
 
 

 

Programmering er kommet på skoleskemaet 

Eleverne i folkeskolen skal lære at programmere. På den måde udvikler de både deres digitale færdigheder, 

de bliver mere reflekterede omkring deres brug af it – og de får ikke mindst muligheden for at tilegne sig 

fagfagligt stof på nye måder  

 

Af Tobias Kidde Skov, pædagogisk konsulent, eVidenCenter

Programmering skal integreres i fagene i 

folkeskolen, både som en komponent i 

folkeskolens inddragelse af mere it, men også 

fordi programmering kommer til at blive en stor 

del af elevernes fremtid. Bl.a. Dansk Erhverv 

mener at programmering skal fylde mere i 

folkeskolen. Eleverne skal ikke blive eksperter i 

avanceret kodning, men skal via enkelte 

programmeringsværktøjer bl.a. skabe og udvikle 

forudsætning for at forstå mulighederne med 

programmering, eksempelvis til at lave websites, 

skabe animationer og producere spil. Det handler 

om digital dannelse, men også om at tænke i nye 

abstrakte processer og skabe digitale 

produktioner.  

Fælles forståelse og færdigheder 

Hos eVidenCenter har vi gennem et kursusforløb 

undervist i programmering i 5.C på 

Vestermarksskolen i Odder. Formålet med 

kursusforløbet var, at lærer og elever sammen 

skulle eksperimentere med programmering i 

programmeringsværktøjet Scratch og på den 

måde udvikle fælles digital forståelse og 

færdigheder: Eleverne skulle eksperimentere 

med programmering og arbejde fagfagligt med 

programmering som et værktøj. Læreren skulle 
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efter kursusgangene selv kunne inddrage 

programmering som værktøj i undervisningen ud 

fra didaktiske og fagfaglige overvejelser.  

I 5. klasse er det endnu ikke muligt for eleverne at 

programmere større koder selv. Undervisningen 

var derfor som udgangspunkt instruktivistisk, 

hvor eleverne fik vist en programmeringskode, 

som de så brugte i deres eget spil. Til gengæld fik 

eleverne stor frihed til at sidde sammen og 

designe ekstra funktioner til deres spil såsom 

historien bag, lyde, baggrunde, bevægelser, 

figurer osv.   

Eleverne var meget motiverede og hurtige til at 

opnå en grundlæggende forståelse af 

mulighederne med programmering. De lærte 

også hurtigt, hvordan Scratch fungerede, og 

nogle af eleverne forsøgte sig endda selv med 

egne programmeringer undervejs.  

Netop sammenhængen i kurset mellem en fast 

stilladseret undervisning i Scratch og elevernes 

egne muligheder for frit at designe og udvikle 

projekter, gav mange spændende vinkler og 

forskellige spil. Denne tilgang gav samtidig et 

godt udgangspunkt for det fagfaglige arbejde i 

Scratch. 

Matematik med Scratch 

Den fagfaglige del af kurset handlede om at 

bringe matematik og programmering sammen 

gennem Scratch. Her blev der udviklet 

matematikopgaver, hvor eleverne to og to skulle 

programmere en ”pen” til at tegne forskellige 

regulære polygone figurer, som kunne tegnes ved 

et tryk på en vilkårlig tast. Eleverne arbejdede 

med at programmere ”pennen” på baggrund af 

deres viden om tal, koordinatsæt, grader, 

udvendige vinkler og størrelser. 

Matematikopgaverne blev efterfølgende delt i 

Scratch, så alle i klassen havde adgang til 

hinandens produktioner.  

2. klasse invitereret  

Ud over den matematiske læring lå der også et 

spændende potentiale i forhold til elever i andre 

klasser, når de også skulle lære om regulære 

polygoner. Netop dette blev omdrejningspunktet 

for den sidste kursusgang, hvor 2. klasses elever 

blev inviteret til at se og afprøve eleverne i 5.Cs 

produktioner. Det afrundede kursusgangene på 

en god måde, og det var samtidig tydeligt, at 

både den mere frie og innovative del med 

programmering og de faste fagfaglige opgaver 

også fremover vil være en del af undervisningen i 

5.C på Vestermarkskolen  

 

Fakta om Scratch 

Scratch er et programmeringsværktøj, som er 

udgivet både som app og til webbrowser, og 

henvender sig til børn fra 5-7 år (Scratch Jr.) og 

op til elever i udskolingen.  

Scratch er bygget op i et koordinatsystem. Man 

programmerer på den baggrund forskellige 

kodeblokke, sætter dem sammen og ændre på 

dem, så der skabes en udvikling gennem 

eksempelvis figurer (kaldet Sprite). Det er muligt 

at programmere alt fra spil, små film og 

manualer, til små animationer og interaktive 

fødselsdagskort. 

Find Scratch på http://scratch.mit.edu/ 

Scratch app:  

iTunes: https://itunes.apple.com/us/app/start-

scratch/id536929503?mt=8 

Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=u

k.co.seasoftcomputing.StartScratch 
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Eksempel på en matematikopgave lavet i Scratch 

af 5.C: 

http://scratch.mit.edu/projects/36081952/ 

Eksempel på et spil lavet i Scratch af 5.C: 

http://scratch.mit.edu/projects/35279796/ 
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