviewedes hverdagsliv, hvor vi specifikt er interesserede i at høre om deres arbejde              

med børn i folkeskolen (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 50). Den ene af de interviewede har                

tidligere arbejdet med undervisning af programmering, og derfor udarbejdede vi også           

spørgsmål, der kunne give os et indblik i det arbejde. Kendetegnet ved semistrukturerede             

interviews er åbne spørgsmål, hvor ændringer kan foretages undervejs, og at intervieweren            

kan tilpasse spørgsmålene afhængigt af, hvordan interviewet udvikler sig (Poulsen, 2016, s.            

76). Dette er en fordel, da intervieweren kan få uddybet eventuelle spørgsmål samt følge op               

på interviewpersonens historier, emner, forståelser og svar undervejs.  

 

Interviewguide 

En interviewguide udarbejdes typisk, når man foretager et semistruktureret interview. Den           

kan være mere eller mindre styrende for selve interviewet, alt afhængig af de svar man får                

fra den interviewede (Brinkmann & Tangaard, 2015). 
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Vi udarbejdede en interviewguide til hvert af de interviews, vi udførte, med forskellige             

spørgsmål til hver person. Det gjorde vi, da de interviewede havde forskellige baggrunde, og              

vi ville derfor spørge ind til emner, som vi antog, at de hver især kunne hjælpe os med.  

Interviewguiden skal indeholde spørgsmål, som man inden selve interviewet mener, er           

vigtige at få svar på (Brinkmann & Tangaard, 2015). 

Vi forberedte spørgsmålene ved at undersøge emnet og tematikkerne på forhånd for at             

sikre interviewets kvalitet. 

Ulemperne ved en interviewguide er, at intervieweren kan besidde nogle forudindtagede           

forståelser og en konstrueret ramme af opfattelser, der kan være svært at lægge bag sig i                

interviewet (Brinkmann & Tangaard, 2015). Dette forsøgte vi at undgå ved at have to              

observatører, som kunne holde styr på strukturen og udførelsen af interviewet undervejs. 

 

Valg af personer 

Personerne, vi valgte at interviewe, har begge en baggrund som folkeskolelærer. Vi startede             

med at interviewe Peter Olesen og brugte dette interview til at blive klogere på              

undervisning i folkeskolen. Det var tidligt i vores projekt, og derfor søgte vi et interview, der                

kunne give os et fingerpeg i den rigtige retning. 

Vores anden interviewperson hedder Lis Zacho. Zacho har arbejdet som folkeskolelærer           

igennem flere år, men har senere i sin karriere rettet sit fokus hen imod teknologi i                

folkeskolen. Det har hun gjort ved at være en del af flere projekter, der netop prøver at få                  

teknologi mere udbredt til de helt unge. Hun har både undervist lærere, der skulle blive               

klædt på til selv at kunne undervise børn i programmering, men hun har også selv undervist                

børn i det, der hedder Coding Pirates. Samtidig har hun haft del i udviklingen og indførelsen                

af det nye forsøg teknologiforståelse.  

Ud fra disse grunde har vi ment, at hun ville kunne give os brugbar empiri ved at afholde et                   

interview med hende.  
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Kvalitativ v. kvantitativ metode 

Vi har arbejdet med kvalitativ metode. Det gjorde vi, fordi vi ikke havde meget viden               

indenfor området på forhånd, og derfor søgte vi en større indlevelse end de kvantitative              

metoder kunne give. De kvalitative metoder giver mere forståelse end de kvantitatives            

præcise og strukturerede svar (Flyvbjerg, 2006). 

Det er dog også vigtigt, at vi kigger kritisk på vores kvalitative undersøgelser. Det er vigtigt,                

at vi som interviewere forholder os til forskerbias. Altså vores effekt på ekspertens             

besvarelser og reaktioner. Vi har nemlig en indflydelse på, hvordan eksperten besvarer            

spørgsmålene med den måde, vi reagerer og stiller spørgsmål. Vi skal både være kritiske              

overfor eksperten og overfor os selv og den måde, vi opbygger interviewet på (Andersen,              

2014, s. 135 - 137). 

 

TRIN-modellen 

Da vi arbejder med en teknologi i vores projekt, har vi valgt at benytte os af TRIN-modellen                 

til at analysere programmet Scratch. TRIN står for Teknologi og Radikalt og Inkrementelt             

design i Netværk, og modellen er delt op i 6 punkter, der hver især giver mulighed for at                  

analysere og beskrive en teknologi på forskellige måder (Jørgensen, 2019). Formålet med            

modellen er at give et metodisk værktøj, der kan hjælpe til at analysere teknologier. Det er                

ikke alle punkter i TRIN-modellen, der er relevante for vores projekt. Derfor har vi fravalgt               

tre punkter og fokuserede på følgende: 

 

1. Identifikation og analyse af en teknologis indre mekanismer og processer.  

3. Identifikation og analyse af en teknologis utilsigtede effekter.  

5. Opstille en model af en teknologi.  
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Trin 1: 

Generelt henviser dette trin til det eller de principper, der bidrager til at opfylde              

teknologiens formål. I dette projekt vil der derfor være tale om Scratchs hovedformål,             

hvilket er at lave en platform, hvor alle kan lære at programmere. For at det kan lade sig                  

gøre, består Scratch af blokke, som brugeren kan programmere med. I vores analyse vil vi               

forklare, hvordan Scratchs interface er opbygget, og hvordan programmets funktioner          

fungerer. 

Vi vil gerne undersøge Scratchs opbygning og funktioner, så vi, ved hjælp af empiri og teori,                

kan vurdere Scratchs indflydelse på børns teknologiske forståelse og programmering i           

folkeskolen. 

Trin 3: 

En teknologi består for det meste både af nogle tilsigtede og utilsigtede effekter, hvor de               

tilsigtede effekter er teknologiens funktioner eller formål, og de utilsigtede effekter er            

effekter, der vurderes at være negative (Jelsøe, 2018, slide 3). I visse tilfælde hænger              

utilsigtede effekter sammen med en teknologis indre mekanismer såsom støj fra vindmøller            

eller afbrænding af fossile brændstoffer, der fører til drivhuseffekt. Dette er eksempler på             

teknologier med vedvarende utilsigtede effekter. Det vil sige at effekterne altid er der, når              

teknologien anvendes. I andre tilfælde vil en teknologis utilsigtede effekter bære præg af             

risici, som gør sig gældende under uheldige omstændigheder. Det kan eksempelvis være            

manglende vedligeholdelse, ekstraordinære belastninger eller dårligt design (Jelsøe, 2018,         

slide 3). 

Da den teknologi vi arbejder med er et softwarebaseret program, har vi valgt at inddrage               

trin 3 i vores analyse for at identificere hvilke utilsigtede effekter, der kan opstå, når der                

arbejdes med Scratch. Vi har valgt at modificere trin 3 ved også at tilføje hvilke mangler, en                 

given teknologi har. Det har vi gjort, da de utilsigtede effekter alene ikke bliver              

fyldestgørende nok til at undersøge et softwarebaseret program som Scratch. 
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Vi vil analysere Scratchs utilsigtede effekter og mangler, så vi danner os et komplet overblik               

over programmets påvirkning på børnene og folkeskolen. Vi vil gerne kunne se            

programmets konsekvenser og effekter fra så mange forskellige perspektiver som muligt. 

 

Trin 5: 

Trin 5 i TRIN-modellen beskriver, hvorfor og hvordan modeller kan bruges i forhold til              

teknologier. 

’’En model er en abstrakt, visuel eller fysisk repræsentation af et fænomen eller en genstand,               

hvor særlige udvalgte egenskaber ved fænomenet eller genstanden søges gengivet og/eller           

undersøgt.’’ (Christensen, 2018, slide 5). 

En model bruges altså som repræsentation af en teknologi for enten at vise eller undersøge               

og udforske den givne teknologi. Modellerne kan derfor bruges til at undersøge            

teknologiens funktion og virke eller til at videreudvikle den, hvis den ikke fungerer optimalt. 

Modellerne forsimpler eller udtrykker særlige aspekter ved et design. Modellens type og            

karakter bestemmes ud fra hvilke aspekter og særlige træk, den skal udtrykke ved det givne               

design (Christensen, 2018, slide 5). 

Vi bruger trin 5 i TRIN-modellen til at undersøge opbygningen af teknologiske modeller. Vi              

opbygger en visuel model over Scratch og programmets funktioner. 

Vi laver en visuel model over Scratch for at kunne forklare og visualisere programmets              

funktioner og effekt på folkeskolens undervisning. En model over Scratchs funktioner skaber            

et bedre overblik og giver et mere letlæseligt overblik over programmet. 

 

 

 

 

14 



 

Teori 

Digital dannelse 

Langdon Winners fortolkninger hjælper os med at forstå og analysere forholdet mellem            

teknologi og mennesker. Winner forklarer, at teknologien er en så vigtig del af vores              

hverdag, at vi ikke kan leve uden. Han mener, at en hverdag uden teknologi er blevet så                 

utænkelig og nærmest skræmmende, da vi er så afhængige af den og den måde, vi bruger                

den på (Winner, 1989, s. 11). 

Digital dannelse er et begreb, der beskriver nødvendigheden ved at forbedre børn og unges              

IT-forståelse. Begrebet omhandler forståelsen for teknologi, men også konsekvenserne ved          

brugen af den (Bundsgaard, 2017, s. 12). 

Teknologien er med os overalt, og nu har bærbare computere taget afhængigheden til et              

endnu højere niveau. Teknologien har altid været med os som assistance, men nu er den               

uundværlig, og det er derfor vigtigt, at vi forstår den og den måde, vi kan bruge og udnytte                  

den på. Og jo før vi lærer at forstå den, jo bedre (Mehlsen, 2018).  

’’(...) vi har en helt ny situation, hvor danske børn og unge vokser op med smartteknologi i                 

sandkassen, i soveværelset og i skolen. Det betyder, at de har en anden tilgang til de nye                 

teknologier, og at de har et andet mindset, hvor de ikke kan forestille sig en dag uden                 

internettet.’’ (Mehlsen, 2018).  

Teknologi, eller smartteknologi, er for de fleste en nødvendighed for at få hverdagen til at               

fungere. Dette gælder også de allermindste børn. Mehlsen sætter spørgsmålstegn ved, om            

børn forstår teknologien, og hvordan den fungerer. Hun vil væk fra begrebet ’digitale             

indfødte’. Hun mener nemlig ikke, at børn forstår den teknologi, som de så hyppigt benytter               

(Mehlsen, 2018). 

’’Vi har troet, at hvis man er vokset op med de digitale medier, er man en ekspert, der bedre                   

kan forstå, hvordan man navigerer på sociale medier og i det hele taget, hvordan man               

arbejder med det digitale. Det passer ikke. Vi kan se, at børn og unge på rigtig mange                 
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punkter ikke er specielt kompetente, selvom de bruger rigtig meget tid på de digitale              

medier.’’ (Mehlsen, 2018). 

Begrebet ‘digitale indfødte’ er blevet brugt til at lægge skjul på problemerne, ifølge             

Mehlsen. Vi har taget for givet, at den tid børn og unge bruger på teknologi også har givet                  

dem forståelse for dens virkninger.  

Problemerne er ifølge Mehlsen ’’digital mobning, billeddeling uden samtykke eller ved, at de             

mangler tekniske kompetencer som kodning, programmering og teknologiforståelse.’’        

(Mehlsen, 2018). Mehlsen søger derfor mod en digital dannelse i stedet for fordommene             

om, at de ’digitale indfødte’ ved bedst. Børn skal stadig lære om teknologien og dens               

forståelse, selvom at de bliver født ind i en digital tidsalder. ’’Det er selvfølgelig stadig vigtigt                

at lære at skrive og at kommunikere mundtligt, men der er også nogle nye digitale               

formidlingsformer, som børnene begynder at bruge, uden at være klædt på til det’’.             

(Mehlsen, 2018). Forfatter, Lotte Nyboe, beskriver også begrebet digital dannelse som           

værende vigtigt for nutidens samfund. Nyboe forklarer, at den digitale dannelse er et mål i               

vores digitale verden, hvor de digitale færdigheder og kompetencer er midlerne og            

værktøjerne til at opnå dette mål.  

“Digital dannelse er brobygning mellem forskellige færdighedstyper, men også at kunne           

bruge de digitale værktøjer og medier på kreative og kritiske måder.” (Nyboe, 2009). Disse              

digitale færdigheder og kompetencer er kunnen og viden om teknologi og digital forståelse,             

som gør det muligt at handle i nutidens hverdag. De digitale færdigheder ikke kun, at kunne                

forstå teknologi og medier, men også at kunne samarbejde (Nyboe, 2009). 

I Danmark er vi dog stadig i udviklingsprocessen og derfor et stykke vej fra den digitalt                

kompetente skole, forklarer Nyboe. De digitale medier ankom for lang tid siden og har              

drastisk ændret vores hverdag, mens folkeskolen stadig bruger trykte medier som           

læringsressource og fokuserer primært på læsning og matematisk forståelse. De digitale           

medier har ikke gjort det mindre væsentligt at kunne regne og stave, men modaliteterne i               

digital kommunikation er blevet lige så vigtige at kunne forstå og kommunikere igennem             

(Nyboe, 2009). Egen identitet og forståelse for omverdenen skabes også gennem internettet            

og især sociale medier, da det fylder en stor del af vores hverdag.  
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’’Digital dannelse har altså en indbygget digital, funktionel kompetence, der gør den enkelte             

i stand til at handle i verden og udvikle den brede kulturelle kompetence, som fortsat skabes                

i samspil med omverdenen.’’ (Nyboe, 2009).  

Digital dannelse er et dynamisk begreb. Dannelse er et begreb, som beskriver en konstant              

udvikling. Den digitale dannelse er altså et lærings- og udviklingsperspektiv, som altid er             

igangværende. Derfor vil den digitale dannelse altid være relevant og nødvendig for at             

forstå og bruge moderne teknologi (Nyboe, 2009). 

 

Computational thinking 

Computational thinking er et begreb, der sammenfatter den måde, vi tænker på og de              

kompetencer, der indgår, når vi programmerer. Ifølge Erkmann og Petropouleas indgår der            

seks væsentlige kompetenceområder: Logisk ræsonnement, algoritmisk tænkning,       

dekomposition, mønstre og generalisering, abstraktion og evaluering. Disse kompetencer er          

nødvendige, når vi vil formulere et problem eller en løsning på en måde, som computeren               

kan forstå (Erkmann & Petropouleas, 2017). 

Computational thinking er et begreb, som for første gang blev formuleret af Jeanette Wing i               

2006 (Erkmann & Petropouleas, 2017, s. 11). Ifølge Wing er computational thinking en             

tilgang til løsning af problemer, design af systemer, samt det at danne en forståelse for               

datalogisk tænkning (Wing, 2006). Hun lægger stor vægt på, at computational thinking ikke             

kun er forbeholdt dataloger, men at det er en fundamental kompetence for alle og især               

børn. ”Computational thinking is a fundamental skill for everyone, not just for computer             

scientists. To reading writing, and arithmetic, we should add computational thinking to every             

child’s analytical ability” (Wing, 2006). 

Wing beskriver i sin nyere artikel fra 2017, at hun benytter computational thinking som en               

forkortelse for ”thinking like a computer scientist” (Wing, 2017). Når begrebet skal beskrives             

mere specifikt, definerer hun det således ”Computational thinking is the thought processes            

involved in formulating a problem and expressing its solution(s) in such a way that a               

computer—human or machine—can effectively carry out” (Wing, 2017). Som nævnt ovenfor           

er der en række kernebegreber, der bruges til at udvikle og definere computational thinking.              
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I udviklingen af den danske tilgang til computational thinking, er det især fire af de seks                

kompetencer der tages udgangspunkt i (Voldborg, 2017): 

1. Dekomposition – handler om at kunne nedbryde et komplekst problem i mindre og mere               

overskuelige dele. Dekomposition er afgørende for at tænke algoritmisk, og hermed           

have evnen til, at udforme en kode, som computeren kan forstå (Erkmann &             

Petropouleas, 2017). 

2. Mønstre og generalisering – evnen til at kunne udlede mønstre og generalisere løsninger.              

Dette er en nøglekompetence i programmering, da det gør programmering langt mere            

overskueligt. For eksempel når dele af en kode skal gentages flere gange, kan vi i stedet                

anvende en løkke, der både gør det nemmere at læse og hurtigere at programmere              

(Erkmann & Petropouleas, 2017). 

  

(Figur 1) I ovenstående eksempel er der ikke anvendt en løkke.     (Figur 2)   I ovenstående eksempel er der anvendt en løkke. 

 

3. Algoritmisk tænkning - at tænke i trin for trin-instruktioner. Gennem programmering            

handler det om at forstå, at kodelinjer er trin for-trin instruktioner, der tilsammen udgør              

et program. Algoritmisk tænkning anvendes både til design og fejlsøgninger af           

programmer (Erkmann & Petropouleas, 2017). 

4. Abstraktion - Wing fremhæver, at det vigtigste begreb i tænkningen omkring            

computational thinking er abstraktion (Wing, 2017). Det handler overordnet om at           

kunne udvælge det mest væsentlige og abstrahere fra detaljer for kun at koncentrere sig              

om få hovedpunkter ad gangen. Det bruges til at definere mønstre og generalisere             
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specifikke tilfælde. For eksempel er en algoritme en abstraktion af en proces. Algoritmen             

tager noget input og udfører en række instruktioner, som producerer et output for at nå               

et ønsket mål (Wing, 2017).  

  

Computational thinking i undervisningen 

I dag er begrebet internationalt udbredt og indgår i skoleregi flere steder i verden. I Finland                

arbejdes der med computational thinking gennem programmering i fagene på alle alderstrin            

(Erkmann & Petropouleas, 2017), og i England udkom der en ny læseplan tilbage i 2013               

”Computational National Curriculum”, som har sat computational thinking på skoleskemaet i           

de engelske skoler (Department for Education, 2013). I Danmark er gymnasiefaget           

informatik også inspireret af computational thinking (Erkmann & Petropouleas, 2017). Der           

arbejdes i øjeblikket på at implementere et nyt fag og faglighed, teknologiforståelse. 46             

udvalgte skoler skal fra 2019 deltage i et treårigt forsøgsprojekt, hvor faget kommer på              

skoleskemaet (Rasmussen, 2019). Undervisningsministeriet ønsker, at fagets       

teknologifaglighed skal tage udgangspunkt i både dannelse og uddannelse og give eleverne            

kompetencer indenfor følgende områder: Teknologisk handleevne, computational       

tankegang, digital design og designprocesser samt digital myndiggørelse (Rasmussen, 2019).          

Forsøget har til formål at udvikle elevernes kompetencer og færdigheder for, at de selv kan               

deltage konstruktivt og kritisk i udviklingen af digitale artefakter samt forstå deres betydning             

(Rasmussen, 2019). 

 

Synspunkter på og fortolkninger af computational thinking 

Da Wing for første gang introducerede begrebet i 2006, havde hun ingen anelse om, at der                

et årti senere ville være skoler mange steder i verden med programmering og             

computational thinking i undervisningsplanerne (Wing, 2017). Begrebets store udbredelse         

har sidenhen også medført, at mange har givet deres egne fortolkninger og synspunkter på              

computational thinking. 

Stefania Bocconi, en italiensk forsker, holdt et oplæg på Bett i 2018.  
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Bett er en årligt tilbagevendende event i London for folk, der ønsker at følge med i                

udviklingen inden for læringsteknologi. Omdrejningspunktet for hendes oplæg var         

computational thinking, hvor hun pointerede, at det er en tanke- og arbejdsproces, der er              

uafhængig af specifikke teknologier og fag, og at det blandt andet betyder, at problemer kan               

nedbrydes i mindre dele for at forstå dem (Riise, 2018). Hun peger på, at det at kunne                 

arbejde med åbne problemstillinger, hvor ingen kender svaret på forhånd, er karakteristisk            

for arbejdet med computational thinking i de nordiske lande. Det gælder også arbejdet med              

problemløsning, logisk tænkning, kommunikation og programmering (Riise, 2018). 

Bocconi er kommet frem til, at der også er mindre forskelle i den måde, begrebet benyttes i                 

de nordiske lande. I Finland og Norge bliver computational thinking ofte nævnt i             

sammenhæng med arbejde med algoritmer, I Sverige med programmering og i Danmark            

med teknologiforståelse. Hun mener, det er interessant, fordi det peger på, hvad            

hovedfokus er i de forskellige lande (Riise, 2018).  

En anden opfattelse af computational thinking kommer fra Enrico Nardelli, der er professor i              

informatik på matematikinstituttet ved Roms universitet i Italien. I sin artikel Do we really              

need Computational thinking? forholder Nardelli sig kritisk til Wings fortolkning af begrebet.            

Han siger, at der stadig ikke er nogen konkret definition på, hvad computational thinking er               

og diskuterer, om der overhovedet er brug for en. Nardelli oplever, at man i stigende grad                

risikerer at ødelægge det oprindelige mål med computational thinking ved at misforstå dets             

betydning: ”In the quest to identify the definition that Wing did not provide, people are               

stressing one or other aspect (abstraction, recursivity, problem solving, …) and in doing so              

they obscure its meaning.” (Nardelli, 2019). 

Nardelli argumenterer for, at computational thinking ikke er en videnskab i sig selv, men at               

det er det samme som at arbejde med datalogi. Som eksempler på dette skriver han, at der i                  

fagene matematik og engelsk, ikke undervises i ’engelsk tænkning’ eller ’matematisk           

tænkning’, men blot i fagene engelsk og matematik (Nardelli, 2019). Nardelli mener at tage              

computational thinking i betragtning som noget nyt og anderledes er misvisende, og at det              

på sigt vil være skadende for faget informatik. Han mener derfor, at vi burde glemme at                

undervise i kompetencerne omkring computational thinking, men i stedet diskutere hvordan           

informatik skal undervises i grundskolen (Nardelli, 2019). 
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Scratch 

I dette afsnit vil vi begrunde vores valg af program ved at forklare det nærmere. Senere vil vi                  

analysere programmet ved hjælp af TRIN-modellen 

 

Scratch er et program, der er udviklet af “the Lifelong Kindergarten Group” ved MIT Media               

Lab. Programmet blev launchet som en prototype i 2002 og senere som fuld udgave i 2007.  

For at forklare mere om programmet og dets alsidighed vil vi inddrage artiklen Scratch:              

Programming For All. Artiklen er skrevet af Mitchel Resnick, John Maloney, Andrés            

Monroy-Hernández, Natalie Rusk, Evelyn Eastmond, Karen Brennan, Amon Millner, Eric          

Rosenbaum, Jay Silver, Brian Silverman og Yasmin Kafai. Disse personer er udviklere af             

Scratch.  

Programmet blev lavet i 2007 siden med den hensigt, at programmering skulle kunne             

appellere til alle, uanset alder og erfaring. Personer, der ikke før havde set sig selv kunne                

programmere, skulle ved hjælp af Scratch selv kunne programmere deres egne spil,            

animationer og fortællinger. 

En vigtig funktion ved Scratch er, at brugerne kan dele deres projekter med hinanden.              

Hjemmeside er blevet beskrevet som "the YouTube of interactive media." (Resnick, 2009).            

På hjemmesiden er der hver dag 1500 nye projekter, der bliver delt, hvor koden er frit                

tilgængelig at benytte for andre brugere. Hjemmesiden er gået hen og blevet et online              

community, som man kan bruge til at få inspiration eller hjælp til ens eget projekt. Indholdet                

på hjemmesiden er utrolig forskelligt, og derfor findes der ingen grænser for, hvad du kan               

lave med Scratch. Det kan være alt fra computerspil til fødselsdagskort (Resnick, 2009). 

 

Størstedelen af brugerne på Scratchs hjemmeside er mellem 8 og 16 år gamle (Resnick,              

2009).  

Når børn i disse aldre benytter Scratch, lærer de en hel del forskellige ting. Først og                

fremmest lærer de beregningsmæssige begreber, men de lærer også at tænke kreativt,            

systematisk og kollaborativt (Resnick, 2009).  
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Derfor er meningen med Scratch heller ikke at udvikle fremtidige it-specialister, men            

derimod at lære en ny generation af kreative personer at udtrykke sig gennem             

programmering. 

I artiklen er der givet et eksempel på en 13-årig pige, der har benyttet Scratch til at                 

programmere animerede fortællinger ved at bruge tegninger af karakterer, hun selv har            

tegnet. Hun uploadede sine projekter på Scratch hjemmesiden og oplevede efterfølgende           

en masse ros fra andre brugere på siden. Det betød, at hun blev mere motiveret til at lave                  

og dele flere af sine projekter (Resnick, 2009). 

Det betyder, at Scratch ikke bare er et program, der gør det nemt at starte med at                 

programmere, men samtidig er det også nemt for børnene at motivere og inspirere             

hinanden ved at have muligheden for at dele og kommentere på hinandens projekter. 

Udviklerne bag Scratch satte sig for at lave et program, der var designet ud fra tre                

grundlæggende designprincipper: ”Make it more tinkerable, more meaningful, and more          

social” (Resnick, 2009). De mente ikke, at der var blevet lavet et program, der havde nok                

fokus på disse områder. Artiklen henviser til Seymour Paperts idé om, at            

programmeringssprog skal være nemme at komme i gang med. Samtidig skal der være             

mulighed for at lave mere komplekse programmeringsprojekter, når brugeren med tiden           

bliver bedre. Sproget skal også have et bredt udvalg af muligheder for at lave forskellige               

former for programmeringsprojekter, så folk med forskellige interesser vil have en interesse            

for at komme i gang. (Resnick, 2009) 

 

De tre designprincipper 

More tinkerable 

MIT har lavet mange projekter med den danske virksomhed LEGO, og det har inspireret              

dem, da de udviklede Scratch (Resnick, 2009).  

Når børn får udleveret et sæt klodser, begynder de helt intuitivt at bygge med dem. Imens                

de bygger, udvikler deres idéer sig helt organisk, jo længere tid de bruger klodserne. Denne               

effekt ved legoklodser, har haft stort indflydelse på udviklingen af Scratch, da Scratch             

forsøger at opnå samme effekt (Resnick, 2009).  
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Det er tydeligt, at Scratch prøver at imitere LEGO. Brugeren sammensætter klodser af kode              

for at skabe et program. Legoklodser giver en idé om, hvilke muligheder der er for at sætte                 

dem sammen. Scratch har efterlignet denne model ved opbygningen af blokke. Det gør, at              

de, på den samme intuitive måde, kan prøve sig frem med programmering, som de kan med                

fysiske LEGO klodser. På den måde undgår Scratch at præsentere den syntaks, der er i               

traditionelle programmeringssprog, som typisk kan være svær at forstå (Resnick, 2009).           

Blokkene eliminerer muligheden for fejl i syntaks, da de ikke kan sættes sammen, hvis det               

ikke vil give mening for programmet. 

 

 

(Figur 3) Eksempel på hvordan blokkene i Scratch ser ud. 

 

Selve navnet Scratch er inspireret af, når en DJ scratcher. Ligesom en DJ prøver sig frem til at                  

lave nyt musik ved at scratche, gør børn det samme, når de prøver sig frem i Scratch, ved at                   

lave “graphics, animations, photos, music, and sound.” (Resnick, 2009). 

 

More meaningful 

Folk lærer bedst, når de arbejder på projekter med personlig betydning. Scratch er derfor              

bygget op omkring to vigtige design kriterier: 

Diversity, hvilket gør at programmet bakker op om helt forskellige projekter, så folk altid kan               

arbejde med ting de kan lide (Resnick, 2009). 

23 



 

Personalization, for at gøre det nemmere for folk at personliggøre deres projekter. Blandt             

andet gennem importering af billeder og musikklip, optagelse af lyde og ved at skabe deres               

egne grafikker (Resnick, 2009). 

Scratch har også en anden prioritet, som har haft stor betydning for deres designvalg. De               

har fokuseret på 2D i stedet for 3D, da det gør det nemmere for folk at skabe og                  

personliggøre deres projekter, samt importering af filer. 2D-stilen i Scratch-projekter kan for            

nogen virke forældet, men projekter i Scratch har en visuel personlighed og diversitet, som              

mangler i 3D miljøer (Resnick, 2009). I artiklen Scratch: Programming For All kommenterer             

en datalog i et blogopslag, hvordan han introducerede sine børn til programmering: 

  

"I have to admit that I initially didn't get why a kids' programming language should be so                 

media-centric, but after seeing my kids interact with Scratch it became much more clear to               

me. One of the nicest things I saw with Scratch was that it personalized the development                

experience in new ways by making it easy for my kids to add personalized content and                

actively participate in the development process. Not only could they develop abstract            

programs to do mindless things with a cat or a box, etc... but they could add their own                  

pictures and their own voices to the Scratch environment, which has given them hours of fun                

and driven them to learn."  (Resnick, 2009). 

 

More social 

Scratch som program er afhængig af, at brugerne har mulighed for at kunne dele hinandens               

projekter, hjælpe hinanden og få inspiration. Det er derfor, der er lavet en hjemmeside til               

dette formål, hvor hver bruger har adgang til præcis disse ting via et online community               

(Resnick, 2009). 

Hele delingskonceptet er designet direkte ind i Scratchs interface, hvor brugeren kan dele sit              

projekt med alle andre brugere på hjemmesiden med et enkelt klik.  

De første 27 måneder efter at Scratch blev gjort tilgængelig til at downloade, blev over               

500.000 projekter delt på hjemmesiden (Resnick, 2009). Denne mulighed for at dele ens             

egne projekter og få feedback fra så stor en brugerflade er utrolig motiverende for den               

enkelte bruger. Det samme er det store katalog af allerede færdige projekter. Ved at kigge               

på andres programmer bliver brugeren inspireret til selv at prøve kræfter med det. På denne               
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måde er der også mulighed for at lære nye teknikker ved hjælp af den åbenhed, der er på                  

platformen (Resnick, 2009). 

 

Til at starte med var der mange brugere, der ikke brød sig om, at deres projekter var frit                  

tilgængelige for andre brugere. De mente, at deres projekter blev stjålet fra dem. Det betød,               

at der på hjemmesidens forum var stor diskussion om, hvor meget open source communities              

betyder. Udviklerne af Scratch forsøger at skabe en kultur på hjemmesiden, hvor brugerne             

ikke bliver skuffede eller fornærmede, når deres projekter bliver delt, men derimod stolte             

(Resnick, 2009). 

Deling af projekter er en af grundstenene for Scratch, og derfor har det stor betydning for                

programmet, at dets brugere har mulighed for dette. Derfor er programmet nu også muligt              

at downloade med over 40 forskellige sprog. Så snart et projekt er delt, vil det være muligt                 

at hente projektet på det sprog, du er interesseret i. På den måde undgår man en                

sprogbarriere mellem brugerne (Resnick, 2009). 

 

Vi er opmærksomme på, at artiklen er skrevet af personer, der har været med til at udvikle                 

Scratch. Derfor har vi en formodning om, at de er interesseret i at vise Scratch fra dets                 

bedste sider. Vi har dog ment, at det er vigtigt at få et indblik i den designproces udviklerne                  

har været igennem, da de lavede Scratch. Vi vil senere i opgaven forholde os mere kritisk til                 

programmet ved at analysere de utilsigtede effekter ved hjælp af TRIN-modellen. 

 

Learnable Programming: Blocks and Beyond 

Der er en grund til, at Scratch er bygget op omkring blokke. For at understøtte dette vil vi, i                   

dette afsnit, benytte os af artiklen Learnable Programming: Blocks and Beyond, der er             

skrevet af David Bau mf. Artiklen undersøger, hvordan blokke påvirker indlæringen af            

programmering (Bau, 2017). 

 

På verdensplan har der været stor motivation for at udbrede datalogi, og det har betydet, at                

der, for tiden, er stor interesse for blokbaseret programmeringssoftware.  
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Millioner af studerende rundt omkring i verden bliver introduceret til programmer som            

Scratch første gang, de stifter bekendtskab med programmering. Det betyder, at de undgår             

at skulle tage højde for syntaks, som der typisk er i tekstbaseret programmering, når de               

første gang skal lave deres eget program (Bau, 2017).  

I 2004 blev der foretaget en undersøgelse om, hvilke udfordringer ikke-programmører           

oplevede, når de skulle programmere, i et traditionelt kodeprogram (Bau, 2017). 

Bau mener, at blokprogrammering arbejder uden om de udfordringer, som kan opstå ved             

programmering i et traditionelt kodeprogram, og lægger vægt på disse tre læringsbarrierer: 

 

1. Learning a programming vocabulary is hard. Blocks simplify this problem because           

picking a block from a palette is far easier than remembering a word: blocks rely on                

recognition instead of recall. 

 

2. Code is hard to use because it presents a high cognitive load for new programmers.               

Blocks reduce the cognitive load by chunking code into a smaller number of             

meaningful elements. 

 

3. Assembling code is error-prone. Blocks help users assemble code without basic errors            

by providing constrained direct manipulation of structure (e.g., two incompatible          

concepts do not have connecting parts)  

(Bau, 2017). 

 

I disse tre punkter bliver der forklaret, hvordan programmering i et blokbaseret            

programmeringsprogram, gør det mere simpelt for førstegangsbrugeren, end hvad et          

traditionelt sprog typisk gør.  

I de fleste programmeringssprog er der 100-200 forskellige kommandoer, som kan bruges til             

at lave et program. Det samme er der i Scratch. Forskellen er dog, at der i Scratch og andre                   

blokprogrammer er en oversigt over de forskellige kommandoer (figur 4). Brugeren skal            

derfor ikke kunne huske dem udenad, men har derimod oversigten at benytte sig af.              

Oversigten gør det mere overskueligt at komme i gang med for nybegyndere og betyder, at               

der fra start er mulighed for at udforske og opdage (Bau, 2017). 
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(Figur 4) Scratchs oversigt over mulige kommandoer 

 

I de forskellige kommandoer vil der i nogle tilfælde også være en drop-down funktion, der               

gør det endnu mere overskueligt at få programmet til at gøre, hvad der er hensigten. Det                

gør, at strukturen bliver vist visuelt i stedet for at bruge tegnsætning, som der gøres i                

tekstbaseret programmering (figur 5). 

 

 

(Figur 5) Dette viser den samme kommando i Scratch, som den ser ud i Python.  

 

 

Traditionelle programmeringssprog kræver en høj kognitiv belastning for brugeren, der          

lærer en ny kommando (David, 2017). Dette er et eksempel på en løkke i processing, der                
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bruger kodesproget Java. 

 

for (int i = 0 ; i < 50 ; i++) { 

 

} 

 

Dette kan være svært at forstå for nybegyndere, da alle de forskellige parenteser og              

tegnsætning er forvirrende (David, 2017). 

 

Måden, det bliver gjort i Scratch, er ved at undlade brugeren selv at skulle skrive koden. I                 

stedet bliver koden sat ind i en blok, hvor brugeren så kan ændre i de forskellige dele af                  

koden. Dermed undgår man forvirringen og fokuserer derfor mere på forståelsen af løkkens             

funktion.  

 

Empiri 

Interview med Lis Zacho 

Vi har interviewet Lis Zacho, som er folkeskolelærer samt medstifter og bestyrelsesmedlem i             

Coding Pirates og har stået i spidsen for indførslen af teknologiforståelse i folkeskolen. 

 

Lis Zacho er fortaler for, at programmering skal undervises i folkeskolen. Hun benytter             

Scratch til undervisningen i teknologiforståelse, samt diverse fag som matematik, dansk og            

diverse naturfag allerede i 3. klasse. Derudover bruger hun programmeringsprogrammet          

Sonic Pi til musikundervisning. 

Zacho mener ikke, at skolerne benytter Scratch tilstrækkeligt, fordi lærerne ikke er trygge             

ved at undervise med det som værktøj.  

Det er grundet lærernes manglende computationelle tænkning, som de ikke har lært, fordi             

de aldrig har udforsket og leget med programmer som Scratch (Zacho, s. 4). 

“Nu er jeg uddannet matematiklærer og kender faget. Det (matematik) er fuldstændig            

naturligt for mig, men teknologi er derimod ikke. Jeg har engang været på Excel kursus, men                
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jeg kommer jo aldrig på teknologikurser. Det, som skolelederne mindst sender lærerne på             

efteruddannelse i, er noget inden for teknologi.” (Zacho, s. 6). 

Manglende udforskning af programmer som Scratch, er, ifølge Zacho, ikke den eneste årsag             

til, at lærerne ikke føler sig klædt på til at bruge programmering til undervisning.              

Skolelederne prioriterer ikke at sende lærere på kurser, som kan fremme deres teknologiske             

forståelse og computationelle tænkning. 

Måden, Zacho benytter programmering i sin undervisning, er ved at gøre det legende,             

undersøgende og sjovt og samtidig fastholde fagligheden. Et eksempel på dette er Zachos             

musikundervisning. Zacho beder eleverne om at læse et givent stykke kode, hvorefter de             

skal komme med deres bud på, hvad koden betyder. Så snart eleverne har forstået det               

basale, får de selv lov til at ændre i et stykke kode. De finder hurtigt ud af, hvordan de                   

ændrer tonehøjden og hastigheden etc. På denne måde får Zacho sine elever til at lære               

kode og musikteori på én og samme gang. For Lis Zacho har det ikke været muligt at få                  

eleverne interesserede i musikteori, før hun underviste det med programmering (Zacho, s.            

11). 

 

“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. 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.” (Zacho, s. 8). 

 

Undervisningen i Coding Pirates er ikke lavet for at appellere mere til piger, end den gør til                 

drenge. Pigerne er lige så interesserede og dygtige, som drengene er. Det er ikke nødvendigt               

at gøre noget ekstra for at opbygge pigers interesse for programmering.  

Elever i den alder vil ofte opnå et forskelligt resultat afhængigt af køn og interesse, men det                 

betyder ikke, at det ene er mere rigtigt end det andet. 

 

Programmering og andre teknologiske fag skal ikke undervises alene for at skabe flere             

it-specialister. Det skal også undervises, fordi det er den eneste måde, børn lærer og bliver               
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trygge ved en computationel tankegang. Den måde at tænke på er, ifølge Zacho, ét af de                

vigtigste redskaber, man skal lære nutidens folkeskoleelever for at klæde dem på til et liv på                

det 21. århundredes arbejdsmarked (Zacho, s. 5). Det er derfor, at Zacho har kæmpet for at                

få indført teknologiforståelse i folkeskolen. Og det er derfor, at Lis Zacho har startet Coding               

Pirates. 

 

Interview med Peter Olesen 

Vi har interviewet Peter Olesen, som underviser matematik i folkeskolen og har været lærer              

i 30 år. Derudover er han uddannet ingeniør fra DTU. 

 

Programmering bliver, ifølge Olesen, en fast del af folkeskolen før eller siden. Det kræver              

ikke en længere universitetsuddannelse inden for it at kunne benytte programmer som            

Scratch til undervisning. Det kræver kun nysgerrighed og muligvis en smule flair for             

matematik (Olesen, s. 1). Lærere ser ofte programmering som noget større, end det egentlig              

er, men Olesen mener, at alle matematiklærer kan lære at undervise programmering på et              

basalt niveau (Olesen, s. 3). 

Læringsmålene skal være tydelige for eleverne, når man underviser. Eleverne skal finde det             

sjovt, og de skal opnå noget ved undervisningen (Olesen, s. 2). Det kan give nogle fordele,                

hvis eleverne arbejder i grupper, som er lavet af en lærer, der kender eleverne på forhånd.                

Grupperne kan eksempelvis bestå af to eller fire elever, hvor læreren på forhånd antager, at               

mindst én elev i gruppen vil finde undervisningen nem og lærerig. Den elev kan præge de                

resterende gruppemedlemmers læring og interesse i en positiv retning (Olesen, s. 2). 

I Olesens optik har en 4. klasse den krævende matematiske forståelse til at lære              

programmering, hvis det holder sig på et basalt niveau, og hvis undervisningen er             

undersøgende og legende (Olesen, s. 1-2).  

Undervisningsdifferentiering skal også være i fokus. Der skal være ekstraopgaver til de            

elever, der har let ved at løse de opstillede opgaver, så der er noget at lave for alle elever                   

uanset niveau (Olesen, s. 5). 

Olesen ser gerne, at programmering bliver et fastlagt fag på skemaet i folkeskolen. Han              

begrunder det bl. a. med, at computationel tænkning er et vigtigt element i nutiden, og det                

30 



 

bliver kun vigtigere. Derudover nævner han, at man møder algoritmer steder som Netflix,             

YouTube, Facebook, Instagram etc., som er hjemmesider og applikationer, mange af           

eleverne benytter jævnligt. Det er, ifølge Olesen, vigtigt at have en kendskab til disse              

algoritmer, da de har en indflydelse på hvilket indhold, brugerne får vist, når man benytter               

internettet (Olesen, s. 5). 

 

Analyse 

For at analysere Scratchs indre mekanismer og processer, tager vi udgangspunkt i 

opsætningen af programmet, og hvordan de forskellige blokke fungerer. Vi vil sammenligne 

det med Java, som er et traditionelt programmeringssprog. Det gør vi for at vise 

simpliciteten ved Scratch kontra Java. Derudover vil vi analysere hvilke utilsigtede effekter 

og mangler, der kan forekomme i Scratch.  

 

Scratchs interface 

Scratch er bygget op som et web-baseret software. Det vil sige, at brugeren kan få adgang til                 

Scratch i en browser. Det gør, at Scratch er utrolig tilgængeligt for alle og betyder, at                

brugeren hurtigt kan komme i gang med at programmere.  

Der er også mulighed for at vælge hvilket sprog, du vil benytte Scratch i, så der ikke er nogen                   

sprogbarriere for at komme i gang med at programmere. Det gør det især nemmere for               

børn, der endnu ikke kan forstå programmet på engelsk.  

Når brugeren først tilgår Scratch, vil han/hun/hen opleve et overskueligt interface (figur 6).  

Udviklerne har haft fokus på, at alt skal være synligt for brugeren, så der ikke er nogle                 

skjulte funktioner (Maloney, 2010). Derfor vil der altid være en menu med forskellige             

kategorier i venstre side af interfacet, der kan bruges i selve programmeringen.            

Kategorierne kan ses i figur 6.  

Når først brugeren er startet med at føre blokkene ind i deres program, vil de, ved hjælp af                  

det grønne flag, kunne køre programmet og få det vist i feltet til højre på siden. Dette er                  
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også med til at gøre det mere overskueligt for brugeren, da de med det samme kan få vist                  

deres program visuelt.  

 

 

(Figur 6) Dette er et screenshot af første side, brugeren møder, når de tilgår Scratch i en webbrowser. Til venstre i billedet er menuen, som                         

brugeren kan bruge i dens program. Til højre i billedet er der, hvor programmet bliver vist, når du klikker på det grønne flag.  

 

Der er i Scratch også indbygget en side der hedder “Vejledninger”. Her kan brugeren tilgå               

forskellige trin for trin-vejledninger for at komme i gang med at forstå, hvordan Scratch              

fungerer (figur 7). Det er både vejledninger til nybegynderen og den mere øvet Scratch              

bruger.  
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(Figur 7) Et udpluk af de vejledninger brugerne kan tilgå i Scratch.  

 
 

Scratch oversat til Java 

Scratch indeholder 119 blokke, som kategoriseres på ti forskellige måder (Scratch Wiki,            

2019). I dette afsnit vil vi oversætte enkelte eksempler af blokke i hver kategori til               

kodesproget Java. 

 

Bevægelse 

Blokkene, der indgår under bevægelse, styrer, hvordan spriten bevæger sig. Et eksempel på             

dette er blokken gå x trin. 

 

 

Denne blok har indflydelse på spritens x-akse. Hvis denne blok skal oversættes til Java, skal               

der defineres en variabel, som vi kalder x. Herefter skal variablen x øges med x antal pixels,                 

som i dette tilfælde vil være ti. 

 

int x=0; 

 

x=x+10; 

 

Kommandoen x=x+10; har samme effekt, som blokken gå 10 trin, da den øger x-værdien              

med ti pixels. 

 

Udseende 

Kategorien udseende indeholder blokke, der ændrer spritens visuelle effekter. For at vise            

dette, vil vi oversætte blokken vis og skjul. 
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Disse blokke vil gøre spriten synlig eller usynlig i programmet. For at illustrere hvordan dette               

kan gøres i Java, har vi valgt at tegne en ellipse, der henholdsvis kommer før og efter en                  

baggrund. Som Resnick nævner, beviser disse blokke, at syntaks i Scratch ikke har relevans              

på samme måde, som det har i et traditionelt tekstbaseret kodesprog (Resnick, 2009). 

 

background(0); 

 

ellipse(width/2, width/2, 50, 50); 

 

I Java vil disse koder skabe en synlig ellipse i midten af lærredet. For at gøre denne ellipse                  

usynlig på lærredet, skal der ændres i syntaksen af koden, som gjort herunder. 

 

ellipse(width/2, width/2, 50, 50); 

 

background(0); 

 

Koderne foroven vil igen tegne en ellipse, som forholder sig bag baggrunden, da baggrunden              

tegnes efter ellipsen. 

 

Variabler 

Kategorien variabler indeholder blokke, som kan styre værdier af diverse variabler. Vi har             

skabt en variabel, der hedder x, som kan ændre værdi løbende i programmet. Denne              

variable have forskellige funktioner som at kontrollere spritens x-koordinat, holde styr på            

point, ændre spritens størrelse etc. 
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For at oversætte denne blok til Java, skal der, ligesom vi har gjort i Scratch, defineres                

variablen x. Når variablen er defineret, kan værdien af den ændre sig løbende, som              

programmet kører. 

 

int x=100; 

 

x=0; 

 

Den øverste kode definerer variablen x og sætter dens værdi til 100. Den nederste kode               

ændrer den samme variabels værdi til 0, akkurat som den ovenstående blok gør. 

 

Kontrol og operatorer 

Kontrol og operatorer er kategorier for sig, som, i nogle tilfælde, skal kombineres for at               

skabe en fuldendt blok. Kontrol styrer scripts og operatorer indeholder matematiske           

funktioner. 

 

 

 

Denne kontrolblok kræver en betingelse, før den er fuldendt. Disse betingelser findes i             

kategorien operatorer. 
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Dette er en matematisk funktion, som kan benyttes som betingelse i kontrolblokken            

foroven. På den tomme plads kan brugeren indsætte en variabel. 

 

 

 

Denne kombination af tre blokke fra forskellige kategorier skaber en if-sætning, som kendes             

fra tekstbaserede kodesprog. Blokken betyder, at hvis variablen x har en lavere værdi end              

50, skal Scratch udføre en funktion, som i dette eksempel ikke er udfyldt. I Java kan denne                 

funktion skrives således: 

 

if (x>50) { 

 

} 

 

Denne kode har samme funktion som kombinationen af de tre blokke. 

 

Afslutningsvis vil vi oversætte en komplet kombination af diverse blokke til Java for at              

illustrere både forskelle og ligheder mellem blok- og tekstbaseret programmering. 

Nedenstående blokke skal øge x-værdien med 10, hver gang der trykkes på            

mellemrumstasten. Når x har en højere værdi end 39, skal x-værdien nulstilles. 
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int x=0; 

 

if (keyPressed && keyCode==32) { 

   if (x>39) { 

      x=0; 

   } else { 

      x=x+10; 

   } 

} 

 

Den ovenstående kode indeholder samme betingelser og vil udføre samme funktioner, som            

kombinationen af blokkene. 

 

Utilsigtede effekter og mangler i Scratch 

En af de utilsigtede effekter, der opstår når elever arbejder med Scratch, kan være              

opbyggelsen af dårlige vaner. I et studie udarbejdet af Jesús Moreno-León og Gregorio             

Robles undersøger gymnasieelevers dårlige vaner i forhold til programmering i Scratch.  

De påpeger, at eleverne regelmæssigt har to dårlige vaner: Navngivning af objekter og             

kodegentagelse. De studerende ændrer ikke navnene på objekterne, som derfor automatisk           
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angives som SpriteX, hvor X er et trinvist nummer. Når antallet af objekter i et projekt når en                  

vis mængde, bliver det svært at vide hvilket objekt, der knyttet til hvilken kode.  

Det resulterer blandt andet i dårlig læsbarhed af koder, og gør det kompliceret at finde               

løsninger til bugs (Moreno-León & Robles, 2014).  

I Scratch er der også tendens til at gentage kode i samme projekt, hvilket gør at abstraktion                 

– som er den centrale komponent i udviklingen af computational thinking – ikke bliver              

trænet. Det medfører, at kodebasen bliver mere kompliceret at opretholde og opdatere            

(Moreno-León & Robles, 2014). 

Da denne undersøgelse er lavet på baggrund af gymnasieelever, forholder vi os kritisk til              

resultaterne.  

  

I vores arbejde med Scratch sammenlignede vi programmet med andre lignende           

blokprogrammer. 

Der er nogle nyere blokprogrammer såsom Greenfoot’s Stride editor, der kombinerer           

tekstbaseret programmering med træk-og-slip blokprogrammering. Programmet er designet        

til at lave større programmer, hvor effektiv redigering er et vigtigt designmål. I modsætning              

til Scratch, så har Stride skabt tekstbaseret redigeringsgenveje (Bau, 2017). Blokkene kan            

stadig vælges fra en palette, men brugerne har også muligheden for at skrive dem ind               

gennem tekstsprog (Bau, 2017). 

Det er altså en vigtig funktion for mere avancerede brugere og derfor en mangel i Scratch                

opbygning. 

  

En anden manglende funktion i Scratchs opbygning er programmets mulighed for samspil            

med andre programmer. I programmet Processing, hvor der blandt andet kodes i sproget             

Java, er det muligt at importere databaser fra eksempelvis SQL. Det betyder, at brugeren har               

flere muligheder, end hvad selve programmet tilbyder.  

 

Selvom Scratch bevidst ikke har implementeret 3D animation i programmet, ser vi det stadig              

som en mangel. I Processing er det muligt at tilføje en udvidelse, så brugeren kan skrive                

koder, der skaber objekter i 3D. I og med, at Processing tilbyder mulighed for både 2D og 3D                  

animation, kan vi ikke se hvorfor der ikke er samme mulighed i Scratch. 
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Undervisningsforløb 

Ud fra vores analyse har vi fremstillet et bud på en undervisningsgang, der indeholder              

træning i de vigtigste redskaber, som folkeskoleelever skal lære ved undervisning af            

programmering. Begrundelse for diverse til- og fravalg kommer efterfølgende. 

Vi har taget udgangspunkt i undervisningen #6. Forklaring for valget af denne            

undervisningsgang fremfor en tidligere undervisningsgang bliver beskrevet i        

perspektiveringen. 

 

 

Undervisningsgang #6 

Denne undervisningsgang er sat til at tage 60 minutter og fokuserer på brugerinteraktion,             

variabler og kreativitet.  

 

 

 

Punkt #1: Introduktion (5 minutter) 

Spillet går ud på, at Pacman skal spise bananerne uden at blive fanget af spøgelset. 

Hvis spøgelset fanger Pacman, er spillet slut. 

https://scratch.mit.edu/projects/311571114 (Link til projektet i Scratch) 
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Eleverne skal sidde i grupper, der er dannet af læreren. Læreren skal forsøge at inddele               

grupperne, således at der er én eller flere elever i hver gruppe, som antages at have let ved                  

at forstå undervisningen. Hver elev skal sidde med en computer og have deres eget              

Scratchprojekt åbent. Grupperne skal bruges til dialog og sparring. 

 

Punkt #2: Pacmans bevægelse (15 minutter) 

Vis eleverne Pacmans kode på tavlen og få dem til at diskutere i grupperne, om de kan regne                  

ud, hvilke funktioner der mangler for at få Pacman til at bevæge sig. 

 

 

Efter to minutters diskussion skal eleverne komme med deres forslag. Forsøg at løse             

opgaven på tavlen med elevernes forslag for at gøre undervisningen undersøgende. 

Færdiggør herefter højre piletasts kode og få eleverne til at færdiggøre de resterende             

piletaster. 

 

Når eleverne har færdiggjort Pacmans bevægelse og kører spillet, vil de opdage, at bananen              

hverken giver point eller ændrer position. 

 

Punkt #3: Variablen “point” (10 minutter) 

Vis eleverne bananens kode og få dem til at diskutere i grupperne om kodens mangler. 
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Hør elevernes forslag ved tavlen og tilføj dem til koden for igen at gøre undervisningen               

undersøgende. Eleverne skal lære at få variablen “point” til at stige samt ændre bananens              

position, hvis der er berøring med Pacman. 

 

Når punkt #2 og punkt #3 er gennemgået, skal elevernes kode gerne se ud som denne: 

https://scratch.mit.edu/projects/311628956 

 

Punkt #4: Modificér spillet (25 minutter) 

Når disse opgaver er løst, har eleverne et fungerende spil. De næste 25 minutter skal bruges                

på at modificere spillet. Dette skal gøres i grupperne. Til slut skal alle grupper komme op til                 

tavlen og fremlægge deres modificeringer for både at inspirere og få inspiration fra             

hinanden. 

 

Punkt #5: Fremvis egen modificering og introducer kloner (5 minutter) 

Underviseren bruger de sidste minutter af undervisningen på at fremlægge denne           

modifikation af spillet: 

https://scratch.mit.edu/projects/311567155 

Dette gøres for at introducere kloner, som vil blive undervist næste gang. 

 

Til underviseren: 

Pacman kan ikke ikke bevæge sig. Dette kan løses ved at færdiggøre Pacmans kode således: 
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Blokken “peg i retning ( )” definerer, hvilken retning spriten vender. Spektret for retning er               

360 grader, men er ikke 0-360. Lodret op er 0 grader, og lodret ned er 180. Venstre er -90                   

grader, og højre er 90 grader. 

Blokken “gå ( ) trin” bestemmer mængden af pixels, som spriten bevæger sig per frame.               

Frames er oftest defineret i frames per second (FPS). Antallet af FPS i Scratch er 30. Det vil                  

sige, at spriten bevæger sig 300 pixels i sekundet (10 pixels * 30 FPS) i den givne retning. 

For at øge hastigheden af spriten, kan antallet af trin (pixels) ændres til en højere værdi. 

 

Derudover får spilleren ikke point, hvis Pacman spiser bananerne, og bananerne ændrer ikke             

position. Dette kan løses ved at ændre i bananens kode således: 
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Programmet har en variabel kaldet “point”, som eleverne skal øge med 1 i tilfælde af, at                

bananerne har berøring med Pacman. Dette gøres med blokken “ændre “Point” med ( )”. 

Efterfølgende skal bananerne ændrer position, så snart der er berøring, så variablen “point”             

kun øges med 1. Hertil skal blokken “gå til tilfældig position” bruges. 

 

Hvad eleverne skal kunne på forhånd: 

Eleverne skal have kendskab til variabler og flere sprites i samme program, men behøver              

ikke mestre nogle af tingene. Derudover skal eleverne være trygge ved at lege med Scratch               

og kende til diverse kategorier, som blokkene er inddelt i. 

 

Hvilke kompetencer fremmer undervisningsgangen? 

Undervisningen har fokus på at styrke elevernes computationelle tankegang ved at           

indeholde øvelser, der kredser om de fire punkter, der er redegjort for i teoriafsnittet om               

computational thinking. 

Dekomposition handler om at nedbryde komplekse problemer i mindre dele, som gør            

programmets kode mere overskueligt. I undervisningen er koden inddelt i sprites. Det vil             

sige, at eleverne lærer, at, for at gøre koden overskuelig, skal de inddele den i diverse                

sprites. Dette kompetenceområde er væsentligt, når der kodes i tekstbaserede kodesprog,           

men også hvis eleverne laver større programmer i Scratch. 

Dette eksempel på en undervisningsgang fokuserer ikke på mønstre og generalisering, som            

kan gøres ved at introducere løkker.  
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De sidste fem minutter af undervisningen bruges til, at læreren introducerer kloner, som vil              

blive undervist næste gang og leder op til introducering af løkker og dermed mønstre og               

generalisering. 

Eleverne træner algoritmisk tænkning ved fejlsøgningen af programmet, som bliver          

undersøgt i grupper og derefter gennemgået i plenum. Eleverne undersøger, hvorfor           

programmet ikke fungerer og skal tænke algoritmisk i det, de undersøger koden trin for trin. 

Abstraktion kommer til syne i undervisningen bl. a. ved fejlsøgningen. En udvælgelse af det              

mest væsentlige er påkrævet, og eleverne lærer på denne måde at abstrahere fra de              

resterende blokke, som er irrelevante for at få programmet til at fungere. 

 

Hvordan er undervisningsgangen opbygget?  

Den indsamlede empiri og teori er brugt til undervisningens opbygning. Peter Olesen            

nævner, at grupperne skal dannes med henblik på, at der sidder mindst én elev, der skal                

have let ved at forstå undervisningen. Derfor er det vigtigt, at grupperne dannes af en lærer,                

der har kendskab til elevernes faglige kompetencer på forhånd. Derudover nævner Olesen,            

at der skal være fokus på undervisningsdifferentiering. Der skal være ekstraopgaver til de             

elever, der er hurtigt færdige, hvilket kommer til syne i undervisningsgangen ved            

modificeringen af programmet. Dette punkt tillader, at nogle elever kan bruge deres faglige             

kompetencer og kreativitet til at gøre programmet komplekst, mens andre kan holde det på              

et mere simpelt niveau. 

Tydelige læringsmål er, ifølge Olesen, en vigtig faktor for elevernes læring. Det er tydeligt for               

eleverne, hvad formålet med opgaven er, da det fremlægges, hvad spillet skal kunne for at               

fungere og være fuldendt. Både Lis Zacho og Peter Olesen mener, at den generelle antagelse               

omkring programmering og andre it-relaterede fag primært interesser drenge frem for           

piger. I forbindelse med det nævner Zacho, at det ikke er korrekt, hvis programmering bliver               

undervist for elever i folkeskolealderen. Derfor er undervisningen ikke opbygget med           

henblik på at differentiere mellem piger og drenge. 

Som nævnt i teoriafsnittet under emnet more social er det vigtigt at gøre undervisningen              

social. Af den årsag skal eleverne tale med hinanden i grupperne og give feedback på               

hinandens ideer. 
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Diskussion 

Er computational thinking relevant? 

I dette afsnit vil vi diskutere, hvorvidt computational thinking er relevant for den             

teknologiske forståelse. Som nævnt tidligere har begrebets stigende popularitet også gjort           

det til et meget omtalt emne. Det har derfor også medført, at mange er kommet med deres                 

fortolkninger og synsvinkler omkring begrebets betydning. 

Enrico Nardelli diskuterer overordnet om computational thinkings relevans. Som nævnt i           

teoriafsnittet pointerer Nardelli blandt andet, at computational thinking ikke er en ny            

videnskab, men at det er det samme som at arbejde med datalogi. En der deler Nardellis                

holdning er Peter J. Denning som i sin artikel Beyond Computational Thinking diskuterer,             

hvorvidt computational thinking egentlig er et unikt fag fra datalogi. ”It is unwise to pin our                

hopes on computational thinking as a way of telling people about the unique character of               

computer science” (Denning, 2009). Denning siger, at computational thinking er en           

nøglepraksis i datalogi, men altså ikke adskiller sig som et unikt fag. 

Nardelli forholder sig kritisk overfor, hvordan man kan undervise i ’tænkning’, og hvad der              

egentlig menes med det. Hertil er en af hans pointer, at der opstår en vanskelighed, når det                 

kommer til undervisningen af computational thinking i skolen. ”pedagogues ask how we can             

be sure CT (computational thinking) is really effective in education; teachers want to know              

which are the methods and the tools for teaching this new discipline and how they can learn                 

to teach it” (Nardelli, 2019). På samme måde har faget teknologiforståelse også            

vanskeligheder. I vores interview med Lis Zacho forklarer hun, at folkeskolelærere ikke er             

trygge ved at undervise i faget, fordi de ikke har den rette viden eller forståelse for hvad                 

computational thinking er (Zacho, 2019). 

Derfor skal computational thinking ikke ses som værende en disciplin, der skal undervises i,              

men nærmere som et resultat af undervisning i datalogi. Der er ikke nogen tvivl om, at                

computational thinking er vigtigt at have in mente, når der undervises i eksempelvis             

programmering, men undervisningen skulle gerne betyde, at eleverne udvikler disse          

kompetencer naturligt. 
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Er programmering vejen til teknologisk forståelse? 

Den digitale verden vi lever i er ubestridelig, mens meninger omkring metoderne til dens              

forståelse er delte. 

Ekspert i digital dannelse Camilla Mehlsen og forfatter Lotte Nyboe beskriver begge            

vigtigheden bag digital dannelse. Læring og udvikling af digitale færdigheder er et must i              

nutidens samfund. Den digitale kunnen er en vigtig del af læringsprocessen i den konstante              

udviklingsproces, som udgør den digitale dannelse (Nyboe, 2009). Mehlsen, Nyboe og Wing            

mener altså, at programmering og computational thinking bidrager til de færdigheder, som i             

sidste ende er med til at udvikle den nødvendige digitale dannelse. 

Ekspert i datalogi og folkeskolelærer Lis Zacho går også ind for programmering i folkeskolen.              

Hun benytter Scratch i de fleste af sine fag og underviser også i teknologiforståelse. Lis               

mener, at Scratch skal bruges mere i alle folkeskoler, men at lærerne mangler evnerne til at                

undervise og benytte programmering. Programmering skal ikke undervises med formålet at           

skabe flere it-specialister, men for at forbedre de kompetencer, som bliver defineret ved             

begreberne computational thinking og digital dannelse (Zacho, 2019). Skolelærer Peter          

Olsen bakker op om Lis Zachos synspunkt, selvom han ikke selv er ekspert eller underviser i                

hverken programmering eller teknologiforståelse. Han mener, at programmering kan         

bidrage til den matematiske forståelse, og at computational thinking er et vigtigt begreb i              

dagens Danmark. Olesen forklarer også, at elevernes hverdag uden for skolen indebærer            

meget tid på internettet, hvor de hverken har kendskab til teknologien og algoritmerne bag.              

En bedre teknologisk forståelse vil kunne bidrage til et bedre kendskab til disse teknologier              

og algoritmer (Olesen, 2019). Disse udtalelser bliver også bakket op af Mehlsen. Det er              

vigtigt at forstå den digitale verdens sammenhæng på blandt andet internettet og de sociale              

medier (Mehlsen, 2018). 

Debatindlæg fra henholdsvis folkeskolen.dk og skoleliv.dk er dog ikke enige i programmering            

som middel mod en bedre teknologisk forståelse. Formålet skal være at holde mennesket og              

dets rolle i den digitale verden i fokus. Selve læringsprocessen omkring programmering må             

ikke stjæle fokus. Det skal være mere overordnet i stedet for udelukkende at lære eleverne               

at kode og forstå programmering (Poulsen, 2015). Debatindlægget fra skoleliv.dk beskriver           
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også en frygt for programmeringens overtagelse af folkeskolens undervisning. Caeli          

forklarer, at det kreative arbejde ligger lige så meget bag algoritmerne, som det gør på at                

lære koderne og deres funktioner. Der er flere og bedre måder at udfolde sin kreativitet på                

end at sidde med Scratch i folkeskolen. Det er den overordnede teknologiske forståelse og              

kreativitet, som skal være omdrejningspunkt (Caeli, 2018). 

Ekspert Filiz Kalelioglus fremviser blandede resultater, fra et casestudy, som undersøgte           

brugen af code.org i folkeskoler. Forsøget forbedrede ikke elevernes kreative og           

teknologiske kompetencer, men eleverne udviste stor interesse for programmeringen.         

(Kalelioglus, 2015).  

Et andet casestudy fra Aalborg universitet, beskriver forvirring blandt lærerne, i forhold til             

programmeringens formål. Eleverne forbedrede her deres teknologiske forståelse og         

kreative evner, men lærerne kunne ikke se programmeringens formål, i forhold til de             

enkelte fag, som de underviste i (Nielsen, Pedersen og Majgaard, 2015). 

 

Er Scratch det rigtige valg, eller er traditionel kodning bedre          

til undervisning i folkeskolen? 

Vi har præsenteret Scratch som værende et program, der kan bruges til at introducere              

programmering til eleverne i folkeskolen. Der er dog andre muligheder, som kan bruges i              

stedet for Scratch. Vi vil i dette afsnit diskutere, om Scratch er det rigtige valg og                

sammenligne programmet med to andre programmer: Blockly og Processing.  

En af manglerne i Scratch er, at der ikke er mulighed for at se blokkene, som de ser ud i                    

traditionelt kodesprog. Det ville give brugerne indsigt i, hvordan blokkene egentlig er            

opbygget. Et program, der kan dette, er Blockly. Blockly er et blokbaseret            

programmeringsprogram, der fungerer på samme måde som Scratch. I begge programmer           

koder brugeren med blokke, men Blockly har brugeren muligheden for at oversætte blokken             

til tekstbaseret programmeringssprog såsom Java og Python. 

Ulempen ved Blockly er dog, at programmet ikke besidder det samme interface som             

Scratch, der er en af de klare fordele ved Scratch. Opbygningen og interfacet i Scratch er                
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med til at gøre programmering nemmere at tilgå for nybegynderen. Samtidig behøver            

brugeren ikke at downloade programmet, hvilket er nødvendigt for at benytte Blockly.  

 

Et andet program, der kunne bruges, er Processing, hvor der kan skrives i kodesproget Java.               

Processing har den fordel, at så snart der er skrevet en linje kode, vil det være muligt at køre                   

programmet for at se, om programmet virker, og hvordan det ser ud visuelt. Det gør, at man                 

undervejs kan være sikker på, at det, der er skrevet, ser ud, som det skal. Ved at bruge                  

Processing vil eleverne lære kodesprog med det samme.  

Processing har dog den ulempe, at det ikke henvender sig til nybegynderen, som Scratch              

gør. Først og fremmest bliver der skrevet i tekstbaseret kodesprog, som i mange tilfælde kan               

være svært at forstå, hvis brugeren ikke har en forforståelse for det. Derudover er der ikke                

samme mulighed for at hente hjælp, som der er i Scratch. I Scratch er der vejledninger for at                  

komme videre, hvis brugeren støder på et problem. Processings referencer er ikke lige så              

nemme at forstå, da beskrivelsen af den funktion, der er søgt hjælp til at forstå, ofte er lang                  

og kompleks. Disse referencer egner sig derfor til den mere erfarne bruger frem for              

nybegynderen. 

Da rapportens udgangspunkt blandt andet er at undersøge, om diverse computationelle           

kompetencer er relevante for folkeskoleeleven, og om programmering er den bedste måde            

at lære disse, er det ikke nødvendigt, at de lærer et tekstbaseret programmeringssprog.             

Scratch har mange af de nødvendige redskaber for at opfylde dette. 

 

I hverken Blockly eller Processing har man mulighed for at downloade programmet på             

dansk. Det er også en vigtig funktion i Scratch, da brugeren dermed ikke er afhængig af at                 

kunne læse og forstå engelsk.  

Selvom disse to programmer besidder kvaliteter, som Scratch ikke gør, er der flere fordele              

end ulemper ved at bruge Scratch til at introducere programmering til folkeskoleelever.  
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Konklusion 

Vi kan konkludere, at Scratch henvender sig godt som værktøj til læring af programmering i               

folkeskolen. Desuden har Scratch et brugervenligt interface, der er indbydende og nemt at             

navigere rundt i samtidig med, at brugeren har mulighed for at finde vejledninger på siden. 

Scratch er dog ikke perfekt. Der er forskellige utilsigtede effekter og mangler ved             

programmet. Et af de mere væsentlige problemer ved Scratch er, at brugeren ikke har              

mulighed for at se, hvordan blokkene er opbygget i tekstsprog. Et lignende program, Blockly,              

der også koder i blokke, tilbyder funktionen ved at kunne skrive kode i tekstsprog. 

Ved at lave en undervisningsgang i Scratch kan vi konkludere, at programmet understøtter             

computational thinking. Forskellige faser af undervisningen giver eleverne mulighed for at           

udvikle kompetencer inden for computational thinking. Undervisningen er bygget op på           

baggrund af to interviews lavet med folkeskolelærere, så undervisningen efterligner en reel            

undervisningsgang så vidt muligt.  

Der er dog forskellige holdninger om, hvor vigtigt det er at implementere programmering i              

folkeskolen for at opnå en større teknologisk forståelse hos eleverne. Det menes ikke at              

være nok at lære børn i folkeskolen at programmere. Der skal også tages en mere               

overordnet tilgang til teknologiforståelse for at eleverne kan opnå en større teknologisk            

forståelse.  

Vi mener trods alt, at der er tilstrækkeligt grundlag for, at en implementering af              

programmering vil give folkeskoleelever de nødvendige kompetencer inden for         

computational thinking, som giver dem en bedre teknologisk forståelse.  

 

Perspektivering 

Undervejs i vores teori- og empiriindsamling er vi stødt ind på andre problemer, som er               

relevante at undersøge for at skabe et komplet undervisningsforløb. Et af disse problemer             

kom til syne, da vi interviewede Lis Zacho. Problemet er, at lærere ikke føler sig trygge ved                 

at bruge Scratch i undervisning. Grundet begrænset tid har vi valgt ikke at fokusere på det,                
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men vi har gjort os tanker omkring en løsning. Lærere under uddannelse skal undervises i               

brugen af it til undervisning i et større omfang, end de gør nu. Derudover nævner Lis Zacho,                 

at lærere sjældent bliver sendt på teknologikurser. Flere lærere på teknologikurser kan lede             

til større tryghed til at benytte programmer som Scratch i undervisningen. 

Problemet skal undersøges og underbygges yderligere, før vi kan konkludere, at dette kan             

være en løsning. 

 

Grundet tidsprioritering har vi ikke lavet yderligere undervisningsgange end         

undervisningsgang #6. Hvis vi havde længere tid, ville vi have lavet de foreliggende og              

efterfølgende undervisningsgange. Årsagen til vi ikke har valgt at eksemplificere en           

foreliggende undervisningsgang er, at indholdet i disse primært vil være introducerende til            

diverse funktioner, Scratch indeholder. Når eleverne er nået til undervisningsgang #6, vil            

indholdet være et samspil af flere funktioner, som eleverne vil kunne forstå, fordi de har               

lært det tidligere. Vi mener ikke, at en introducerende undervisningsgang vil være det             

korrekte eksempel på den overordnede undervisning, og derfor har vi valgt           

undervisningsgang #6. 

 

Undervisningsgangen er skabt af opbakkende teori, men mangler en test i praksis. Efter             

skabelsen af manglende undervisningsgange vil næste skridt være at afprøve dem, som vil             

give os resultater til forbedring af undervisningen. 

 

Det ville også have været interessant at opbygge en undervisningsplan, som den normalt ser              

ud i folkeskolen. Det ville kræve, at projektet tog et andet fokus, da vi skulle have undersøgt                 

mere om selve planlægningen af en undervisning, end vi har gjort. Der er utroligt mange               

punkter, der tages højde for, når en lærer planlægger et forløb til en klasse i folkeskolen. 

Vi havde en idé om at følge en skabelon for en undervisningsplan, men vi fandt ud af, at vi                   

ikke kunne sætte nok tid af til at følge denne idé til dørs. Hvis vi havde haft mulighed for det,                    

ville vi kunne komme i dybden med klassiske emner inden for undervisningskunsten såsom             

didaktik, klasseledelse og børns forudsætninger.  
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