
 

 

 

 

ASTE Coding Class   
Hovedrapport: Dokumentation og evaluering  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



 1 

Indholdsfortegnelse  
  

Indledning 3 

Evaluering og dokumentation (metode) 6 

Læreruddannelse og computationel tænkning - litteratur perspektivering 8 

Eksisterende moduler, fag og tilgange 8 

Tendenser og diskussioner i forskningen 12 

ASTE Coding Class modulet 15 

Kort beskrivelse af modulet 15 

Modulets vidensgrundlag 15 

Kompetenceområder, som indgik i modulet 16 

Kompetencemål, som indgik i modulet 16 

Arbejdsformer på modulet 16 

Deltagelseskrav 19 

Evaluering og godkendelse af modulet 19 

Tema 1: ASTE Coding Class undervisningen - 20 

Pædagogiske greb 20 

Undervisernes kompetencer 20 

Fysiske materialiteter og tilstedeværelse 21 

Deltagerinkluderende undervisning 22 

Individuelt, gruppearbejde, plenumpræsentationer, inspiration og sparring 24 

Samarbejde på tværs af årgange 25 

Udforskning af værktøjer halvt på egen hånd og i fællesskab 26 

Projektorienteret med fokus på undervisningskompetencer 26 

Praksisforankring og lektionsstudier 28 

Dobbeltdidaktik 30 

Egne teknologifærdigheder, teknologimestring og fokus på eleverne 31 

Udvikle kreativitet og en skabende tilgang gennem teknisk problemløsning og tekniske 

udfordringer 32 

Tema 2: Deltagernes læring i undervisningen 34 

Bred palette og spredhagl 34 

Først blok- og siden tekstprogrammering 35 

Tekniske færdigheder 38 

Relation til undervisning i skolen - Undervisningskompetencer 40 

Hvad er væsentligt i forhold til eleverne i skolen? 44 

Tema 3: Det faglige indhold i undervisningen 47 

Kunne udvikle og analysere kreative it-produkter og sætte i didaktisk ramme i andre fag 47 

Klæder modulet på til at lære nye pædagogiske metoder og tage nye teknologier til sig? 51 

Tydelige faglige mål og vurderingskriterier 52 

Computationel tænkning 52 

Styrke elevernes evne til at udtrykke sig 54 

Planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb 55 

It-kreativitet og programmering som indgang til motivation og stimulation af elevernes lyst 

til at lære 57 



 2 

Understøtte elevernes forståelse 57 

Anvende it til at skabe undervisning der fremmer elevernes alsidige udvikling 58 

Teori og litteratur 59 

Tema 4: Uddannelsesorganisering 61 

Forankring af modulet i ASTE læreruddannelsen 61 

Diversitet i studerende 63 

Frafald 65 

Det ekstracurriculære aspekt 67 

Konklusioner og perspektiver 70 

Referencer 76 

Forfatterne 78 

 

 

  



 3 

Indledning   

Denne rapport præsenterer resultaterne af evalueringen og dokumentationen af ASTE 

Coding Class modulet (2017-2018). Initiativet til modulet, samt evalueringen og 

dokumentationen af ASTE Coding Class, er igangsat af IT-Branchen i samarbejde med 

Institut for læreruddannelse ved Københavns Professionshøjskole.  

 

”Computational thinking” (i det følgende oversat til “computationel tænkning”) betragtes 

internationalt som et af det 21. århundredes centrale kompetenceområder. Computationel 

tænkning er imidlertid et nyt begreb i dansk grundskolesammenhæng og i 

læreruddannelsen. Coding Class projektet 2016-20171 var det første store 

skoleudviklingsprojekt i Danmark, der satte fokus på det nye begreb i danske skoler og 

undervisningsaktiviteter. I skoleåret 2017-2018 lancerede Undervisningsministeriet forsøgs- 

og udviklingsprojekt med et valgmodul i teknologiforståelse til udskolingen (7.-9.klasse) i 

grundskolen. Dermed blev der varslet et fokus på informatik / computationel tænkning, 

kodning og programmering samt digitale design i grundskolen. Herved blev det presserende, 

at også læreruddannelserne forholdt sig til arbejdet med disse områder.  

 

26. Januar 20182 offentliggjorde Undervisningsminister Merete Riisager et nyt forsøg med at 

gøre fagligheden “Teknologiforståelse” obligatorisk i folkeskolen. I “Kommissorium for den 

rådgivende ekspertskrivegruppe for forsøgsprogram for styrkelse af teknologiforståelse i 

folkeskolens obligatoriske undervisning” står der: 

 

“...undervisning i følgende kundskaber bør styrkes i folkeskolen:  

 

● Teknologiens og automatiseringens betydning i samfundet, herunder forståelse for 

sikkerhed, etik og konsekvenser ved digitale teknologier  

 

● Computational thinking (informatik) som vidensområde, herunder grundlæggende 

viden om netværk, algoritmer, programmering, logisk og algoritmisk tænkning, 

abstraktion og mønstergenkendelse, datamodellering samt test og afprøvning  

 

● Iterativ designproces i en vekselvirkning mellem at forstå den verden, som der 

designes til og de digitale teknologier, der designes med.  

 

● Kompleks problemløsning, hvor børn gennem forståelse for designprocesser skaber 

nye løsninger med digitale teknologier og lærer at argumentere for deres relevans.  

 

I udviklingen af det faglige indhold skal der være fokus på, at faget skal være 

almendannende, kreativt og skabende.”3 

  

ASTE Coding Class modulet er udviklet og undervisningen gennemført i efteråret 2017 og 

foråret 2018. Modulet knytter således an til, men har ikke været målrettet den nye 

obligatoriske faglighed i folkeskolen. ASTE Coding Class modulet er udviklet med fokus på 

                                                
1 Se: https://itb.dk/articles/fremtidens-kompetencer/coding-class 
2 Se: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/jan/180126-undervisningsministeren-vil-goere-
teknologiforstaaelse-obligatorisk-i-folkeskolen  
3 Se: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf18/jan/180124-kommissorium-for-
raadgivende-ekspertskrivegruppe-teknologiforstaaelse.pdf?la=da  

https://itb.dk/articles/fremtidens-kompetencer/coding-class
https://itb.dk/articles/fremtidens-kompetencer/coding-class
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/jan/180126-undervisningsministeren-vil-goere-teknologiforstaaelse-obligatorisk-i-folkeskolen
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/jan/180126-undervisningsministeren-vil-goere-teknologiforstaaelse-obligatorisk-i-folkeskolen
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf18/jan/180124-kommissorium-for-raadgivende-ekspertskrivegruppe-teknologiforstaaelse.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf18/jan/180124-kommissorium-for-raadgivende-ekspertskrivegruppe-teknologiforstaaelse.pdf?la=da
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computationel tænkning. Modulet blev udviklet i efteråret 2017 og udbudt til alle ASTE 

studerende som frivilligt modul i 2017-2018.  ASTE står for Advanced Science Teacher 

Education, og er en særlig science linje, som Københavns Professionshøjskole udbyder4 

målrettet matematik- og naturfagslærere med fokus på udskolingen (7.-9. klasse). ASTE 

Coding Class modulet skulle ifølge modulbeskrivelsen forberede de studerende på 

fremtidens skole, hvor kodning og programmering er på vej ind i skolen.  

 

Modulet rettede sig mod at:  

 

”...at udvikle jeres kompetencer i og gøre jer i stand til at undervise i digitale skaberværktøjer. 

Digitale skaberkompetencer skal forstås som programmering, webudvikling, elektronik, 

spiludvikling, databehandling og robotteknologi – alt sammen via en kreativ tilgang. Ud over 

at lære de faglige aspekter af teknologierne, kommer I også til at lære en masse om it-

didaktik, innovationsdidaktik, 21. århundredes kompetencer og it-dannelse.”  

(Kilde: brev til ASTE studerende) 

  

35 af ASTE uddannelsens studerende tilmeldte sig modulet. Kønsfordelingen på modulet var 

ca. den samme som for ASTE uddannelsen (60 mænd og 40 kvinder for hver 100 

studerende). Modulet var i en dansk sammenhæng det første dokumenterede forsøg på 

udvikling af et modul, der udviklede fremtidens læreres forståelse for computationel 

tænkning og pædagogiske kompetencer til selv at kunne løfte undervisningsaktiviteter i 

skolen, der understøttede udviklingen af elevernes computationelle tænkning i og på tværs 

af fag.  

 

Set i forhold til dette er ASTE Coding Class modulet et banebrydende og interessant 

pilotmodul, da erfaringerne med modulet kan bidrage med åbninger af spørgsmålet om, 

hvordan læreruddannelsen pædagogisk og meningsfuldt kan arbejde med computationel 

tænkning – her med fokus på science lærere. Modulet udvikler praksisser, viden og 

erfaringer relateret til (men ikke dækkende for) lærerkompetenceudvikling med fokus på den 

nye obligatoriske faglighed “Teknologiforståelse” i folkeskolen. ASTE Coding Class modulet 

har fokus på computationel tænkning og tilgangen til arbejdet med computationel tænkning 

på modulet er kreativ og skabende. 

  

ASTE Coding Class modulet er udviklet som ét svar på hovedspørgsmålene: Hvordan kan 

læreruddannelsen undervise i computationel tænkning? Hvad skal være curriculum? Hvilke 

pædagogiske greb er relevante? Hvordan lærer lærerstuderende selv at blive 

computationelle tænkere? Hvad vil det sige? Og hvordan lærer lærerstuderende at arbejde 

med elevernes computationelle tænkning i skolen?  

 
Nærværende rapport dokumenterer og evaluerer erfaringerne med ASTE Coding Class 

modulet set fra undervisernes og de studerendes perspektiv. Det er en formidlende og 

anvendelsesorienteret rapport skrevet med det sigte at kunne bidrage med ny viden om 

udfordringerne og mulighederne i arbejdet med computationel tænkning og programmering i 

læreruddannelsen. Evalueringen og dokumentationen er gennemført med den hensigt at 

                                                
4 Se: 
https://www.phmetropol.dk/Uddannelser/Laerer/Uddannelsen/Uddannelsens_opbygning/Sci
encelaerer 

https://www.phmetropol.dk/Uddannelser/Laerer/Uddannelsen/Uddannelsens_opbygning/Sciencelaerer
https://www.phmetropol.dk/Uddannelser/Laerer/Uddannelsen/Uddannelsens_opbygning/Sciencelaerer
https://www.phmetropol.dk/Uddannelser/Laerer/Uddannelsen/Uddannelsens_opbygning/Sciencelaerer
https://www.phmetropol.dk/Uddannelser/Laerer/Uddannelsen/Uddannelsens_opbygning/Sciencelaerer
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skabe et videns- og erfaringsgrundlag, der kan kvalificere udviklingen af fremtidige initiativer 

i læreruddannelsen.  
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Evaluering og dokumentation (metode)  

Evalueringen og dokumentationen af ASTE Coding Class modulet har til formål at pege 

fremad. I forbindelse med udviklingen af modulet var der mange uafklarede spørgsmål: 

  
● Hvordan kan læreruddannelsen undervise i computationel tænkning? Hvad skal 

være curriculum? Hvilke pædagogiske greb er relevante? 

 

● Hvilket niveau og hvilke ambitioner kan vi have for arbejdet med computationel 

tænkning i læreruddannelsen i Danmark? 

 

● Hvilken didaktisk forståelse opnår de studerende via ASTE Coding Class modulet? 

(jf. videns- og færdighedsmålene for modulet) 

 

● Hvordan kobler læreruddannelsen bedst arbejdet med computationel tænkning og 

fag sammen? 

 

● Er det noget særligt, fordi det er naturfaglige fag, der er i fokus i ASTE uddannelsen? 

 

● Hvordan opnår ASTE Coding Class studerende kompetencer til selv at lære nye 

pædagogiske metoder og tage nye teknologier til sig? 

 

● Hvilken betydning har det, at ASTE Coding Class modulet er ekstracurriculært? 

Hvordan oplever de studerende balancen mellem teori og praksis? 

 

● Hvilken betydning har det, at ASTE laver koblinger mellem alle årgangene? 

  

● ASTE tager afsæt i tværfaglighed og modulerne er tværfaglige – fx biologi og 

matematik. Hvordan forbinder de studerende ASTE Coding Class med de forskellige 

fag? 

 

● Hvordan oplever de studerende på ASTE Coding Class modulet, at de studerende 

’kommer og går’? Fx er det kun 2. Årgang, der ikke er i praktik. Disse studerende 

deltager derfor alle gange. Hvad betyder dette for de studerende og underviserne? 

  
Ambitionen med ASTE Coding Class modulet og evalueringen og dokumentationen er at 

pege videre frem ved kvalitativt at forstå betydningerne af ASTE Coding Class modulet - set 

fra underviseres og studerendes perspektiv, som ét ud af flere mulige bud på arbejdet med 

computationel tænkning i læreruddannelsen. Evalueringen og dokumentationen af ASTE 

Coding Class modulet er en lille kvalitativ pilotundersøgelse, der tager afsæt i følgende 

undersøgelsesdesign: 

  

● Et mindre litteraturstudie – Hvilken viden findes der om arbejdet med computationel 

tænkning i læreruddannelser? 
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● Undervisningsobservationer fire – nedslag i ASTE Coding Class undervisningen 

primært med henblik på bedre at forstå modulet og kunne spørge kvalificeret i 

interviewene med undervisere og studerende. 

 

● Fokuserede gruppeinterviews5 med modulunderviserne i begyndelsen af 2018 og 

umiddelbart efter afslutningen af modulet juni. 

 

● Enkeltinterviews med de otte studerende, der gennemførte modulet, umiddelbart 

efter afslutningen af modulet. 

 

Dokumentationen af ASTE Coding Class aktiviteterne foregår endvidere løbende via 

undervisernes refleksioner over udviklingen af modulet samt indsamling af materialer i 

forbindelse med modulet. Det er en præmis, at et modul der kører for første gang, vil være 

under udvikling og i proces, mens undervisningen forløber. Underviserne ændrer løbende 

perspektiv på undervisningen, baseret på de erfaringer de opnår i samspillet med de 

studerende på modulet. Undervisningsplanen er heller ikke færdigudviklet fra begyndelsen. 

Det er et igangværende udviklingsprojekt, hvor det har været væsentlig at eksperimentere 

med undervisningen og tillade fejl. 

 

Metodisk er der tale om en intern anvendelsesorienteret (sigter på at skabe grundlag for 

videre handling), systematisk (observationer og interviews), databaseret (baseret på 

empiriindsamling) og procesorienteret undervisningsevaluering og dokumentation 

(Andersen, Wahlgren & Wandall, 2017). Evalueringen og dokumentationen sætter fokus på: 

 

Tema 1: ASTE Coding Class undervisningen – pædagogiske greb 

Tema 2: Deltagernes læring i undervisningen 

Tema 3: Det faglige indhold i undervisningen 

Tema 4: Modulets placering i ASTE uddannelsen. 

 

De fire temaer med undertemaer udspringer af vores interviewguides. Selvom ASTE Coding 

Class modulet er det første dokumenterede initiativ i en dansk læreruddannelseskontekst, 

der specifikt retter sig mod computational tænkning, er der flere internationale erfaringer 

indenfor dette område.  Inden vi vil fordybe os i de fire temaer, undervisernes og de 

lærerstuderendes erfaringer med ASTE Coding Class modulet, vil vi kort beskrive nogle af 

erfaringerne fra den internationale forskning inden for dette område.    

                                                
5 Alle interviews og referencer til undervisere og studerende er anonymiserede. 
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Læreruddannelse og computationel tænkning - 

litteratur perspektivering  

I den internationale forskning er der i de senere år kommet øget bevågenhed om praksisser 

og policy inden for “computational thinking” - computationel tænkning, kodning og 

programmering. Denne litteratur beskriver en lang række nye udfordringer og 

genstandsområder knyttet til det faktum, at computationel tænkning efterhånden indgår som 

en mere eller mindre integreret del af curriculum i mange europæiske lande. De mange 

udfordringer, dette giver anledning til, er eksempelvis afspejlet i en antologi om emnet fra 

2017. Bogens kapitelorganisering giver et indblik i de mange områder og kontekster, 

integrationen af computationel tænkning i skolesystemet har implikationer på. Disse 

omfatter: 

 

- K-12 uddannelse (det, vi i Danmark betegner som 0.-10. klasse)  

- higher education,  

- efteruddannelse af lærere,  

- hvordan der udvikles evalueringsformer, der indfanger elevers evner og formåen 

inden for computationel tænkning, kodning og programmering 

- nye teknologier og værktøjer til at undervise i computationel tænkning samt 

tendenser i policy (Rich & Charles, 2017)  

 

Alene denne inddeling af kapitler giver indblik i, at integrationen af computationel tænkning i 

curriculum i folkeskoler har implikationer på både primære, sekundære og tertiære 

uddannelsesniveauer, og giver anledning til en lang række af pædagogiske og didaktiske 

overvejelser og udfordringer. I europæiske lande håndteres disse udfordringer forskelligt, 

hvilket også kan ses afspejlet i tilgange til at uddanne kommende lærere og efter- og 

videreuddanne lærere i computationel tænkning. I dette afsnit vil vi fokusere på at beskrive 

eksisterende nationale og internationale tilgange til og erfaringer med at undervise i 

computationel tænkning og programmering, specifikt i læreruddannelse samt efter- og 

videreuddannelse af lærere. Desuden vil vi kort opridse nogle af de væsentlige pågående 

diskussioner om pædagogiske idealer og tilgange til undervisning i computationel tænkning. 

Afsnittet er dels baseret på rapporter og kortlægninger af eksisterende initiativer på 

europæisk og skandinavisk niveau og på vores egen afsøgning af eksisterende og 

igangsatte nationale tiltag. Desuden inddrager vi også relevant forskning, der beskæftiger 

sig med at beskrive og undersøge erfaringer med sådanne tiltag.   

Eksisterende moduler, fag og tilgange  

I de fleste europæiske lande er der i løbet af de senere år sket initiativer for enten at 

uddanne eller efter- / videreuddanne lærere indenfor computationel tænkning, 

programmering eller lignende fagområder, så de er i stand til at varetage undervisning inden 

for dette område i grundskolen. Siden 2015 har European Schoolnet udarbejdet en række 

rapporter, der kortlægger igangværende initiativer til uddannelse af lærere inden for 

computationel tænkning og programmering. Den første af disse rapporter blev publiceret i 
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2015 (Balanskat & Engelhardt, 2015) og viste væsentlige nationale forskelle i Europa på 

omfanget af igangværende og planlagte uddannelsestiltag, og hvem der involveres som 

undervisere i de undervisningstilbud, der udbydes til lærerstuderende.  

 

På tværs af de Europæiske lande ses der eksempler på, at universiteter, læreruddannelser, 

kommercielle virksomheder, non-profit virksomheder og uddannelsesministerier tilbyder 

lærerstuderende eller færdiguddannede lærere undervisning i computationel tænkning 

(ibid.).  

 

Rapporten beskriver samarbejde med stakeholders fra industrien som en absolut 

nødvendighed, ligesom der påpeges et stærkt behov for pionerlærere, der går forrest (ibid., 

s. 71). Rapporten beskriver samarbejde med virksomheder som en nødvendighed 

foranlediget af, at det i høj grad er i industriens interesse at medvirke i uddannelses- og 

efter- og videreuddannelsesaktiviteter, fordi det medvirker til at kvalificere den arbejdskraft, 

selvsamme industri på sigt får behov for. England er et af de lande, hvor der er etableret 

relationer mellem universitetsforankrede læreruddannelser, IT-branchen og 

brancheorganisationer såsom British Computer Society, Computing at School, og hvor en 

række universiteter (eksempelvis Oxford, Queen Mary i London og Northampton) i 

fællesskab med sådanne partnere har udviklet undervisningsmaterialer til læreruddannelser 

(Ibid.). Lignende eksempler ses i Finland, hvor computationel tænkning og programmering 

blev en del af grundskolens curriculum i 2014. Her ses der aktuelt eksempler på 

partnerskaber mellem læreruddannelser, datalogiske institutter og kommercielle 

virksomheder i uddannelse og efter- og videreuddannelse af lærere i computationel 

tænkning (Bocconi, Chioccariello & Earp, 2018).  

 

Ifølge Bocconi, Chioccariello & Earp, har nogle af efter- og videreuddannelsesaktiviteterne 

med fokus på algoritmisk tænkning været udviklet og udbudt som MOOCs6. Formålet med 

disse MOOCs har været at tilbyde lærere pædagogisk og didaktisk støtte til at udvikle og 

dele undervisningsmaterialer (Toikkanen & Leinonen, 2017). De hidtidige rapporterede 

erfaringer fra Finlands brug af MOOC er, at den afviklede MOOC skabte gode rammer for, at 

lærere kunne udvikle og dele konkrete undervisningsressourcer og forløb (ibid.). Dette 

udbytte skal ses i lyset af, at den gennemførte MOOC netop var udviklet for at afhjælpe en 

på daværende tidspunkt mangel på undervisningsmaterialer i Finland, hvilket var en 

væsentlig hæmsko for at implementere faget. Desuden foreligger der ingen resultater om, 

hvorvidt lærernes deltagelse i denne MOOC har støttet dem i at undervise i computationel 

tænkning, men blot at den støttede dem i at udvikle undervisningsmaterialer. Et andet 

væsentligt aspekt ved disse forskningsresultater er, at i alt 2700 lærere tilmeldte sig MOOC 

modulet, mens kun 501 lærer gennemførte. Gennemførelsesprocenten var således under 

20. Selvom MOOCs umiddelbart fremtræder som en belejlig tilgang til at komme i mål med 

et stort efteruddannelsesbehov til mange lærere på samme tid (endda for relativt få 

ressourcer), peger disse tal på væsentlige udfordringer ved en sådan tilgang.  

 

England står ligesom Finland overfor en væsentlig udfordring, da de skal have opkvalificeret 

en lærerstab på mere end 500.000 lærere i grundskolen til at varetage undervisning i det de 

                                                
6 MOOC er forkortelse for “Massive Open Online Courses” og er web-baseret frit tilgængelig 

undervisning, hvor et i princippet ubegrænset antal studerende kan deltage under forudsætning af, at 
de har en computer med internetforbindelse.  
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har navngivet “computing education”7. Computing education blev en del af curriculum i 2014. 

Computing education indgår forskelligt i hhv. primary og secondary schools. I primary 

schools (elever i alderen 6-11) underviser alle lærere i alle fag, og derfor skal alle 200.000 

lærere i denne del af skolesystemet uddannes til at varetage undervisningen i det nye fag 

(Bocconi, Chioccariello, Dettori, Ferrari & Engelhardt, 2016). I secondary schools (elever i 

alderen 12-16) tilfalder ansvaret for at undervise i computing education derimod 

eksisterende it-vejledere. Uddannelsen af lærere og it-vejledere varetages af en 

græsrodsbevægelse med navnet Computing at School, der har etableret netværket 

“Network of Teaching Excellence in Computer Science”, der skal understøtte lærere og it-

vejledere i at uddannes inden for computing education og integrere fagligheden i deres 

undervisning (ibid.). Græsrodsbevægelsen i England modtager desuden støtte fra det 

statslige “Department of Education”.  

 

I denne engelske kontekst har man eksperimenteret med forskellige blendede8 tilgang til 

efteruddannelse af lærere, og en surveyundersøgelse fra 2015, der undersøger læreres 

tilfredshed og oplevede udbytte af forskellige tilgange, har vist, at de engelske lærere sætter 

størst pris på efteruddannelsesaktiviteter, der kombinerer online fællesskaber (fx via 

MOOCs) med face-to-face undervisning (Sentance & Humphrey, 2015).  

 

Også i Norden har man gjort erfaringer med at uddanne og efter- / videreuddanne lærere i 

computationel tænkning. I Sverige blev programmering en del af curriculum for matematik i 

folkeskolen i 2017, og her pågår også en række webbaserede efteruddannelsesaktiviteter 

(Bocconi, Chioccariello & Earp, 2018). Disse initiativer omfatter kurser i basal 

programmering, en række konferencer og webinarer, ligesom universiteter tilbyder 

basiskurser i programmering for matematiklærere på både folkeskole- og gymnasieniveau 

(ibid.). I Norge udbydes der et valgfag på læreruddannelsen, der indeholder modellering, 

programmering og kodning (ibid.).  

 

I rapporten fra European Schoolnet i 2015 er det bemærkelsesværdigt, at Danmark på 

rapportens udgivelsestidspunkt (dvs. 2015) optræder som det eneste land i kortlægningen, 

der ikke udbyder formel uddannelse i computationel tænkning til lærere. På dette tidspunkt 

er Coding Pirates, der er drevet af frivillige lærere, programmører, forskere og entreprenører, 

beskrevet som det eneste initiativ i Danmark.  

 

ASTE Coding Class modulet, der er genstand for evaluering i denne rapport, kan dermed 

betragtes som det første dokumenterede forsøg på at udvikle et modul om computationel 

tænkning til lærerstuderende i Danmark. På Københavns Professionshøjskole eksisterede 

der i forvejen et internationalt valgfag “Teacher professional technology understanding” - 

lærerprofessionel teknologiforståelse, der blev udviklet, udbudt og gennemført for første 

gang i 2017. Dette valgfag fokuserede imidlertid ikke specifikt på arbejdet med 

computationel tænkning, men mere bredt på at udvikle lærerstuderendes professionsfaglige 

                                                
7 Det skal her bemærkes at der er betragtelige forskelle mellem den måde vi formulere fagligheden 

teknologiforståelse på i Danmark og andre lande som fx England der arbejder med “computing 
education”. Computing education i England består af tre spor “information technology”, “digital 
literacy” og “computer science”. Se: https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/computing-
education/computing-education-report.pdf  
8 Uddannelsesform, der kombinerer tilstedeværelseskurser med e-læring, men kan også være 
kombinationer af internetbaserede selvstudier og gruppediskussioner på internettet  

https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/computing-education/computing-education-report.pdf
https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/computing-education/computing-education-report.pdf
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kompetencer til forståelse og håndtering af teknologi, herunder især med fokus på brug af 

uddannelsesteknologier (fx planlægning, undervisning og evaluering med didaktiske digitale 

læremidler i fagene; børn og unge og uformel læring med it og digitale medier) i 

undervisningen. Herudover berørte modulet aktuelle begreber og tendenser inden for 

digitalisering i skolen bl.a. det nyere fokus på behov for øget fokus på elevernes digitale 

dannelse i skolen.  

 

Der findes i skrivende stund toninger på enkelte læreruddannelser, hvori programmering og 

computationel tænkning indgår som delementer, men der er aktuelt i Danmark 

bemærkelsesværdigt få tiltag inden for læreruddannelse målrettet computationel tænkning 

og programmering. Læreruddannelsen i Professionhøjskolen Absalon udbyder en særlig 

Sci-tek linje, der beskrives som en talentlinje, der rummer elementer af computationel 

tænkning og programmering. Denne linje optager studerende under forudsætning af, at de: 

 

- består en særlig optagelsesprøve  

- har matematik på A-niveau 

- allerede har bestået “Design og programmering” og “Teknologi og engineering”, der 

begge er 10 ECTS fag.  

 

Sci-tek linjen indeholder et ugentligt såkaldt “værkstedbånd” i omfanget 3-4 lektioner pr. uge 

i 1.-7. semester. Her skal de studerende bl.a. afprøve teknologier til at løse konkrete 

problemstillinger (Studieordning, s. 3929). Desuden rummer linjen modelleringsprojekter og 

en teknologi-engineering legestue, ligesom praktikforløbet på denne linje skal gennemføres 

på skoler med særlige STEM (eller beslægtede) profiler (Ibid.). Denne toning af 

læreruddannelsen har til formål at uddanne kommende lærere med kvalifikationer til at 

identificere og udfordre talenter i folkeskolen, samt understøtte skoleledelsen i at udvikle 

talentstrategier (ibid., s. 393).  

 

I skoleåret 2017-2018 blev det nye forsøg med valgfaget “Teknologiforståelse”10 til 

udskolingen (7.-9. klasse) igangsat i Danmark. Forsøget viste dog hurtigt, at de elever, der 

tilmeldte sig valgfaget, primært var drenge og de allerede it-interesserede elever. I perioden 

2018-202111 er nu iværksat et 3-årigt forsøgsprogram med 40-50 skoler, der skal afprøve og 

evaluere modeller for, hvordan den nye obligatoriske faglighed “Teknologiforståelse” kan 

etableres som selvstændigt fag og / eller som faglighed integreret i fag, med en 

almendannende, kreativ og skabende tilgang til undervisningen i folkeskolen. I forbindelse 

med forsøgsprogrammet eksperimenteres med og udvikles endvidere efter- og 

videreuddannelsesaktiviteter til lærerne fra forsøgsskolerne. Forsøgsprogrammet og efter- 

og videreuddannelsesaktiviteterne varetages af samtlige professionshøjskoler i Danmark, 

der udbyder læreruddannelse og efter- og videreuddannelse for lærere. ASTE Coding Class 

modulet er, som tidligere nævnt, udviklet uafhængigt af og udbudt sideløbende med disse 

politiske initiativer.  

                                                
9 Se: 
https://phabsalon.dk/fileadmin/user_upload/Laereruddannelsen/Studieordning_laereruddannelsen_Pr
ofessionshoejskolen_Absalon__feb._2018.pdf  
10 Se: https://www.emu.dk/modul/teknologiforst%C3%A5else-valgfag-fors%C3%B8g-%E2%80%93-
f%C3%A6lles-m%C3%A5l-og-l%C3%A6seplan.  
11 Se: https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/jan/180126-undervisningsministeren-vil-goere-
teknologiforstaaelse-obligatorisk-i-folkeskolen.  

https://phabsalon.dk/fileadmin/user_upload/Laereruddannelsen/Studieordning_laereruddannelsen_Professionshoejskolen_Absalon__feb._2018.pdf
https://phabsalon.dk/fileadmin/user_upload/Laereruddannelsen/Studieordning_laereruddannelsen_Professionshoejskolen_Absalon__feb._2018.pdf
https://www.emu.dk/modul/teknologiforst%C3%A5else-valgfag-fors%C3%B8g-%E2%80%93-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-og-l%C3%A6seplan
https://www.emu.dk/modul/teknologiforst%C3%A5else-valgfag-fors%C3%B8g-%E2%80%93-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-og-l%C3%A6seplan
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/jan/180126-undervisningsministeren-vil-goere-teknologiforstaaelse-obligatorisk-i-folkeskolen
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/jan/180126-undervisningsministeren-vil-goere-teknologiforstaaelse-obligatorisk-i-folkeskolen
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På tværs af de europæiske tilgange til uddannelse og efter- og videreuddannelse i 

computationel tænkning, beskriver Bocconi et. al en tendens til, at der i højere grad har 

været fokus på at udvikle læreres pædagogiske evner til at undervise i computationel 

tænkning, end på at udvikle deres tekniske færdigheder (Bocconi et. al., 2016). Der er med 

stor sandsynlighed flere årsager til dette. Dels findes der tilgange som “barefoot computing” 

og “unplugged computing”, der fokuserer på at udvikle elevers basale viden om teknologi 

uden brug af computere. Disse har været meget udbredt og anvendt (Bocconi, Chioccariello 

& Earp, 2018). Især på mindre klassetrin er dette en belejlig genvej, fordi det både er en 

økonomisk og pædagogisk udfordring at indkøbe og anvende computerudstyr med mange 

elever. Debatten inden for europæisk uddannelsespolitik har desuden i de senere år ofte 

kredset om begreberne 21st century skills og digital dannelse. I disse begreber indgår 

tekniske færdigheder og kompetencer med digitale teknologier naturligvis som et væsentligt 

element, men de synes ofte at være underordnet et højere formål om at udvikle elevers evne 

til at samarbejde, konstruere viden, kommunikere kompetent og forholde sig kritisk til viden i 

et digitaliseret samfund (se fx http://info.21skills.dk/, Marty et. al., 2013). Alt dette er forhold, 

der kan være årsager til, at særligt de pædagogiske aspekter af computationel tænkning har 

stået højt på dagsordenen i de udbudte efter- og videreuddannelsestiltag. 

Tendenser og diskussioner i forskningen 

Også i forskningen har diskussioner om computationel tænkning fyldt meget i de senere år.    

Her har især to spor været fremtrædende, nemlig hvilke pædagogiske idealer, der bør 

tilstræbes, og hvilke teknologier og programmérbare enheder, der er velegnede til at blive 

anvendt i undervisningssituationer i skolen.  

 

Ift. de pædagogiske idealer om computationel tænkning har de allerede nævnte 21st century 

skills spillet en stor rolle. Foruden disse skills, der dækker over de kompetencer, der 

efterspørges i det 21. århundrede, har diskussionen også involveret mere 

dannelsesorienterede begreber såsom “computationel empowerment” (på dansk “digital 

myndiggørelse” - Iversen, Smith & Dindler, 2018) og begrebet “computationel deltagelse”. 

Begrebet digital myndiggørelse markerer et fokus på at udvikle evner, der gør elever i stand 

til at: 

 

“1) engaging creatively in technology development, 2) understanding the role of digital 

technology in society, and 3) reflectively and critically understanding the role of technology in 

one’s own life.”  (Iversen, Smith & Dindler, 2018, p. 4) 

 

Både begrebet digital mynddiggørelse og begrebet computationel deltagelse har fokus på at 

udvikle autonomi hos eleve,r i kombination med at gøre op med et individualistisk fokus, og i 

stedet fokusere på at forberede elever til at indgå aktivt i og bidrage til sociale digitale 

fællesskaber. Computationel deltagelse har ifølge Kafai og Burke (2018) to centrale 

aspekter: at lære kodning mens man designer digitale applikationer og at lære 

programmering af og i fællesskab med andre: 

 

 “(...)providing a social context in which these programming tools are used and where 

programming artifacts are shared is equally important. It suggests that how we engage 

beginners in programming can be a collaborative activity”.  (Kafai & Burke, 2018, p. 396). 

http://info.21skills.dk/
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Diskussionen om pædagogiske idealer for undervisning i folkeskolen er af naturlige årsager 

særdeles vigtig for, hvordan undervisning i computationel tænkning på læreruddannelser 

skal udformes. Det er sådanne pædagogiske overvejelser, der skal danne udgangspunktet 

for indhold og tilrettelæggelse af undervisningen af de kommende lærere.    

 

I løbet af de senere år er der kommet større bevågenhed om de teknologier og den 

software, der anvendes som undervisningsmidler (se fx Repenning, Ashok, Baasawapatna & 

Escherle, 2017; Lawanto, Close, Ames & Braisel, 2017; Brasiel, Close, Jeon, Lawanto, 

Janisiewicz & Martin,2017). Især angår diskussionen på dette område, hvilke teknologier 

eller software, der både leverer tilgængelige og brugervenlige programmeringsmiljøer og 

understøtter udviklingen af reelle computationelle tankeprocesser (Repenning, Ashok, 

Baasawapatna & Escherle, 2017). Repenning et. al. (2017) beskriver, at computationel 

tankeprocesser og tænkning indebærer tre separate processer, nemlig 1) formulering af en 

problemstilling (også beskrevet som abstraktion), 2) udviklingen af et løsningsudtryk (også 

beskrevet som automation) og 3) gennemførelse og evaluering (også beskrevet som 

analyse), og at computationelle tænkeværktøjer bør understøtte disse principper på måder, 

hvor kompleksiteten i det anvendte programmeringssprog er minimeret.     

 

Computationel tænkning, og fagligheden teknologiforståelse er nye begreber i en dansk 

grundskolesammenhæng, og af den årsag eksisterer der ikke en veludviklet og etableret 

fagdidaktik og undervisningskultur, som der gør for de øvrige fag der undervises i på 

folkeskoler og i læreruddannelser. I den sammenhæng bidrager denne evaluering og 

dokumentation med nogle af de første erfaringer med at undervise lærerstuderende i disse 

fagområder, herunder spørgsmål som, hvordan læreruddannelse kan undervise i 

computationel tænkning, og hvad indhold/curriculum i sådan undervisning i givet fald skal 

være.  

 

I forskningslitteraturen om uddannelse af lærere inden for computationel tænkning beskrives 

det som en udfordring, at der er stor diversitet i lærerstuderendes forståelser af, hvad 

computationel tænkning er og indebærer (Sadik, Leftwich & Nadiruzzaman, 2017). Mens 

nogle lærerstuderende betragter computationel tænkning som et selvstændigt fagområde 

beslægtet med matematik og logisk tænkning, forbinder andre det med at anvende 

computere til problemløsning (Yadav, Gretter, Good & Mclean, 2017). Ifølge Sadik, Leftwich 

& Nadiruzzaman (2017) har lærerstuderendes forståelser af computationel tænkning det til 

fælles, at de ofte er simplificerede og langt fra den forståelse af computationel tænkning, 

som det indgår i nye curricula i skolesystemer. Dette repræsenterer en udfordring på flere 

måder. For det første medfører det en udfordring ift. at rekruttere lærerstuderende til valgfag 

inden for dette område, fordi de studerende associerer computationel tænkning med noget 

andet, end det nødvendigvis indeholder. Dette skaber et behov for, at indholdet og formål 

med moduler, valgfag eller lignende om computationel tænkning formidles og kommunikeres 

på en letforståelig måde. Konsekvensen for rekruttering af lærerstuderende ved ikke at være 

opmærksom på dette kan være, at studerende enten frafalder modulet, fordi de oplever at 

det de lærer er for svært overførbart til undervisning i skolen, eller at de undlader at tilmelde 

sig modulet i første omgang, fordi tekniske fagtermer skræmmer dem væk.  

Indsigterne fra forskningen skitseret ovenfor peger således på en række udfordringer 

forbundet med at undervise lærerstuderende i computationel tænkning.  
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I forhold til ovenstående erfaringer, placerer ASTE Coding Class modulet sig i slipstrømmen 

af tiltag, der vægter “computationel empowerment” og “computationel deltagelse”. I et 

internationalt perspektiv bidrager erfaringerne fra modulet med viden om og erfaringer med 

face-to-face undervisningsbaseret kompetenceudvikling af lærerstuderende, og med 

undervisning i computationel tænkning, der vægter en skabende og kreativ tilgang til 

arbejdet med it og computationel tænkning. Modulet markerer sig endvidere ved at have 

tilstræbt et eksplicit fokus på, at de lærerstuderende opnår it-tekniske færdigheder og viden, 

der gør det muligt for dem, at arbejde konkret skabende med aktiv involvering af 

skærmbaserede og fysiske programmérbare enheder og med forskellige 

programmeringssprog i folkeskoleundervisningen, med fokus på udvikling af elevernes 

computationelle tænkning. 

  

Det følgende afsnit beskriver modulindholdet og rammerne for modulet og dets afvikling.   
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ASTE Coding Class modulet  

Kort beskrivelse af modulet  

ASTE Coding Class modulet var et frivilligt ekstracurriculært dansk modul, som blev udviklet 

og udbudt for første gang i 2017-2018. Undervisningen på modulet foregik hver mandag kl. 

8.00-11.15 i efteråret 2017 og foråret 2018; og som lektionsstudier kl. 13.45-15.15 (i ugerne 

47 og 48 på en skole i Lyngby Taarbæk kommune), hvor ASTE studerende observerede, 

hvordan elever udvikler programmeringskompetencer og computationel tænkning i 

undervisningen i skolehverdagen. Lektionsstudier er en fast del af ASTE uddannelsens 

praksis. ASTE Coding Class modulet forløb frem til slutningen af foråret 2018. Som en del af 

modulet besøgte holdet en enkelt gang Praksis- og Innovationshuset12 og flere 

undervisningsgange blev afholdt af Unity hos virksomheden. 

  

ASTE Coding Class modulet startede september 2017 og sluttede med eksamen i uge 23 

(starten af juni) 2018. Modulet rettede sig som tidligere nævnt imod at udvikle kompetencer, 

der skulle gøre den lærerstuderende i stand til at undervise i digitale skaberværktøjer. 

Digitale skaberkompetencer skulle forstås som programmering, webudvikling, elektronik, 

spiludvikling, databehandling og robotteknologi, via en kreativ tilgang. Modulet skulle sætte 

den studerende i stand til begyndende at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere 

faglige og tværfaglige læreprocesser, der inddrager it-kreative tilgange til læring. Den 

studerende skulle via modulet opnå viden, forståelse og færdigheder i brugen af digitale 

skaberværktøjer, udvikle computationel tænkning samt it-didaktiske kompetencer til at kunne 

anvende computationel tænkning i læringssituationer inden for science fagene (matematik, 

biologi, fysik / kemi og geografi). 

 

På baggrund af modulet skulle de studerende kunne tage nye teknologier til sig og udvikle 

didaktiske praksisser med disse. De studerende skulle opnå basisforståelse inden for 

programmering, kunne begrunde og anvende pædagogiske metoder til arbejdet med 

elevernes computationelle tænkning i faglige og tværfaglige undervisningssammenhænge, 

og med henblik på at fremme læreprocesser i skolens fag. 

Modulets vidensgrundlag 

Modulet byggede på it-didaktiske og it-kreative læringstilgange.  

 

Disse dækkede: 

● Grundlæggende læring om teknologierne, både med bruger- og producent-

perspektiv. 

● Læring om brugen af teknologierne i en didaktisk ramme. 

● Overførsel af viden om én teknologi til en anden.  

 

                                                
12 Praksis- og Innovationshuset er en del af Københavns Professionshøjskole. Praksis- og 

Innovationshuset giver studerende rammerne for at udvikle velfærdsteknologi og arbejde med fx 
sundhedsinnovation i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Se: 
https://www.phmetropol.dk/praksishuset/om+praksishuset  

https://www.phmetropol.dk/praksishuset/om+praksishuset
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Kompetenceområder, som indgik i modulet 

● Lærerens tekniske skaberkompetencer 

● Lærerens it-didaktiske kompetencer 

● Lærerens it-dannelse 

● Fremtidens lærerkompetence i forhold til tilegnelse af ny teknologi 

 

Kompetencemål, som indgik i modulet 

Fagformålet var formuleret som at:  

 

“Den studerende kan udvikle og analysere kreative it-produkter og sætte dem i en didaktisk 

ramme i forhold til andre fag. Den studerende kan planlægge, afvikle og evaluere forløb 

hvori programmering indgår som bærende element, både som selvstændigt fag og som 

tværfagligt element i andre fag.”  

 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden 

om 

Udøve Computational thinking. Ved at bruge maskinskridts - 

logik til at kunne løse konkrete problemer 

hvordan man løser konkrete problemer 

ved at programmere sig til løsninger. 

anvende programmering som formidlingsform, der styrker 

elevernes evne til at udtrykke sig i og gennem it-kreative og 

æstetiske udtryksformer 

programmering som kreativ udtryksform 

der styrker elevernes forståelse af den 

digitale verden 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, 

der integrerer programmerings-aktiviteter i folkeskolens fag 

med henblik på at facilitere og stimulere elevernes læring i 

fagene 

it-kreativitet og programmering som 

indgang til motivation og stimulation af 

elevernes lyst til at lære 

Anvende it-kreativitet til at skabe undervisning, der fremmer 

elevernes alsidige udvikling, og skaber rammer for oplevelse, 

fordybelse, innovationskompetence og virkelyst. 

tekniske udtryksformer og elevernes 

alsidige udvikling og 

innovationskompetence 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, 

der stimulerer elevernes lyst til innovation og 

foretagsomhed gennem it-kreative aktiviteter 

innovation og foretagsomhed 

Arbejdsformer på modulet  

Det faglige indhold på modulet var delt op i tre faser: 

 

- Fase 1: Visuel programmering. Her skulle de studerende beskæftige sig med 

blokprogrammeringssprog som værktøj og opnå basisforståelse for programmeringstermer 

og funktioner. De studerende blev introduceret til adfærdsprogrammering i børnehøjde, 

udvikling og opbygning af spil, robotter, opbygning af styring og interaktivitet via hardware. 

 

- Fase 2: Begyndende tekst-baseret programmering. Her bevægede modulet sig væk fra 
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læringsteknologierne og over i de konventionelle kodesprog og programmer. De studerende 

skulle de studerende stifte bekendtskab med begrebet Internet of Things (IoT) og opnå egne 

praksiserfaringer med udvikling af disse. 

 

- Fase 3: Avancerede programmeringssprog og programmer. Her blev de studerende 

introduceret til at bruge professionelle udviklingsværktøjer og til at få en højere forståelse og 

anvendelseskompetence. De studerende anvendte programmeringssyntaks og matematisk 

forståelse og blev bekendt med indsamling og behandling af data. 

 

Ud over de ovennævnte faglige elementer af modulet modtog de studerende undervisning 

der på baggrund af teori og litteratur kredsede om begreberne: 

● Tinkering 

● It-didaktik 

● HCI (Human Computer Interaction) 

● De 21. århundredes kompetencer 

● Teknofilosofi 

● Computational thinking 

● Design 

 

Progressionen og kronologien i indholdet i undervisningsforløbene er kort beskrevet 

nedenfor: 

 

● Intro til programmering ved “analog programmering”  

De studerende arbejdede med programmering ud fra aktiviteterne i New Zealenderen 

Tim Bell’s “CS Unplugged”- curriculum som består af fysiske øvelser og aktiviteter, 

der afspejler en bred kam af aspekterne i computationel tænkning, helt fra at forstå 

det binære talsystem med sorte og hvide kort, til at danse algoritmer og gå rundt i 

lokalet som en programmeret robot med et skattekort af koder.  

 

● KODU Game Lab og forståelse af symbol-baseret programmering 

De studerende arbejdede med dette 3D-spiludviklingsunivers møntet på 

indskolingen, men ud fra præmissen om at værktøjet også kan være egnet til at 

designe kunstig intelligens i figurer og give dem kontekstspecifik adfærd.  

 

● Webudvikling 

De studerende opbyggede deres egen hjemmeside med basal html og videre med 

css. Hjemmesiden skulle også fungere som log for de studerendes refleksioner på 

Coding Class modulet. 

 

● Didaktisk dag 

De studerende blev indført i principperne bag Seymour Paperts konstruktionisme, 

arbejdede med de 21. Århundredes kompetencer og filosofien bag Ken Robinsons 

tanker omkring hvorfor skolen dræber kreativitet.  

 

● Intro til blokprogrammering med Scratch  

De studerende introduceredes til blokprogrammering med programmet Scratch med 

udgangspunkt i opbygning af 2D-arkadespil  
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● Scratch i forhold til matematik 

De studerende løste matematiske problemer fra hjemmesiden “Project Euler” i 

Scratch. 

 

● Scratch-advanced  

De studerende udbyggede deres programmer med fysiske ekstensions i Scratch, 

sensorer og motorer. De studerende afsøgte hjørnerne og begrænsninger 

 

● Micro:bit i forhold til innovation 

De studerende besøgte Praksis- og Innovationshuset, undersøgte sanserum og 

byggede egne “smarthuse” med indbyggede teknologiske løsninger, der alle tog 

udgangspunkt i tilslutning af sensorer og motorer til micro:bit’en. Til dette benyttede 

de studerende programmeringssproget Blockly.  

 

● Micro:bit som problemløsnings og problemdesign-teknologi 

De studerende fik til opgave at bryde ind i en Hack Box - en kasse, der er låst, men 

som har en micro:bit, der viser ledetråde til, hvordan man får den op. Dernæst skulle 

de selv designe egne Hack Boxe. 

 

● Micro:bit og dataopsamling 

De studerende byggede opstillinger, der skulle tjene et hverdagsformål og være i 

stand til at opsamle data og bearbejde denne på computeren. Dette skulle foregå 

med udgangspunkt i Design Thinking-modellen fra Stanford Design School. 

 

● 3D-modellering og kollaboration 

De studerende arbejdede med 3D-modellering og fik til opgave kollaborativt at 

reproducere en nøjagtig gengivelse af en fysisk opstilling i 3D-programmet 

Tinkercad. 

 

● VR og blokprogrammering 

De studerende arbejdede med at opbygge og programmere interaktive VR-verdener i 

programmet CoSpaces og med programmeringssproget Blockly, som de også 

benyttede, når de programmerede micro:bits.  

 

● Introduktion til tekstprogrammering med Sonic Pi og musikprogrammering 

De studerende blev introduceret til tekstprogrammering med programmet Sonic Pi, 

der er et syntaks-baseret værktøj. Her skulle de studerende først lave “reverse 

engineering” på kendte numre og omkomponere dem ved hjælp af kode. Dernæst 

var der fri fortolkning, og de studerende komponerede / programmerede egne numre 

 

● Didaktisk Dag 

De studerende arbejdede med fællesmål for valgfaget “Teknologiforståelse” og de 

fire elevpositioner, som er skildret i det tværgående tema “IT og Medier”. Derpå 

debatterede holdet det videre arbejde omkring teknologiforståelse, og hvilken 

lærerrolle der forventes af dem, når de kommer ud i skolen og skal arbejde med 

teknologi og kreativitet.  

 

● Tekstprogammering fortsat med processing 
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De studerende tog udgangspunkt i Processing-compileren i “Kahn Academy”, som er 

et browserbaseret værktøj til tilegnelse af dybere tekstprogrammeringskompetencer.  

 

● Unity og C#-programmering 

De studerende fik et fire ugers forløb med Unity, hvor de introduceredes til 

programmet C# og generelle principper for opbygning, strukturering, dokumentering 

og kreativitet, når man arbejder professionelt med programmering.  

 

● Udvikling af afslutningsprodukt 

De studerende arbejdede med at udvikle et produkt, der skulle tjene et dobbelt-

didaktisk formål: Produktet skulle afspejle deres egen læring, men også de didaktiske 

overvejelser for, hvordan det ville kunne anvendes i folkeskolen og understøtte 

børnenes læring. Til dette skulle de tage udgangspunkt i de fire elevpositioner i  “IT 

og Medier”, 21. Århundredes kompetencer samt fællesmål og læseplanen for 

valgfagsforsøget med Teknologiforståelse på 7. klassetrin. 

Deltagelseskrav 

I alle faser af modulet blev der taget højde for forskellige praktikperioder og andre 

studiemæssige forpligtelser. De studerende skulle udarbejde en refleksionslogbog med 

fokus på: 

● egen teknisk og it-kreative kompetenceudvikling. 

● deltagelse i den it-kreative proces, herunder især medvirken til udvikling af både 

produktionerne og gruppearbejdet. 

● didaktiske perspektiveringer til kommende praksis. 

● egen teknisk og it-kreativ kompetenceudvikling. 

● anvendelse af it-kreative forløb i forbindelse med praktik, science på Frederiksberg 

eller lektionsstudier. 

 

De specifikke krav til refleksionslogbogen skulle aftales mellem underviserne og holdet. 

Modulet afsluttede med en cafe-præsentation af de studerendes studieprodukt med 

tilhørende analyse af didaktiske potentialer og feedback på en anden gruppes produkt.  

Evaluering og godkendelse af modulet 

Den studerendes udbytte af kurset blev evalueret på baggrund af en samlet vurdering af den 

studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skulle være godkendte. 

Godkendelse af modulet skete på baggrund af godkendelse af ovenstående 

deltagelseskrav. 
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Tema 1: ASTE Coding Class undervisningen -  

Pædagogiske greb  

 

I dette afsnit retter vi blikket imod ASTE Coding Class undervisningen i praksis, set fra de 

lærerstuderendes og ASTE Coding Class undervisernes perspektiv. Afsnittet belyser de 

undervisningspraksisser, som er bragt i spil i ASTE Coding Class aktiviteterne (fx fysiske 

materialiteter og tilstedeværelse, gruppearbejde, individuelt arbejde, plenumarbejde, fælles 

og individuel udforskning af værktøjer, projektorienteret undervisning, praktiske workshops 

mm.).  

Undervisernes kompetencer 

De studerende er enige om, at underviseren fra Unity, som de identificerer som en 

kompetent, engageret og nørdet fagspecialist, har været særligt inspirerende at have som 

underviser. Det er både det at Unity underviseren er en rigtig programmør, og, at Unity og 

C# er autentiske programmer, som bliver benyttet i arbejdslivet, der har appelleret til de 

studerende. Unity underviseren havde ikke synderligt skolekendskab, men han har arbejdet 

med børn inden for fritidsområdet, og derfor kunne han relatere til praksis. De studerende 

peger også på, at det var gennem Unity undervisningen, at begrebet “tinkering” blev klart for 

dem, hvor eleverne får lov til at pille ved programmer og se, hvordan de kan ændre på 

tingene og finde fejlene, hvis de er der.  

 

Underviserne fra læreruddannelsen får også ros for deres engagement. Den ene underviser 

fremhæver de studerende som særligt dygtig til at kunne være nysgerrig sammen med de 

studerende: 

 

“Det har været meget sådan undrende spørgsmål og meget sådan "jeg har gået og tænkt 

over hvordan man laver en kaffemaskine, kan vi ikke lige finde ud af det?". Og der har været 

meget mere feedback på hinanden. ... undervisere og studerende står og diskuterer, hvordan 

dælen man bedst laver en kaffemaskine. ...Det er en fed synergi det giver, fordi du får 

pludselig snakke med din underviser, og får en anden respekt for underviseren.” 

Stud. 1 (KVINDE 2. årgang) 

 

At være på højde med de studerende (teknisk og didaktisk) og gå i dialog med de 

studerende om mulige løsninger, stille undrende spørgsmål indtil de studerende selv finder 

svarene, har været grundlæggende måder underviserne har understøttet de studerendes 

arbejde og aktiviteter i løbet af modulet. De studerende fremhæver, at underviserne ofte ikke 

vidste, hvordan de fik noget til at fungere i et program, men at de havde en undersøgende 

tilgang og motiverede de studerende til at undersøge yderligt. Det væsentlige her er, at 

underviserne var gode til at sætte sig ned og være med til at hjælpe med at finde ud af, 

hvordan et problem kan løses.  

 

De studerende fremhæver også, at underviserne har været gode til at formidle tingene, og at 

de har fået indtryk af, at de vidste meget om, hvordan man programmerer. De studerende er 
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enige om, at det mest centrale er, at underviserne kan vise dem på rette vej ved at tale med 

dem om, hvordan man kan lave et program. De studerende fremhæver imidlertid også, at 

underviserne gerne må være strukturerede og tydeliggøre den røde tråd på modulet. Ifølge 

de studerende skal den ideelle underviser både besidde it-tekniske færdigheder og 

programmeringsfærdigheder, viden om folkeskolen, folkeskoleelevers læring og hvordan 

programmering spiller ind der, samt evnen til at sætte sig ind i den uindviedes sted.  

 

Underviserne selv peger på, at de to hovedundervisere har haft væsensforskellige 

forudsætninger. Den ene har især haft fokus på blokprogrammering og det visuelle samt 

innovationsorienterede, mens den anden har haft mest fokus på tekstprogrammering, 

matematik og problemløsning. Underviserne fremhæver, at det er vigtigt at kunne 

understøtte de studerende i at finde løsninger, men derudover skal de også være bedre end 

de studerende - it-teknisk, programmeringsfærdigheder og didaktisk. Underviserne 

fremhæver endvidere, at de har fokus på at fremme de studerendes kritiske kompetencer og 

vurderingskompetencer. Undervisning med fokus på computationel tænkning forudsætter en 

stor viden om både at kode og programmere, om at udvikle spil og apps, og hvilke 

samfundsmæssige problemstillinger der rejser sig omkring det her felt. 

Fysiske materialiteter og tilstedeværelse  

Fysiske materialiteter og fysisk tilstedeværelse har været en væsentlig grundpræmis på 

ASTE Coding Class modulet. Både studerende og undervisere fremhæver, at det er 

væsentligt af flere årsager at kunne mødes fysisk: 

 

● Digital teknologi er også i rummet og gulvet og ikke kun noget, vi bygger med på en 

skærm 

● Fysisk tilstedeværelse giver mulighed for fokus på det taktile og for at nærstudere og 

udveksle med medstuderende om, hvordan de har konstrueret et fysisk projekt 

● Fysiske fællesskaber giver andre muligheder for gensidig inspiration end online 

fællesskaber.  

 

En af ASTE Coding Class Underviserne forklarer: 

 

“...faget [skal ikke] kun være rent algoritmisk og fra hovedet og op, men også være noget 

med, at teknologi er noget, der er med os i rummet og ude på gulvet, og vi gør noget og 

bygger noget, så er det svært at sidde alene med det, og det er svært at sidde med uden det 

taktile. Altså, man kan sige, man kan jo godt sætte sig derhjemme i sit rum og sidde og lege 

med sin micro:bit, men noget af det, vi oplever, når de sidder og arbejder med de her fysiske 

materialer og sensorer og ting og sager, er også noget med, at så går de hen og kigger på 

dem, hvordan var det lige nøjagtig, du gjorde for at få den der skrue til at sidde rigtig fast? Og 

prøv lige at se det her smarte netværk, jeg har gjort, og... det der fællesskab om dybe, fysiske 

projekter, det er også nogle af de ting, der er svære at oversætte til online 

læringsfællesskaber. Så der er nogle af tingene, som kan, men der er også nogle af tingene, 

hvor jeg tænker, at netop fordi det er sådan en fysisk virkelighed, den er jo af gode grunde 

svær. Ligesom det er svært at blive god til at lave bio-undersøgelser i biologi, hvis du ikke 

også er ude at rende rundt i en sø...”  

(Underviserinterview 1) 
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De studerendes måder at arbejde med computationel tænkning på i forbindelse med ASTE 

Coding Class modulet afspejler tilgangen til computationel tænkning, som er med afsæt i 

“computationel empowerment” og “computationel deltagelse”. ASTE Coding Class modulets 

undervisere har haft fokus på at computationel tænkning også handler om computationelle 

praksisser, der hænger nært sammen med en kollaborativ og kollektiv tilgang til læring, 

videndeling og erfaringsudveksling. I tilkøb til dette er digitale teknologier også indlejret i 

vores taktile rum, og et undervisnings- og læringsmiljø med fokus på computationel 

tænkning må derfor også inkludere blik for det taktile og de fysiske materialiteters betydning i 

undervisningen. Det handler ikke altid om skærmbaserede aktiviteter og produkter.  

 

En tilføjelse til dette er endvidere, at netop fokus på praktiske workshops og hands-on 

aktiviteterne i undervisningen fordrer fysisk tilstedeværelse og aktiv deltagelse i 

undervisningen, mens den foregår. Underviserne eksperimenterede med at dele optagelser 

af undervisningsaktiviteterne med de studerende for at understøtte de studerende, der af 

forskellige årsager ikke kunne være til stede (pga. praktik og andre undervisningsaktiviteter): 

 

“...i starten lagde vi en del ting ud [optagelser af undervisningsaktiviteter], men jeg har ikke 

rigtig indtryk af, at det blev brugt, det vil lagde ud. Så vi har ikke prioriteret det senere hen. 

...vi har lagt links ud til det, vi har lavet... Men ...det, der har været vigtigst, har været at 

deltage i nogle praktiske workshops, hvor man også har kunnet lave nogle ting og snakke om 

det, man har lavet, og snakke ud fra praksis og snakke ud fra hands-on. Og det er svært, når 

man ikke er til stede og specielt svært, når det er en faglighed, de studerende ikke har i 

forvejen.”  

(Underviserinterview 1) 

 

Underviseren forklarer her, at når afsættet undervisningsmetodisk er praktiske workshops, 

så tager det afsæt i at tale om og udvikle sammen i situationen. Det er ikke en type 

undervisning, der er let at forstå og koble sig på asynkront på distancen via videooptagelser 

af studerende og undervisere, der interagerer og kommunikerer om de ting, de udvikler og 

arbejder med. 

Deltagerinkluderende undervisning 

En af udfordringerne på et modul som ASTE Coding Class modulet er, at de studerende har 

meget forskellige it-interesser og -forudsætninger. Det betyder, fremhæver underviserne, at 

det bliver meget svært at arbejde med de studerendes nærmeste zone for udvikling. Af de 

35 science lærerstuderende der påbegyndte modulet, som var ekstracurriculært og frivilligt, 

har kun otte studerende gennemført. De syv ud af de otte studerende, der har gennemført 

modulet, har alle særlige forudsætninger for det. Hvis undervisningen skal kunne ramme en 

mere bred gruppe af lærerstuderende og de lærerstuderende skal opnå tilstrækkelige 

undervisningskompetencer, så skal fagligheden have en helt anden ramme og 

undervisningen have et helt andet omfang, ifølge underviserne. Ifølge de studerende skal 

den være mere praksisrettet med konkrete forankringer i virkelige undervisningsaktiviteter i 

skolehverdagen. Underviserne peger på, at det med modulet først og fremmest har været 

muligt at røre ved og komme i gang med kodning og programmering, men ikke at nå et 

niveau, hvor de studerende virkelig har selvtilliden og føler, at nu har de styr på det her, 

eller, nu har de et overblik, og nu kan de begynde at reflektere over det. Hvis de studerende 
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ikke bare skal have værktøjerne, men også se den pædagogiske mening med det og være i 

stand til at lave noget undervisning selv, kræver det mere tid til fordybelse. 

 

Underviserne fortæller, at de med det store frafald og erfaringerne fra modulet er blevet 

meget opmærksomme på, hvor væsentligt det er at have blik for de studerendes forskellige 

udgangspunkter og interesser (der er to kvinder og seks mænd tilbage til sidst). Det er 

meget væsentligt, at undervisningen starter på et niveau, hvor de studerende kan få 

succesoplevelser. I forhold til arbejdet med computationel tænkning er der tale om en ny 

faglighed, som kan være svær i det hele taget at bringe i spil, fordi den ikke er etableret i 

hverken læreruddannelsen eller folkeskolen.  Dette gør det ekstra udfordrende at motivere til 

modulet. Underviserne er enige om, at de otte studerende, der gennemførte modulet, alle 

har flyttet sig meget set i forhold til deres udgangspunkter.  

 

En af de kvindelige studerende peger på, at det også handler om, hvordan man tematiserer, 

og hvilket sprog man vælger at have som tilgang til modulet: 

 

“Men jeg tror måske også bare at få det til at virke som noget lidt mindre farligt. Spred ordet 

med blokprogrammering i stedet for hjemmesider. Det gør det nemmere at tilgå og få det til 

ikke at se så farligt ud. Og lad være med at bruge alle de fine, farlige ord. Bare ned på jorden 

med det og sig: "skal du undervise i folkeskolen, skal du ned og have 1. klasse? Kunne det 

ikke være vildt sjovt at lære dem at lave en talende ko? Kom nu og lær, hvordan man gør". 

Meget mere ned i niveau. Selvfølgelig kan man risikere at miste nogle af de superdygtige, 

men hvis de er så superdygtige, så kommer de også og hæver niveauet selv. Det tror jeg er 

det eneste, jeg ville kunne gøre, hvis man skulle prøve at ramme piger på det”  

Stud. 1 (KVINDE 2. årgang) 

 

Den kvindelige studerende peger her på, at det for hende ville gøre modulet mere attraktivt, 

hvis det handlede om, hvordan kodning og programmering kan bruges ind i skolen til at 

arbejde med andre udtryksmuligheder for eleverne; frem for fx at have tekstprogrammering 

via hjemmesider som indgang til modulet. Hun er opmærksom på, at denne tilgang imidlertid 

også kan gøre samme modul mindre attraktivt og få det til at fremstå mere banalt for de 

studerende, der har bedre forudsætninger for at arbejde med tekstprogrammering. 

 

En anden pointe, som de studerende fremhæver, er, at modulet primært har tiltrukket og 

formået at fastholde studerende med en stærk it-interesse fra begyndelsen. Det betyder 

også, at det er en særlig kerne af studerende, der er tilbage til sidst. De studerende peger 

på, at det kan være væsentligt at skabe plads på et modul til, at de studerende får it-

interesse via modulet, og at det dermed ikke er en forudsætning for tilmelding til modulet. En 

anden af de studerende forklarer, at til trods for at underviserne lagde op til, at man kunne 

komme som nybegynder på modulet, så forudsatte modulet så meget arbejde for 

nybegyndere, at det gjorde det vanskeligt for dem at følge med. Den studerende foreslår at 

udvikle en differentieret indgang til modulet, således at nogle kan begynde på helt 

grundlæggende intro-niveau, mens mere erfarne kan skippe den del og starte lidt senere. 

 

“Så hvis man ønsker at det skal være for alle, så skal der ligesom ligge noget "for alle" 

undervisning til at starte med. Som man måske kan skippe, hvis man har erfaringen. For folk 

kommer jo til det med forskellige tilgange. Det er jo også kedeligt at sidde seks lektioner og så 

få noget som "Ja okay, jeg ved godt, hvordan man bruger det".  

Stud. 4 (MAND - 3. årgang - programmeringserfaringer) 
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Hvor den mandlige studerende i citatet taler for en differentieret tilgang til opstarten af 

modulet, så har modulet for andre studerende været optimalt. En af de mandlige studerende 

med it-interesse og lidt erfaringer med kodning oplever, at han havde fin mulighed for at 

være med. En af de kvindelige studerende uden forudsætninger forklarer hendes 

udgangspunkt: 

 

“Men mine forudsætninger var bare helt i bund. Og jeg tror også, det var derfor, at jeg var lidt 

tilbageholdende i det. At jeg måske ikke havde lyst til det, fordi jeg kan ingenting komme med. 

... Men jeg så det der, og så tænkte jeg "Ej, så kan jeg da kun lære noget ved at komme med. 

...Det kan godt være, det ikke er helt vildt meget, men så må jeg lære noget, og så kan jeg 

tage det med mig ud på arbejdsmarkedet." ... Min motivation har måske mest af alt været…. 

at jeg kan ikke se, det giver mening i skolen. At det har måske mere været min motivation, at 

det kan jeg ikke se nogen grund til, at vi skal lære at bruge i skolen. Bruge tid på. 

… Ja. Altså forstå hvad det er og så se... Fordi hvis de nu siger, at det er det, vi skal bruge i 

fremtiden, og jeg synes, det er fuldstændigt unødvendigt at bruge i fremtiden, eller sådan i 

min undervisning, så er jeg nødt til at få nogle hints og nogle fifs til, hvad jeg så kan gøre ved 

det...Altså, jeg tror, jeg har accepteret nu, at vi skal bruge det. Altså det her var lidt principielt 

noget fis inden, syntes jeg. Nu har jeg accepteret, at det er sådan, det er. Jeg kan ikke helt se 

det endnu. Jeg har set måder, man kan bruge det på, men jeg kan stadigvæk ikke se sådan 

dén geniale vej til det. Men jeg har set indgangsvinkler, tror jeg.” 

 

Stud. 7 (Kvinde - ingen forudsætninger) 

Individuelt, gruppearbejde, plenumpræsentationer, inspiration 

og sparring 

På ASTE Coding Class modulet har underviserne vægtet mange forskellige arbejdsformer, 

som fx 

 

● Gruppearbejde fx med micro:bit med løbende gruppesparring i plenum 

● Plenum gennemgang af spiludvikling fx med Scratch 

● Individuelt arbejde med programmering, fremvisning for hinanden og præsentation 

af, hvordan programmet er konstrueret. 

 

De studerende fremhæver, at det store fokus på individuelt og gruppebaseret hands-on 

arbejde med kodning og programmering, suppleret af plenum gennemgange, sparring og 

erfaringsudveksling, har understøttet udviklingen af de studerendes færdigheder i konkret at 

arbejde med og opnå viden om mulighederne med forskellige programmerbare enheder (fx 

micro:bit) og programmeringssprog (fx Scratch).   

 

“...man har haft det med at værktøjet kan, men når man så hører om, hvad de andre har 

lavet, så får man ligesom mere af værktøjet med, selvom man ikke har arbejdet med det, så 

får man at se, hvad der er af muligheder. Det synes jeg fungerede rigtig godt i de værktøjer, 

hvor vi har skulle lave sådan et lille miniprojekt og fremlægge og vise. “  

 

Stud 6.  (4. årgang Mand - bachelorprojekt om computationel tænkning, Coding Pirate) 
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Den studerende fremhæver her, at kombinationen af eget arbejde (individuelt eller i gruppe) 

og plenum præsentationer skaber et dybere kendskab til et værktøj eller 

programmeringssprog. En af underviserne fremhæver ligeledes, hvordan arbejde med 

projekter i plenum kan give anledning til udvekslinger, der gør det lettere at støde på 

udfordringer og problemer for den enkelte (gruppe), samtidig med at problemet kan blive 

anledning til inspiration for de andre i rummet: 

 

“... lige så snart en eller anden ligesom begyndte at sidde og [mure] med et eller andet 

problem, så var der en eller flere, som kiggede derover. Og satte sig til at sludre med 

vedkommende om, hvad det var.... Og typisk også var i stand til lynhurtigt ... ikke 

nødvendigvis at hjælpe eller at gøre noget, men bare ved den dialog ….det bliver 

tilstrækkeligt til at flytte dem. Og de var også gode til, det oplevede jeg mest inde hos [Unity], 

...at sige, når den ene så den anden skærm, "hov, hvordan har du gjort det?" og så kom 

dialogen. Altså, jeg ved ikke, hvad der har været italesat før, men jeg har bare kunnet se, at 

de der resultater har i hvert fald været der. De har været meget hjælpsomme til at gå ind og 

prøve at støtte op omkring hinanden.”  

(Underviserinterview  2) 

Samarbejde på tværs af årgange  

Som noget særligt går ASTE Coding Class modulet på tværs af årgange. Denne dimension 

fremhæver de studerende som yderst befordrende for deres læring på modulet. Ifølge de 

studerende giver undervisning på tværs af årgang 1.-4. muligheder for, at: 

 

● Mindre erfarne studerende kan få tips og sparring ved at trække på mere ‘erfarne’ 

studerendes kendskab til fx didaktik 

● Erfarne studerende kan lære fra sig og på den måde opnå andre erfaringer med at 

bringe deres viden i spil i en undervisningssammenhæng - herunder påtage sig 

lærerrolle 

● Man mindsker risikoen for et helt hold af udvidende og uerfarne studerende, der alle 

ligner spørgsmålstegn og er frustrerede 

● Skaber bedre sammenhold i uddannelsen 

● Studerende på 1. og 2. årgang kan også inspirere studerende på 3. og 4. årgang 

 

Mens de studerende og underviserne overvejende peger på læringspotentialer forbundet 

med undervisning på tværs af årgange, så peger studerende og undervisere også på 

logistiske udfordringer ved et ekstracurriculært modul, der ikke er samtænkt med de andre 

undervisningsaktiviteter i uddannelsen. Det betyder, at der ofte har været sammenfald i 

undervisningsaktiviteter. Fx er der studerende på de sidste årgange, der er i praktik i flere 

måneder og derfor må gå glip af undervisningen. Endvidere giver de manglende studerende 

nogle udfordringer for underviserne, der skal håndtere studerende, der er gået glip af 

væsentlige aspekter af undervisningen: 

 

“Jeg tænker også, at det her med, at de mødes på tværs, har didaktiske potentialer, det kan 

vi også mærke på Science på Frederiksberg og andre af de her fælles-årgangsting i forhold til 

at den læring, der findes på de ældre årgange, også kommer ned på de yngre årgange og så 

videre, man arbejder sammen og sådan... udfordringen ligger så i sådan noget rent 

lektionplans-logistisk helvede, altså, med at man altid mangler en årgang og tre i forhold til, at 

hvem har lavet hvad og hvornår, og at vi skal prøve at få en eller anden progression i, hvad 
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der sker, og det at man hele tiden mangler nogen og skal samle op på nogen, gør det 

ekstraordinært udfordrende. Fordi man kan sige, hvis vi kun skulle have taget de uger, hvor 

alle studerende kunne være her, så tror jeg, vi var nede på at have fire uger fire gange på et 

år, ik'? Så der er nærmest altid nogen væk, og det er en udfordring, der har gjort det rigtig 

svært.  

 (Underviserinterview 1) 

 

Udforskning af værktøjer halvt på egen hånd og i fællesskab 

Som tidligere nævnt fremhæver de studerende fordele ved en undervisning, der kombinerer 

individuelt / gruppearbejde med præsentationer og sparring i plenum. En af de studerende 

fra 4. årgang fremhæver, at det individuelle arbejde kombineret med plenum kan tilbyde 

nogle særlige muligheder, fordi fællesopgaver typisk giver anledning til at gøre de samme 

opdagelser, mens muligheden for at arbejde med egne projekter giver anledning til at støde 

på egne udfordringer og problemer: 

  

“Ja, jeg tror det der har været bedst, det har været, når vi skulle udforske noget på egen 

hånd, eller sådan, halvt på egen hånd, lidt en retning, men ikke noget fast, vi skal nå til det 

her punkt. Fordi, så har det givet mere mulighed for at udforske, hvad der er af muligheder og 

fundet ud af, hvad er det for nogle problematikker, der opstår, når man gør sådan her? Hvor 

at hvis man bare får at vide, at I skal gå den her vej, så støder vi alle på præcist det samme 

problem eller præcist ikke lige mine problemer, og jeg ligger lidt i den boldgade, at jeg synes, 

det er vigtigt at støde på fejl og finde ud af, hvordan løser jeg fejl, hvorfor opstår fejlen. Så jeg 

føler, at det udforskende arbejde med vores værktøjer er der, hvor det har fungeret bedst.” 

  

Stud 6. 4. årgang (Mand - bachelorprojekt om computationel tænkning, Coding Pirate) 

 

De studerende og underviserne fortæller, at det at sidde og nørde sammen i klassen 

genererer et særligt fagligt og socialt fællesskab, hvor studerende såvel som undervisere 

kan hjælpe og lære noget sammen. Der er altid nogen, der rykker hurtigere end andre, og så 

giver det mulighed for at kunne hente inspiration og hjælp hos hinanden. De studerende 

refererer endvidere positivt til fx undervisningen hos virksomheden Unity, hvor Unity 

medarbejderen først gennemgik noget teori og introducerede til Unity, og de studerende 

efterfølgende sad og eksperimenterede med det alene: 

 

Altså, sådan så det ikke kun var læreren, [der] siger "Sådan her skal I gøre.", men at man får 

lov til efterfølgende at arbejde med det selv og have tiden til det også. Fordi det er først, når 

man selv sidder med det, at man reelt lærer noget, tror jeg.”  

   Stud. 7 (Kvinde - ingen forudsætninger) 

Projektorienteret med fokus på undervisningskompetencer 

Som afslutning på modulet havde de studerende knap fire uger til individuelt at udvikle et 

afslutningsprodukt. Produktet skulle være et didaktiseret produkt, hvilket rejste krav til, at de 

studerende arbejdede med didaktiske overvejelser om elevpositioner, læring, 

tilrettelæggelse, målgruppe og kompetencer. De studerende fik at vide, at de didaktiske 

overvejelser næsten var vigtigere end produktet, og at det handlede om, hvad børnene 

lærer. Til inspiration anviste underviserne 21skills.dk og kommissoriet for forsøgsprogram 
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om teknologiforståelse13. Endvidere opfordrede underviserne de studerende til at tænke over 

det tværgående tema “IT og medier” og de fire elevpositioner, herunder hvordan produkt og 

forløb byggede på en eller flere af disse:: 

  

1. Eleven som kritisk undersøger 

2. Eleven som analyserende modtager 

3. Eleven som målrettet og kreativ producent 

4. Eleven som ansvarlig deltager. 

 

Produktet skulle: 

 

- lægge et skarpt snit (indgrænse hvad de studerende ville lave) 

- handle om kode på en eller anden måde 

- lave en realisering (fysisk eller virtuel) 

 

Fremvisningen var individuel, men de studerende måtte gerne arbejde sammen i processen. 

De studerende kunne knytte an til de teknologier og programmer, de havde brugt gennem 

semestret. Dette omfattede: 

  

● - KODU Game Lab (symbolbaseret kodesprog i et 3D-univers. Særligt velegnet til 

indskoling og adfærdsprogrammering) 

● Scratch (blokprogrammering) 

● HTML og CSS (brugte bl.a. W3school) 

● micro:bit med blockly på makecode.com 

● Sonic Pi (musikprogrammering i et tekstprogrammeringssprog) 

● ProcessingJS (på kahn Academy. En tekstkodeeditor med tilhørende compiler 

direkte i browseren) 

● Cospaces.io (3d-programmering i et VR-univers på tværs af computer, smartphone 

og tablet) 

● Tinkercad (3D-modellering) 

● Unity (professionel 3D-spilengine. Kodes i C# eller JavaScript) 

 

Af de otte studerende, der var tilbage på modulet til sidst, var det ikke alle de studerende, 

der fangede, at fokus var elevernes læring med fokus på deres teknologiforståelse. En 

kvindelig studerende udviklede fx et matematikdidaktisk læremiddel til sine elever. De 

studerende oplevede dog, at arbejdet med et projekt gav god mening og var i fin tråd med 

modulet. Flere studerende gav dog i interviewene udtryk for, at projektet godt kunne have 

knyttet mere aktivt an til reel undervisning i folkeskolen: 

 

“Jeg synes absolut, at forløbet skal afslutte med et projekt af den art. Om det så også skal 

være kombineret med en eller anden form for undervisning, det ved jeg ikke. Det kunne godt 

være, at det kunne være en god idé. Men den her projektorienterethed er både en af de 

fedeste ting ved det, synes jeg, og også en af de sådan mest... eller største argumenter for 

samfundsrelevansen, altså hele det her fokus på entreprenørskab og innovation og it-

kundskaber og alt muligt. Ja, absolut at et projekt giver god mening… det afsluttende projekt, 

                                                
13 Se: https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/jan/180126-undervisningsministeren-vil-goere-
teknologiforstaaelse-obligatorisk-i-folkeskolen.  

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/jan/180126-undervisningsministeren-vil-goere-teknologiforstaaelse-obligatorisk-i-folkeskolen
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/jan/180126-undervisningsministeren-vil-goere-teknologiforstaaelse-obligatorisk-i-folkeskolen
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eller eksamen eller hvad man nu skulle sige, kunne også være kombineret med en eller 

anden form for undervisning, man skulle udføre”  

Stud 8.  (Mand 4. årgang- bachelorprojekt om computationel tænkning, Coding Pirate) 

 

Denne studerende fremhæver her, at det at arbejde projektorienteret peger direkte ind i det 

tværgående tema med innovation og entreprenørskab i folkeskolen, og kobler det med 

arbejdet med elevernes it-kundskaber. Dog ville det ifølge denne studerende være mere 

optimalt, hvis de studerende skulle planlægge, gennemføre og evaluere et 

undervisningsforløb som en del af projektet. 

 

Praksisforankring og lektionsstudier 

Et aspekt af ASTE Coding Class modulet har været praksisforankringen, som er foregået på 

flere forskellige måder. Lektionsstudier er et fast element i ASTE uddannelsen, som 

indebærer, at de studerende planlægger undervisningsaktiviteter, som derefter afprøves i 

fire forskellige klasser, hvorpå de evaluerer og justerer og afprøver igen i praksis. På ASTE 

Coding Class modulet har lektionsstudier også været anvendt. En studerende fortæller om 

sin oplevelse: 

 

“Fire mandage i streg. Så har du a,b,c og d-klassen. Så kører du den samme lektionsplan. 

Første mandag siger vi: "Hvad virkede? Okay, hvad gør vi så næste gang for, at det virker 

endnu bedre?" Og der er man nede i petitesser, fuldstændig "du skrev med orange kridt i 

stedet for hvidt". Vi er helt nede i sådan noget, så du nørder den der ene lektion til 

uigenkendelighed, for så i håb om, at den fjerde gang du viser den, så er det godt. Året efter 

så tager du den samme lektion til de nye 8. klasser. 8.a, b. Det har vi ikke gjort, fordi vi har 

ikke haft det, men det er idéen. At du så kører den samme lektion til de næste 8. klasser og 

finder ud af "okay, hvad virker nu". ... Og jeg var sådan der, da vi havde den fjerde lektion, 

hvorfor er det jeg bliver ved med det her. Neej, hvor var jeg glad for at lave noget andet om 

mandagen [griner]. Og da vi så også skulle begynde at have lektionsstudier, så tænkte jeg 

bare "nu skal jeg derud igen, og nu skal jeg se det samme endnu en gang. Øj, det bliver 

langt". Og så lå det bare på et tidspunkt, hvor det bare overhovedet ikke kunne passe ind i 

min kalender. Så det var ikke særlig godt.” 

Stud 2.  (Mand 2. årgang- Coding Pirate) 

 

Den studerende fremhæver i citatet, at lektionsstudierne rummer mange gentagelser af 

samme undervisning med henblik på at finjustere den. Det kan forekomme både 

langtrukkent og samtidig være lærerigt at iagttage samme forløb på tværs af klasser. I 

forbindelse med ASTE Coding Class modulet havde de en times undervisning til rådighed. 

Den samme studerende fremhæver, at de var ivrige efter at afprøve nogle af alle de 

muligheder, de var blevet præsenteret for, men en times undervisning efterlod ikke meget 

spillerum for dette. En time var for kort tid til at nå at sætte eleverne ind i teknologien eller 

programmeringssproget, og derfor måtte de tænke computationel tænkning uden teknologi. 

Udfordringen blev således: hvordan laver du et såkaldt “barefoot”, “unplugged” eller analogt 

forløb om computationel tænkning på en time? Inspirationen blev fundet på en New 

Zealandsk hjemmeside14, hvor afsættet er computer science unplugged. Det betyder fx  

                                                
14 Se: https://csunplugged.org/en/about/  

https://csunplugged.org/en/about/
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analoge lege såsom at lave sorteringsalgoritmer med kroppene på gulvet og at lave 

sort/hvid-vendespil i forhold til at forstå binære dataoverførsler. 

 

En anden studerende fremhæver, at lektionsstudieforløbet på en time med fordel kunne 

videreudvikles således, at de studerende udviklede en fortsættelse, hvor den første time 

handlede om forforståelse og flere timer efterfølgende kunne handle om kodning og 

programmering i fx Scratch. Det havde været oplagt, men rammerne var der ikke til det.  

 

En tredje studerende peger på, at et lektionsstudie med fordel kan fylde mere, således at de 

studerende får mere reel undervisningsøvelse i arbejdet med computationel tænkning i 

praksis.  

 

En af underviserne forklarer: 

“[Computer Science unplugged] handler meget om erkendelsesformer og forstå, hvad 

computationel tænkning er, uden at det handler om at producere produkter eller overhovedet 

at røre computere, altså, man har ikke en eneste computer til stede, men man prøver at forstå 

de her logikker og handlinger…. En eller anden form for computervidenskab på børneniveau. 

Hvor der både var nogle erkendelser for dem i forhold til altså, både på lærerniveau og 

elevniveau, om, hvad er det overhovedet, der sker, når vi sender beskeder til hinanden, hvad 

er det overhovedet, data kan forstås som. ...det her med at sige, hvis vi er i en verden, der er 

styret af mange algoritmer, algoritmisk styret, hvad er det så egentlig, det vil sige, når de taler 

om, at Google vil tage min data og bruger det til noget andet. Den her transformation af 

handlinger til data og kunne se, at data bliver til talværdier, der kan behandles matematisk . 

Altså den erkendelsesvej har vi arbejdet med både på deres niveau og på elevniveau ... jeg 

tror, det, som jeg savner som mulighed i det her, er ... den her vekselvirkning, fordi ...det der 

med, når vi kommer ud til børn, så kan vi ikke komme ud og kigge på progression, fordi der er 

ingen progression i gang på skolen endnu. Så man kan sige, det vi kommer ud i er altid den 

første gang. Vi kommer aldrig ud en måned, når de har lært en masse, så den del af det har 

vi været nødt til at tage... i en klasserumsdiskussion. Fordi man kan jo sige, hvis vi forestiller 

os, og det er måske ikke helt urealistisk, at der enten kommer et fag eller noget ind i fagene 

fra 1. klasse af, hvis de så om en fem-seks år sidder i syvende-ottende klasse og skal i gang 

med de her ting, så har vi altså nogle elever, med kompetencer, når de når den alder, og 

hvad er det så for nogle erkendelsesformer og veje, de skal arbejde med? Så de diskussioner 

og refleksioner prøver jeg at have en del med dem for tiden. Og så også specielt, hvordan det 

kobler sammen med deres fag, med matematikken, for det er der, jeg også selv er stærkest til 

at lave kobling til'?” 

(Underviserinterview  1) 

 

Underviseren peger i citatet på, at det at arbejde med computer science unplugged tilbyder 

muligheder for de studerende for at reflektere over data og dataprocesser, algoritmer, og 

hvordan de kan være styrende. Endvidere giver lektionsstudierne de studerende adgang til 

at reflektere over det på elevniveau samtidig. Selvom underviseren fremhæver styrker ved 

lektionsstudierne, så peger han også på, at de rummer den svaghed, at de studerende ikke 

opnår mulighed for at arbejde med elevernes progression i praksis. Det er de derfor nødt til 

at tale om på andre tidspunkter i undervisningen. Fx er det væsentligt ifølge underviseren at 

adressere udfordringen, at langt de færreste elever kender til computationel tænkning i dag, 

mens om fem år vil de som lærere måske møde elever med helt andre forudsætninger. 
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Underviseren fremhæver også, at lektionsstudierne kan bruges til at kigge på forskellige 

tilgange til arbejdet med computationel tænkning i skolen: 

 

“Den tilgang de har, hvor man har de her hjemmesider med alle de her små guides [tekniske 

instruktionsvideoer] og jeg vil gerne kunne det her til mit projekt og så går jeg ind og slår det 

op og så finder jeg ud af hvordan skal du bygge koden, så du kan... det og det. Som egentlig 

var...meget sådan, designorienteret, men ikke så meget "forstå hvorfor gør de her klodser 

det"-orienteret. [Computer Science unplugged], som er New Zealand, som slet ikke lader 

børnene røre en computer, og jeg tænker, at det er i det spændfelt mellem de her to, vi har 

været…. det er en interessant diskussion at tage ind, og den prøver jeg lige så stille at tage 

ind og gjorde i hvert fald i forbindelse med lektionsstudierne og kigge på, fordi altså jeg 

tænker ikke at nogen af de her to tilgange er løsningen for Danmark, eller er løsningen for det 

danske skolesystem. Men det er interessante bud på tilgange, man måske skal kigge på, 

hvad de hver især kan, ik'?”  

(Underviserinterview  1)  

 

Underviseren fremhæver, at de forskellige tilgange, som han kalder for “designorienteret” 

(tekniske instruktionsvideoer) og “forståelsesorienteret” (computer science unplugged) 

repræsenterer to undervisningsindgange med forskellige (u-)muligheder, der er værd at 

have blik for og koble ind i undervisningen. New Zealands computer science unplugged har 

fokus på at forstå maskintænkning uden at røre ved en computer (unplugged). Med 

computer science unplugged stilles spørgsmål som, hvad er det egentlig der sker i de 

systemer, og hvordan kan vi forstå, hvad computeren gør, og hvorfor den gør? Det handler 

imidlertid ikke om at kunne være handlende og skabende selv med teknologi. Underviserne 

på ASTE Coding Class modulet fremhæver, at de har skabt modulet ud fra en forestilling om 

en dansk tilgang, der kobler både arbejdet med forståelse og det skabende:  

 
“Og jeg tænker, at det der for mig at se er udfordring ved de her ting er, at hvis jeg tænker på 

sådan en plastisk dannelsesidé i en dansk skolekontekst, så er det jo noget med at kunne 

være kritisk, konstruktivt stillingstagende og handlende og skabende i det her samfund vi er i.”   

(Underviserinterview  1) 

Dobbeltdidaktik 

Det dobbeltdidaktiske greb i læreruddannelsen er helt centralt. At arbejde dobbeltdidaktisk 

med undervisningsaktiviteterne betyder, at underviserne både arbejder med at udvikle 

undervisningsaktiviteter som understøtter de studerendes læring, og samtidig understøtter at 

de studerende selv kan gå ud som lærere med undervisningskompetencer. På ASTE Coding 

Class modulet betyder det helt konkret at udvikle undervisning, der understøtter, at de 

lærerstuderende selv bliver computationelle tænkere og praktikere, og at de 

lærerstuderende også kan udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere 

undervisningsaktiviteter i skolehverdagen, der understøtter, at eleverne i folkeskolen bliver 

computationelle tænkere og praktikere.  

 

Flere studerende peger på, at det dobbeltdidaktiske har manglet, idet de først og fremmest 

selv er blevet klædt på som computationelle tænkere og praktikere. En af de 4. års 

studerende fremhæver, at de var fire, der allerede havde arbejdet med programmering før 
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modulstart. Denne gruppe var særligt interesserede i mulighederne for at didaktisere 

omkring arbejdet med fx programmeringssprog: 

 

“... det manglede gennem størstedelen af forløbet, og kom først lidt med micro:bit og lidt da vi 

var i Unity, så det manglede en stor del gennem hele forløbet, specielt når vi lavede 

hjemmeside, fordi det var aldrig en ide, at det skulle elever i folkeskolen lave.”  

Stud. 4 (MAND - 3. årgang - programmeringserfaringer) 

 

Det ikke helt tydelige eksplicitte fokus på pædagogisk-didaktiske greb til undervisning med 

fokus på computationel tænkning kommer til udtryk på flere måder i interviewene med de 

studerende.  

 

En af de studerende fremhæver, at arbejdet med en skabende tilgang til it kan befordre 

elevernes selvstændighed og motivation. Arbejdet med elevernes motivation og 

selvstændighed er ét relevant almenpædagogisk og -didaktisk perspektiv på undervisningen, 

der kan knytte an til mange undervisningssammenhænge med mange forskellige faglige 

dagsordener: 

 

“Det, jeg synes, det her kan, det er, at det får eleverne til at arbejde selvstændigt. Og det 

motiverer. I hvert fald de fleste. Og det er det, jeg tror er noget af det vigtigste, det her kan. 

Fordi at det at skabe noget selv, som kan virke så umuligt. De fleste mennesker vil jo kigge 

på Facebook og sige "det kan jeg ikke selv lave". Så går der fire uger, og så har de lavet 

deres egen blog. Den der følelse af "jeg kunne også". Den didaktik, der er omkring hele det 

med at styrke dem selv. Synes jeg er vigtig at have med.”  

Stud. 1 (KVINDE 2. årgang) 

 

En anden studerende fremhæver, at hun betragter formen på ASTE Coding Class modulet 

som eksemplarisk for de undervisningsaktiviteter, hun selv kan igangsætte i skolen: 

 

“Jeg tror, det jeg tager med mig, det er, at lige nu er jeg eleven i det her mål. Og det jeg har 

lært, det går jeg ud og bruger på mere eller mindre samme måde-agtigt. Eller sådan tanken i 

det. At jeg går ud, og så tænker eleverne ligesom mig, og de tænker på samme måde, så nu 

underviser jeg... At det er det med, at så når jeg snakkede om mig før, hvordan jeg har 

oplevet det omkring, hvordan man kan lave sit eget. Det er ikke italesat, men det er nok 

sådan, at jeg tænker, at vi kan bruge det på den måde. Altså, at have fået en forståelse for, at 

vi er blevet præsenteret for det her, og det måske ligger lidt i det, at "det kan I bruge til jeres 

elever." Så på den måde er det ikke den sagte ting, men det er mere, at det er det, vi kan 

bruge.”  

Stud. 7 (Kvinde - ingen forudsætninger) 

 

Egne teknologifærdigheder, teknologimestring og fokus på 

eleverne 

Den faglige progression på modulet har taget afsæt i, at de studerende først selv skal 

mestre teknologierne og programmeringssprogene for derpå at kunne engagere sig i at 

tænke pædagogisk-didaktisk og have mere fokus på elevernes udvikling og kompetencer. 

En af underviserne forklarer, hvordan det er en udfordring i undervisningen i 

læreruddannelsen, at målet er at lære en faglighed fra grunden: 
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“Ja også fordi i starten, så kunne det være svært nok at gennemskue, hvad er det helt 

nøjagtigt, jeg kan med det her, når man sidder og er på det der niveau, hvor man, hvor det 

bare er først at få det til at virke, hvordan kommer jeg fra det skridt, til at det egentlig er et 

skridt, der handler om at rykke børnene i deres det ene og det andet, ik'? Så den udfordring, 

det er sådan som om, der er lige en hurdle, som de studerende først skal over. Hvor jeg kan 

se, dem vi har nu kan godt begynde at have de der dybere, reflekterende samtaler om, 

hvordan bevæger vi børnenes kompetencer fra det ene til det andet, hvad er det overordnede 

mønster mellem de her mange forskellige teknologier, som kan løses... og få nogle ideer om, 

hvordan kan jeg spørge undersøgende ind til andres processer. Og få dem til også at stille de 

der undrende spørgsmål med hinanden. Men det har ligesom, så spørgsmålet er, hvordan 

kan man didaktisk arbejde med studerende, der både skal lære en faglighed fra bunden af, 

som de skal have lidt af, før de kan begynde at have den her længere didaktiske refleksion.”  

(Underviserinterview  1) 

 

Det er udfordrende med et modul som ASTE Coding Class, at de studerende i ringe grad 

kan trække på færdigheder, viden og kompetencer fra andre dele af læreruddannelsen. Når 

det er muligt, fremhæver de studerende især, at de trækker på færdigheder, viden og 

kompetencer fra deres fag og fra den undervisning, de har haft med fokus på almen didaktik 

og pædagogik. Arbejdet med computationel tænkning er imidlertid arbejdet med en ny 

faglighed, der skal etableres kulturelt som del af læreruddannelsen og som del af 

fagligheden i folkeskolen. Det er dermed ikke en faglighed, hvor der eksisterer rammer for, 

hvad computationel tænkning i læreruddannelsen og den danske folkeskole præcist dækker, 

og der eksisterer heller ikke veletablerede undervisningskulturer med fokus på denne 

faglighed i læreruddannelsen og folkeskolen. Ligeledes eksisterer der ikke viden om, hvad 

der præcist skal til, for at lærerstuderende og elever i folkeskolen understøttes i at blive 

computationelle tænkere. 

Udvikle kreativitet og en skabende tilgang gennem teknisk 

problemløsning og tekniske udfordringer 

Ifølge underviserne har undervisningen haft en del fokus på, at de lærerstuderende skulle 

udvikle deres kreativitet i arbejdet med tekniske problemløsninger og tekniske udfordringer 

fx hack kassen op udfordring: 

 

“De fik en opgave på et tidspunkt, hvor jeg havde stillet en kasse op med en hængelås, eller 

sådan en kombinationshængelås i, og en micro:bit indeni og den lyste fem, og så lå der en 

lakridspibe derinde. Og så stillede vi den på bordet, og de havde haft en dag med micro:bit 

….De skulle hacke den der kasse op….Med micro:bits, der kan man sende radiosignaler, for 

eksempel, og så håbede vi lidt, at de så ville tænke, i stedet for bare at spraye med alle 

mulige []-signaler, så spraye dem på kanal nummer fem... Og så ville de få nogle ledetråde 

undervejs, som den der micro:bit ville afsløre og så videre, og det lykkedes dem også til aller-

aller-allersidst at få den der kasse op, men hold da op, hvor de svedte og var frustrerede. 

Hele ideen med den der øvelse var jo så selvfølgelig, at de så skulle redesigne og lave deres 

egne, lille mystery hack-boxes med micro:bits i, og der nåede vi slet ikke til. Fordi vi brugte 

tiden på, at de skulle løse den. Og der kan man sige, det var jo ...problemløsningstingen, der 

kom til at fylde det hele.”  

(Underviserinterview 2) 
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Andre eksempler har været løsning af Eulers problemer på en kreativ måde, arbejde med 

3D-forløb, hvor de studerende skulle bygge ting sammen. Først alene og så bagefter 

sammen i det samme 3D-univers. Forløbene har således også lagt op til, at de studerende 

opnåede erfaringer i 21. århundredes kompetencer såsom kollaboration. Andre forløb har 

haft fokus på datalogningsdesign, hvor de studerende skulle tage stilling til, hvad de gerne 

ville logge, hvordan de ville gøre det og hvorfor. De skulle lave det som en lille business 

case. Underviserne peger på, at denne måde at arbejde med kreativitet på med fokus på 

tekniske problemer og udfordringer hænger oplagt sammen med, at ASTE uddannelsen har 

fokus på naturfagene, som ofte har en anden tilgang til kreativitet end de humanistiske fag.  

 

“Eksempelvis at sætte en micro:bit ned i skoen og så havde man et skridttæller, og så kunne 

man bagefter måle, hvor meget man havde gået og så videre og alt muligt omkring, når solen 

skinner, så skal markisen gå ned og sådan nogle ting, som aldrig duer på skolerne jo! Sådan 

nogle ting som var ret fede, og de havde bygget det op, så det virkede. Som de helt selv kom 

frem til. Fantastiske produkter. Sjov proces.”  

(Underviserinterview  2)  
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Tema 2: Deltagernes læring i undervisningen 

I dette afsnit retter vi blikket imod underviseres og lærerstuderendes oplevelser af, hvordan 

delelementerne på modulet har haft betydning for de studerendes læring og læreprocesser 

(fx bred pallette teknologier, blokprogrammering, tekstprogrammering, relation til 

undervisning i skolen, autentiske problemstillinger og kodning mm.). 

Bred palette og spredhagl  

De otte studerende, der har gennemført modulet og afsluttet med projekt, er samstemmende 

enige om, at det første halve år var præget af en for bred tilgang til at ville introducere de 

lærerstuderende til mange forskellige programmerbare enheder og programmeringssprog: 

  

“Der blev lidt det vilde vesten over det i starten..., hvor vi bruger et eller andet program eller 

en teknologi og så videre til det næste. Og det blev sådan meget ufærdigt, fordi vi har jo også 

haft almindeligt studie ved siden af, så det har ligesom skulle være ud af den anden 

forberedelsestid, vi havde, man skulle tage det fra, så det har været svært at nå at sætte sig 

nok ind i til at få et udbytte. Og så snakkede vi om det omkring jul, hvor vi holdt en 

midtvejsevaluering, hvor vi kommunikerede ud, at vi kunne godt tænke os at gå lidt mere i 

dybden med nogle ting. Hvordan kan vi bruge det her lidt mere konkret og få strikket nogle 

undervisningsforløb sammen, så det ikke bare er "der findes de her ting". Og så har vi jo så 

arbejdet ret målrettet med noget blokprogrammering og så kørt over i C# og Unity her til sidst. 

Og der synes jeg virkelig, man kan mærke, at man snævrer det lidt ind og ligesom siger "vi vil 

gerne bruge de her værktøjer". Og så går i dybden med det, så man kommer meget bedre ind 

i stoffet, så det står meget mere klart, hvordan man kan bruge det. Fordi vi vil alle sammen 

rigtig gerne bruge de her ting, men det er mere, når man ikke har tid til at sætte sig ind i det, 

så bliver det svært at se, hvordan det lige præcis kan bruges og, hvordan man kan bruge det i 

et forløb, og hvordan spiller det sammen med fagene.”  

Stud 2.  (Mand 2. årgang- Coding Pirate) 

 

Denne mandlige studerende peger på, at den mere fokuserede tilgang til få 

programmeringssprog og programmerbare enheder, som de har haft siden jul, har givet 

langt bedre muligheder for fordybelse og koblinger til undervisningen i skolen. Samtidig 

peger han på, at det også handler om modulets grundpræmis, at det er ekstracurriculært, og 

at der derfor ikke har været reel tid til forberedelse, idet al tid ville gå fra forberedelsestiden 

til de andre studieaktiviteter. En anden af de mandlige studerende peger på, at det alligevel 

også er godt at kunne navigere med og have blik for en pallette af forskellige værktøjer, idet 

de rummer varierede muligheder for børn: 

 

“Det føler jeg har været en god ting og har åbnet mig op for at tænke, jamen, jeg skal ikke kun 

holde mig tili det her, jeg godt kan bruge, fordi nu har jeg sat mig dybt ind i noget, så har jeg 

nemmere ved at overføre den viden til noget andet, og så bruger jeg en time på det, og så har 

jeg sat mig nok ind i det til at kunne begynde at lave noget undervisning i et andet, ja, i et 

andet værktøj. Det føler jeg, at jeg har fået åbnet op for.”  

Stud. 4 (MAND - 3. årgang - programmeringserfaringer) 

 

I citatet fremhæver den mandlige studerende, at det at have sat sig dybt ind i nogle 

værktøjer og samtidig have kendskab til en pallette, giver bedre mulighed for at kunne sætte 

sig ind i nye værktøjer og tænke kreativt med andre værktøjer ind i undervisningen. 
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Først blok- og siden tekstprogrammering 

De studerende er enige om, at det var for svært og desuden uhensigtsmæssigt, at de blev 

præsenteret for tekstprogrammering via HTML, før de arbejdede i fordybelse med 

blokprogrammeringen. Det bliver uforholdsmæssigt svært for studerende uden særlige 

forudsætninger at skulle starte med tekstprogrammering. Men der er også en række andre 

faktorer, der spiller en betydning, som denne mandlige studerende forklarer: 

  

“Det var virkeligt stejlt for nogle. ...Man kan sige, at rigtigt meget foregår så også på engelsk, 

når du skal ud og finde hjælp på nettet. Og der er nogle, der har et godt engelsk ift. 

computerverdenen. Og der er nogle, der ikke har. Så alle dem, der ikke ligesom har nørdet 

med computere før, der havde de et helt vokabular, de manglede. Fordi du kan ikke finde 

hjælp selv, hvis ikke... Altså, hvis du skal sidde og slå hvert ord op... Der var nogle 

forventninger til os, som var sat for høje. Og nogle af os indfriede dem, og jeg tror, vi har en 

tilbage, som ikke helt gjorde. Men ellers alle de andre, der ikke ligesom lå på det niveau, hvor 

man regnede med... de er faldet fra. Plus en masse, som også var på det niveau, men som 

stadigvæk af den ene eller anden grund er faldet fra.”  

Stud. 3 (MAND 2. årgang - Didaktisk Coding Pirate) 

 

Ifølge denne studerende kan afsæt i blokprogrammering, som platform for arbejdet med 

tekstprogrammering, give de studerende, der ikke har særlige forudsætninger, bedre 

muligheder for at etablere et sprog og en forståelse for, hvad det vil sige at kode og 

programmere. En af de andre mandlige studerende, som havde programmeringserfaringer, 

da han startede på modulet, forklarer endvidere, at bevægelsen fra blokprogrammering til 

tekstprogrammering blev for stejl, for de studerende, der endnu ikke havde arbejdet nok med 

grundforståelserne i kodning og programmering. Det betød, at for at kunne følge med skulle 

disse studerende bruge en del ekstra forberedelsestid. De studerende, som har oplevet sig 

udfordret med tekstprogrammeringen, beskriver blokprogrammeringen som en 

gamechanger. En af de kvindelige studerende, som havde tekstkodet før, beskriver mødet 

med blokprogrammering således: 

 

“Så røg vi over på at arbejde med Scratch og med forskellige blokprogrammeringssprog. Det 

er mere visuelt. Hvor man sad og legede med at lave et spil og sådan. Meget mere 

forsøgsbasis, som jeg egentlig også kunne forestille mig, at det bliver, hvis du tager det ud i 

folkeskolen til eleverne og siger "nu skal vi lege med det her. Prøv lige at bygge en 

racerbane". Og hvor det er mere det visuelle, der spiller ind, og ikke så meget med den 

sproglig forståelse af, at hvis jeg skriver det her, så sker det her. Og det gjorde det lidt 

nemmere at følge med og lidt nemmere at være med. Så det fungerede rigtig godt, men jeg 

tror, jeg havde taget det først, frem for at starte med at skrive en hjemmeside. Starte lidt 

blidere ud.” 

Stud. 1 (KVINDE 2. årgang) 

 

Den kvindelige studerende fortæller her, at hun lettere kunne se værdien af 

blokprogrammeringen i en skolesammenhæng. Blokprogrammering er mere visuelt og 

lettere at gå til og forstå. Samtidig er det interessant, at hun faktisk kendte til tekstkodning og 

som afsæt var modstander af blokprogrammering: 

 

“Jeg var meget stor modstander af blokprogrammering af rent og skært princip. Jeg tror, lige 

så snart man har tekstkodet først, så bliver du sådan, det er den bedste måde at gøre det på. 

Man er virkelig arrogant omkring sit sprog, når man programmerer. Sådan er det. Der er 
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ingen vej udenom. Så da jeg fik at vide, at jeg skulle lave noget i Scratch, sad jeg og kiggede 

på det og var sådan: "Det her kan jeg lave bedre i et andet sprog". Men jeg fik faktisk øjnene 

op for, hvor meget det kan, og hvad det kan bruges til. Og på den måde fik jeg også bare 

vækket interessen for, at selvfølgelig kan elever lære det her, for det er så simpelt. Så jeg vil 

sige, at jeg har fået meget mere sådan, at niveauet behøver ikke være særlig svært, det 

behøver ikke være særlig højt, før du kan lave noget faktisk ret acceptabelt. Og alle kan være 

med på det. ... Jeg tror også bare, det er hele den der med, sådan "ej, det her det kan man 

bare ikke lige lære. Det kan godt være, jeg lærte det på en uge, men ej, det kan man altså 

ikke liiige. Det er svært, det her". Til at nu er det bare sådan, "det kan alle, det skal vi sagtens. 

Vi har masser af tid til at lære det".” 

Stud. 1 (KVINDE 2. årgang) 

 

For den kvindelige studerende har introduktionen til blokprogrammeringen været lidt af en 

øjenåbner, fordi hun blev opmærksom på, at det kan være realistisk at arbejde med i 

folkeskolen. Forcerne i blokprogrammeringen er ifølge den studerende: 

 

“Jeg synes, blokprogrammering er en rigtig god måde at starte, fordi det er meget visuelt og 

nemt at finde ud af. Eller også sådan noget med at skrive kode i hånden. Sådan noget som at 

sige, hvis jeg gerne vil lave et spil, hvor han kan dreje til højre. Hvad skal jeg så gøre, for at 

han kan dreje til højre. Vi lavede noget, der hedder flowcharts. Hvor du bare skriver koden i 

hånden i forskellige figurer, hvor de så betyder noget forskelligt. Men arbejde med 

blokprogrammering, og så gå over til rent faktisk at skrive koden, som den er i tekstbaseret. 

Fordi så får du startet med, at folk får en visuel forståelse og får en succesoplevelse med, at 

jeg kan få en bil til at køre i et spil. Jeg ved, hvorfor jeg kan få en bil til at køre. Jeg kan skrive, 

at jeg får en bil til at køre. Ja, jeg tror jeg ville lave lidt mere en stigning i det. Og så virker det, 

som de her til sidst har hævet det her med Unity. Fordi det har du brug for. Du kommer langt 

med blokprogrammering, og du kommer rigtig langt, hvis du vil dykke ned i det. Det kan lige 

så meget som det skriftlige, men du skal virkelig ville finde det. Så jeg tror, jeg ville have 

startet med det og så slutte med at skrive noget mere tekstkode.”   

Stud. 1 (KVINDE 2. årgang) 

 

Selvom den kvindelige studerende i forrige citat konstaterer, at det ikke er så nødvendigt at 

arbejde med sprogforståelse i blokprogrammeringen, og at det er en af forcerne, så tilføjer 

hun her, at netop det at blokprogrammering giver adgang til at arbejde visuelt med at forstå 

flowet kan være en god overgang til at skrive koden tekstbaseret. Endvidere fremhæver hun, 

at muligheden for successoplevelser er større med blokprogrammeringen, hvilket gør det til 

et godt sted at starte.  

 

En af de mandlige studerende fremhæver fordelene ved at bevæge sig mellem 

blokprogrammering og tekstprogrammering: 

 

“Hvor Unity fungerede... bare rigtig godt. ... vi var der i længere tid, så det var over flere 

gange. Så kom man bare rigtig godt ind i det.... Og har fået nogle gode perspektiver. For det 

var lidt mere orienteret på, hvordan går man fra Scratch til tekstprogrammering. Og ham der 

stod for det ude fra Unity, han havde også rigtig meget erfaring med det. Og han havde selv 

fået elever med hen fra blok til tekst….Hvor det også var rigtig spændende, fordi han var vant 

til det i sådan en fritidsting, hvor han har 4 eller 5 måske 6 elever, hvor det skal jo foregå på 

forskellige måder i forhold til hvis du har 28. ...han [var] så dygtig, at han bare kunne sidde, og 

så kunne de [eleverne] lave alt muligt, og så kunne han bare hoppe ind og vejlede og så 

videre til den næste og lige skimme og se, her er dit problem. Så dygtige er vi jo ikke. Vi 

arbejder jo ikke fuld tid med programmering.... selve det svære ved at gå fra 
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blokprogrammering som Scratch til at gå til Unity eller tekstbaseret, det er ligesom den her 

sproglige barriere, hvor så kan man bruge Scratch til at forstå processer i programmering, og 

hvordan tænker computeren. Og så kan man på en eller anden måde stilladsere op omkring 

det og sige "kan I huske, vi bruger den her løkke i Scratch? Hvis I skriver det her i C#, så er 

det det samme". Og så prøve at sammenligne dem og holde dem op mod hinanden. Ude på 

Unity kaldte de det Rosetta stenen. Sådan en oversættersten, ik'. Vi har snakket om nogle 

måder, hvordan man kunne få det til at forløbe i sådan en lidt mere lineær progression 

Stud 2.  (Mand 2. årgang- Coding Pirate) 

 

I citatet peger den mandlige studerende på, at bevægelsen mellem blokprogrammering og 

tekstprogrammering kan give anledning til sammenligninger og derigennem sprogforståelse 

- lidt á la en Rosetta sten. Rosetta stenen er en sten, der blev opdaget i Ægypten med en 

tekst på to sprog, skrevet med tre forskellige skrifttyper. Kun de to skrifttyper var kendte, og 

de blev derfor nøglen til at kunne læse den tredje skrifttype.  

 

En anden af de mandlige studerende fremhæver, at det er væsentligt til at begynde 

undervisningen med grundlæggende at etablere de studerendes forståelse for maskinlæring 

og -forståelse. Computeren skal have ting beskrevet på bestemte måder og i bestemte 

sprog og skrifttyper, fordi computeren forstår på bestemte måder. En tredje mandlig 

studerende peger på, at Unity forløbet og fokus på tekstprogrammering til sidst på modulet 

har været både en øjenåbner og væsentlig udvidelse af undervisningskompetencerne, idet 

han som lærer nu vil have mulighed for at understøtte elever med meget forskellige 

ståsteder, it-interesser og -kompetencer i skoleundervisningen: 

 

“Det på Unity vil jeg klart anbefale, det var virkelig noget, der gjorde, at man løftede sig. De 

der fire gange, det var fantastisk at lære et redskab. Nu havde vi lært Scratch, vi havde lært 

forskellige programmer. Men lige pludselig, så fik vi også et 3D tool, som vi kunne arbejde i. 

For jeg tænker, at når vi kommer ud i folkeskolen. Vi kommer til at have nogen, der har svært 

ved Scratch, men vi kommer også til at sidde med dem, der for første gang og tænker: nu vil 

jeg lave mit racer spil, og lige pludselig får de nogle begrænsninger i Scratch, så kan vi sende 

dem videre over i Unity og lære dem ting og sager. Og jeg tror vitterligt, det var godt givet ud, 

at vi kom derud. Fordi vi kan ligesom lave en differentiering af eleverne. Og jeg er også sikker 

på, at eleverne hurtigt kan blive dygtigere end os, fordi det handler om interesse. Men nu har 

vi redskabet, for jeg vil så nødig stå i folkeskolen og sige til en elev: "Jeg ved, du er super 

dygtig, men jeg ved ikke, hvordan du skal komme videre." Jeg vil hele tiden gerne kunne sige, 

prøv at arbejde i Unity og prøv at lave de her ting og arbejd med det her og finde guides…. 

jeg har fået nogle redskaber til at sige: prøv at arbejde i det her program i stedet, Kodo eller et 

eller andet, hvis der er nogle børn, der vitterligt ikke kan finde ud af noget, ikke at jeg vil sige, 

de ikke kan finde ud af noget som helst, men hvis de virkelig synes, det er svært, så har jeg 

været så meget bredt ude, at jeg vil ku sige, jamen så prøver vi det her. Jeg vil også godt 

kunne lave noget undervisning for dem, så de også kunne følge med. Så jeg har lært en 

masse redskaber og en masse læringsplatforme til at favne bredt.”  

Stud. 4 (MAND - 3. årgang - programmeringserfaringer) 

 

Den studerende understreger her, at det er væsentligt som lærer at kunne arbejde med 

undervisningsdifferentiering med afsæt i elevernes forskellige ressourcer. Netop det at have 

en pallette af programmeringssprog og -platforme som en del af egne forudsætninger giver 

mulighed for at understøtte forskellige elever i undervisningen. En af de kvindelige 

studerende peger også på, at det er væsentligt som lærer både at kunne arbejde med 
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blokprogrammering og tekstprogrammering for at kunne nå forskellige elevbehov og -

interesser. 

 

“Altså jeg synes, det er en måde, man skal introducere til kodning på. Blokprogrammering. Så 

kan dem, der er virkeligt interesserede i det arbejde videre med tekstprogrammering. For der 

er nogle, der kommer ud og arbejder i de brancher, og der er nogle, der ikke kommer det. Og 

dem, der ikke kommer ud i det,... skal også have en positiv oplevelse af det, tror jeg. Og jeg 

tror, at man kan blive skræmt rigtigt hurtigt af tekstprogrammering. Hurtigere end man kan 

blive skræmt af blokprogrammering. Fordi man kan hurtigt få lavet noget i 

blokprogrammering, hvor at i tekstprogrammering skal det hele være i orden, og hver enkelt 

komma og punktum skal være rigtigt, at det simpelthen kan være så demotiverende for 

eleverne.”  

Stud. 7 (Kvinde - ingen forudsætninger) 

 

Den kvindelige studerende peger på, at blokprogrammering bør være indgangen til at elever 

i folkeskolen lærer kodning og programmering, fordi indgangstærsklen ikke er så høj og 

kompliceret som med tekstprogrammering. Samme studerende peger også på, at det kan 

være en fordel indledningsvist at arbejde med et stykke kode, der er skrevet: 

 

“Hvor vi har arbejdet med HTML også, og måske var det for flyvsk. Altså jeg tror, at jeg 

manglede lidt "Okay. Hjælp mig lige til bare lige at få en blå baggrund eller sådan. Jeg ved 

ikke, hvad jeg skal gøre." Hvor det simpelthen blev for... Vi skulle opfinde for meget selv, tror 

jeg. Og hvor jeg måske i starten har brug for ligesom at sige "Det her det er en måde at gøre 

det på. Ud fra det kan vi så udvikle videre." Og det var også det Unity, altså ligesom sige den 

måde de underviste på, det var, at der var lavet noget kodning, og så skulle vi så debugge 

undervejs. Og på den måde blev klogere på, hvad er det så, det kan. "Okay, men så skal vi 

faktisk, i stedet for bare at sidde og kode det hele, så skal vi faktisk forklare, at det der står 

her, det er det her og det her og det her." Og på den måde allerede have rammesat noget 

inden. Frem for at komme helt fra bunden af og starte med et program.”  

Stud. 7 (Kvinde - ingen forudsætninger) 

 

Den kvindelige studerende peger endvidere på, at debugging-øvelsen med afsæt i allerede 

skrevet kode gav god anledning til at træne både det at læse, skrive, forstå og forklare kode. 

Når udgangspunktet er, at man intet kender til det, så er det en stor hjælp at blive guidet via 

et stykke kode, der allerede er skrevet.  

Tekniske færdigheder 

Det er interessant, at de otte studerende, der er tilbage på ASTE Coding Class modulet, alle, 

med undtagelse af én, har særlige forudsætninger for at starte på modulet (dvs. 

programmeringserfaringer og it-interesser i nogen udstrækning). De otte studerende er 

enige om, at man ikke kan starte fra scratch og lære at programmere på kort tid. En af de 

mandlige studerende fremhæver, at det kan være en meget stor fordel for de studerende at 

supplere undervisningen med selvstudier via Khan Academy: 

 

“...arbejdsformer i modulet, og der står visuel programmering, der kunne jeg godt tænke mig, 

at de havde lagt mere fokus på, eller i hvert fald givet redskaberne som Khan Academy, de 

har haft om det på et tidspunkt, men jeg tror måske bare, det har været nævnt kort. Jeg 

kunne rigtig godt have brugt det noget før, det der med at kunne se det visuelt direkte, når du 

programmerer i kodesprog og ikke bare blokprogrammering. Det har gjort rigtig meget for 
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mig, og jeg har rykket mig rigtig meget, utroligt hurtigt, bare ved at løse det, der var inde på 

Khan Academy. Så det var bare lige, hvis der var en note til visuel. Det var bare Khan 

Academy, det gjorde bare, at fordi vi sad før, vi skulle lave nogle terningespil, og vi sad jo 

bare og skrev koder og trykkede enter engang imellem... Det er lidt blackbokset for en, når 

man ikke kan se det direkte, og man ved ikke, hvad de her nye gør, fourloops og wireloops, 

og hvis vi lige havde haft en introduktion, eller de havde sagt til at starte med, vi håber, I gider 

sætte jer hjemme og lave de her, det tager nok nogle timer, men de er rigtigt godt givet ud. Så 

havde vi været rigtig klar til at komme og lave de her terningespil og føle os fagligt udfordret i 

...hvordan tænker man, i stedet for, hvordan man arbejder man i kodesprog. For lige pludselig 

skulle vi til at finde alle, fourloops, og hvordan var det man bruger sådan nogle, og nu havde 

vi lige pludselig et sted, hvor vi kunne slå det op, og havde prøvet at bruge det.”  

Stud 5.  (Mand 3. årgang - programmeringserfaringer) 

 

For denne mandlige studerende har Khan Academy instruktionsvideoerne bidraget med en 

mulighed for at opnå dybere forståelse for arbejdet med de nye begreber og handlinger, når 

man skriver kode og programmerer. En anden mandlig studerende peger på, at det var godt, 

at modulet sluttede med Unity: 

 

“Vi sluttede af på Unity... Altså, jeg syntes, at det var et supergodt sted at slutte af, fordi at så 

bliver vi efterladt der, hvor at det sker, kan man sige... Det er jo ikke, fordi vi er blevet 

programmører alle sammen, men vi er ligesom endt et sted, hvor at det er der, den reelle 

programmering foregår, og vi har om ikke fået kompetencerne, så i hvert fald fået muligheden 

for at arbejde videre på egen hånd derfra. Ja.”  

 

Stud 8.  (Mand 4. årgang- bachelorprojekt om computationel tænkning, Coding Pirate) 

 

Ved at slutte modulet (før eksamensprojektet) med undervisning hos Unity og med C# 

tekstprogrammering oplevede de studerende bevægelsen fra fokus på didaktiske digitale 

læremidler såsom Scratch til fokus på autentiske programmeringssprog, som virksomheder 

benytter i praksis til at skabe digitale artefakter med.  

 

Ifølge de studerende, så har det været en undersøgende læringstilgang, der har båret 

modulet. En af de mandlige studerende fortæller om følelsen af at blive kastet for løverne: 

 

“Jeg kunne godt lide det der undersøgende læring…vi har lavet, men når man bliver ved med 

at blive kastet for løverne, hvis man kan kalde det det…. med, at vi har ikke kendskab til 

kodning, når vi starter, og så skulle man give sig i kast med at generere tilfældige variabler, 

jamen, vi ved ikke, hvordan man gør det, vi ved ikke, hvordan man laver en variabel og 

sådan, så jeg synes, det er fint, at man får nogle værktøjer og så ud fra dem kan arbejde sig 

videre. Lidt ligesom vi gjorde på Unity med cheatsheets, fordi der var vi nødt til at ændre i 

dem, for at de virkede, eller for at vi kunne få det ud af dem, vi gerne ville. Men at blive kastet 

på dybt vand hver gang, det gjorde vi ret mange gange, det gjorde, at mit frustrationsniveau 

blev rigtig højt”  

Stud. 4 (MAND - 3. årgang - programmeringserfaringer) 

 

Pointen for denne studerende er, at der er forskellige måder at komme i gang med kodning 

på. Man kan starte helt fra bunden (blive kastet for løverne), eller man kan få adgang til 

noget kode, som man arbejder ud fra. Den studerende fremhæver, at frustrationsniveauet 

kan blive faretruende højt og dermed øge risikoen for demotivation, når udgangspunktet er 

at skulle starte helt fra bunden.  
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Relation til undervisning i skolen - Undervisningskompetencer 

De studerende er meget enige om, at de har savnet mere direkte relationer mellem 

undervisning i skolen og ASTE Coding Class modulet. 

 

“Det særligt lærerige er at dele erfaringer og bagefter kunne snakke om, altså bruge vores 

almene didaktik til at snakke om, hvordan vi oplever de her erfaringer i forhold til en 

undervisningsmæssig situation. Det, jeg har fået mest ud af, det er de her samtaler omkring, 

hvordan underviser man i det her i Sverige.”  

Stud. 4 (MAND - 3. årgang - programmeringserfaringer) 

 

En af de studerende, som er tilknyttet en særlig didaktisk afdeling af Coding Pirates i 

læreruddannelsen, fortæller, hvordan denne (også) ekstracurriculære frivillige aktivitet har 

tilbudt ham nogle af de perspektiveringer, som hans medstuderende har savnet: 

 

“Vi på didaktisk division, vi går ind og afprøver noget forskelligt. Så vi har kontakt til nogle 

skoler, som siger "Kan I gå ud og lave et fireugersforløb eller seksugersforløb eller bare 

komme en enkelt dag og undervise vores 3. klasser?"... det har lært mig meget. Og det har 

virkeligt understreget nogle af de ting, som man også har opdaget her, men som man virkeligt 

finder ud af, hvor vigtige er, når man kommer derud [i undervisningen]. Det der med at sørge 

for, at man har et fælles sprog i klassen, så man kan få den der fælles undervisning. Fordi når 

der er nogle, der forstår noget, og nogle, der ikke forstår noget, så mister man dynamikken. 

Hvis der er nogle, der kan tale med, og nogle, der ikke kan. Og det er jo rigtigt svært, at man 

lige pludselig skal til at bruge meget tid på at give nogle fjerdeklasser et sprog, som skal 

matche nogle syvende klasseselever, før man kan lave noget sammen.”  

Stud. 3 (MAND 2. årgang - Didaktisk Coding Pirate) 

 

Den mandlige studerende forklarer, at der er stor forskel på at tale om noget i 

læreruddannelsen og selv skulle praktisere det i en autentisk undervisningssituation, hvor 

der er stor kompleksitet og mange hensyn at tage, som fx at flere klasser fra forskellige 

klassetrin skal modtage undervisning på samme tid. 

 

De studerende har meget forskellige forudsætninger for at deltage på modulet, og det får 

betydning for deres læring og engagement. En anden mandlig studerende forklarer, hvordan 

Scratch forløbet blev for banalt til ham. Men til gengæld satte han sig i rollen som underviser 

og hjalp sine medstuderende: 

 

“...men så sad jeg og hjalp de medstuderende, som ikke havde arbejdet så meget med 

Scratch, så jeg ligesom selv åbnede en dør for mig selv for at sige, hvordan kan jeg undervise 

i det her, hvordan kan jeg hjælpe folk med det uden bare at lave det for dem. “  

 

Stud. 4 (MAND - 3. årgang - programmeringserfaringer) 

 

De studerende er som tidligere beskrevet gået glip af forskellige dele af undervisningen på 

grund af praktik. Det får indflydelse på deres oplevelser af egen læring på modulet. Fx har 

en af de kvindelige studerende fået indtryk af, at de mest har arbejdet med at lære 

programmer at kende på modulet. Hun kunne ikke deltage på det tidspunkt, hvor micro:bits 

forløbet var i fokus. Hendes oplevelse er imidlertid, i tråd med de andre studerende, at der 
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generelt på modulet har været for lidt fokus på eleverne og konkrete 

undervisningspraksisser og -kompetencer i skolehverdagen: 

 

“Jeg synes generelt, at der bare har været helt vildt lidt fokus på elever, "Hvad gør vi ved 

eleverne?" Det har været "Hvordan lærer vi det her?" Og det har været det gennemgående, 

….det er lidt den der planlægning, der mangler, tror jeg. Altså, det er også det der med, at jeg 

synes, vi har manglet, altså "Okay, om vi har papir og tavle, hvordan laver vi et 

undervisningsforløb? Vi har syv lektioner, vi skal fylde med kodning her."... Altså, vi skulle her 

til det afsluttende projekt have nogle didaktiske overvejelser omkring... bare sådan, at det har 

vi aldrig snakket om. Jeg aner ikke, hvad jeg skal skrive. ….Var det ikke en idé, at man havde 

fået det igennem forløbet, altså havde haft nogle didaktiske overvejelser omkring det 

løbende?" Der har været en udfordring omkring... forberedelse til det her modul, eller hvor 

meget skal det være, og hvor meget skal de kunne forvente af os ift. at forberede os på 

forhånd eller læse artikler og sådan noget. Men hvor jeg tænker, at det giver jo helt vildt god 

mening, hvis vi reelt skal få et perspektiv på det.“  

Stud. 7 (Kvinde - ingen forudsætninger) 

 

Den kvindelige studerende fremhæver i citatet, at hun heller ikke oplever, at de har læst 

tekster med fokus på eleverne og undervisningspraksisser. Samtidig med at hun 

anerkender, at det har været en præmis, at fordi modulet er frivilligt, så kan underviserne 

ikke forvente for meget forberedelse af de studerende. Men hun savner teori, litteratur, 

erfaringer og diskussioner med fokus på eleverne og undervisningen i praksis. 

 

En mandlig studerende fortæller om de mange forskellige aktiviteter på modulet, som han 

har oplevet knyttede an til undervisningen i skolen: 

 

“Vi fik en grundforståelse for, hvordan internettet virkede. Vi havde bl.a. sådan nogle, hvad 

kalder man, det, sådan nogle bevægelsesøvelser, sådan et fysisk spil af en art, hvor vi selv 

var med, hvor vi skulle være en internetprotokol egentlig [barefoot computing]. For at få en 

forståelse for, hvordan det her fungerer.... Og ligesom starte så basic som man kan nærmest. 

Og det synes jeg gav rigtig god mening, også fordi det var noget, som selvom at det er så 

basic, så er det de færreste, der egentlig ved, hvordan det fungerer. Og det synes jeg rigtig 

meget er den tilgang, vi skal have til det, også i folkeskolen. Og jeg synes, at det gav 

supergod mening ...Vi har arbejdet med Scratch. Det kom efterfølgende. Der arbejdede vi 

bl.a. med sådan nogle forskellige typer spil, som eleverne ville kunne lave, nogle 

grundlæggende strukturer i det her med blokprogrammering. Og jeg husker det som om, det 

var en del af et forløb, hvor vi blev introduceret for de her forskellige didaktiserede 

programmeringsengines. ...Der var vi også på Kodu Game Lab….Hvor Scratch er 2D, så er 

Kodu 3D. Til gengæld så kan man betydeligt mindre. Altså, man har betydeligt mindre kontrol 

over, hvad der kan ske. Og der er betydeligt mindre variation af udfald, man nu kan lave. Der 

er meget mere... Ja, det er mere låst. Man kan godt lave nogle små spil, men så er det 

ligesom med deres figurer og deres relativt få kommandoer, algoritmer og sådan noget. Og i 

Kodu, der får man betydeligt mindre indblik i, hvordan programmering er…. jeg synes, det er 

netop det, at vi har haft så mange forskellige ting, vi er blevet introduceret til og har arbejdet 

med, og skulle sætte os ind i dem. Det har haft sine fordele og ulemper, men lige præcis ift. 

det at skulle sætte sig ind i nye ting, der synes jeg bestemt, det har været en fordel. Og også 

fordi at de netop har haft den vinkel på det, at jamen, vi er blevet introduceret til en masse 

forskellige ting, men det der ligesom har været i fokus, har været den grundlæggende 

forståelse af, hvordan det hele fungerer. Så det har været meget sådan en... altså lært at se 

mønsteret, som alle teknologiske ting har til fælles. ... jeg har fået meget ud af det, specifikt 

det her modul. …. Sådan rent didaktisk og pædagogisk ift. programmering så placerer det sig 
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lidt i en særlig rolle, fordi at, som jeg snakkede om tidligere, der er den her iboende eller 

intuitive motivation for det, at så er det også et andet didaktisk fokus, man skal have. Normalt 

så skal man lægge rigtigt meget energi i lige at finde den spændende vinkel på 

andengradsligninger, eller hvad det skulle være. Og det kan måske godt være lidt svært. I 

hvert fald sådan så man kan formidle det til eleverne. Men det er noget andet her. Så der 

handler det mere om at imødekomme de udfordringer, der nu er, sørge for at det hele tiden 

ligger på vippen af frustration og... Eller hvad hedder det? Succes og besværlighed. Og det 

synes jeg er et interessant didaktisk felt, og pædagogisk også, der er kommet ind i det her. ... 

Men jeg tror måske mere, at jeg er blevet opmærksom på problematikken, end jeg har fået 

noget facit for, hvordan man skal håndtere det. Men det er også lidt det, vi har skrevet 

bachelor om, så det er ikke, fordi der er et facit. Så vidt jeg ved i hvert fald.“  

Stud 8.  (Mand 4. årgang- bachelorprojekt om computationel tænkning, Coding Pirate) 

 

I interviewet peger den mandlige studerende på, at introduktionen til de mange forskellige 

platforme har givet en grundlæggende forståelse for arbejdet med programmering og - ikke 

mindst - hvordan platforme såsom fx Kodu og Scratch tilbyder meget forskellige 

udgangspunkter for, at elever og lærere kan engagere sig i dette arbejde med at kode og 

programmere. Endvidere peger den studerende på, at han oplever at være blevet klædt på 

til at kunne sætte sig ind i nye ting. Undervisningen har også synliggjort den grundlæggende 

udfordring, når det gælder undervisning med fokus på kodning og programmering, at 

læreren helst skal finde en balancegang i undervisningen, hvor eleverne bliver tilstrækkeligt 

udfordrede og frustrerede, men samtidig også oplever de succeser, der skal til, for at de ikke 

kaster håndklædet i ringen, når de møder udfordringer med kodningen og programmeringen. 

 

En af de kvindelige studerende fremhæver, at det især har fungeret godt på modulet, at hver 

undervisningsgang er afsluttet med en evaluering der relaterede til arbejdet med 

undervisning i skolen: 

 

“Jeg synes, det har fungeret fint. Man har ligesom fået nogle redskaber og sagt, sådan her 

har vi brugt det eller sådan her kunne man bruge det. Det har som regel været en evaluering i 

slutningen af dagen hvor vi sagde, kan I se at det her giver mening i forhold til eleverne eller 

hvordan vil man kunne bruge de her ting til elever. Så den synes jeg har været helt fin. At der 

er nogle klare linjer på, hvad skal man huske og hvad kan være rigtig godt at have med og 

hvad kan være godt at lære eleverne og hvorfor. Så helt klart, at der er kommet nogle 

perspektiver ud til folkeskolen. Da jeg ikke har været med til lektionsstudierne har jeg ikke 

sådan oplevet det direkte live.” 

Stud. 1 (KVINDE 2. årgang) 

 

Den studerende peger imidlertid også på, at relationen til undervisningen i skolen er foregået 

som refleksioner over mulighederne og ikke som reelle konkrete og praktiske erfaringer med 

undervisning i eller målrettet skolen. Det tætteste, ifølge den studerende, de er kommet på 

dette, har været med lektionsstudierne hvor hun ikke kunne deltage. Når den kvindelige 

studerende fremhæver, hvad hun især tager med sig fra modulet, så fremhæver hun, at hun 

har fået åbnet blikket for de mange nye udtryksmuligheder der findes i fagene, via arbejdet 

med kodning og programmering som visuelle præsentationsværktøjer: 

 

“Jeg tager med mig hvor meget man egentlig kan lave i det og hvordan man kan bruge det 

som et visuelt præsentationsværktøj. Hvor meget man kan sætte eleverne til at præsentere i 

det. Hvordan man kan udfordre dem til også at præsentere på en helt anden måde end at 

lave en PowerPoint....det her med at du kan lave en hjemmeside der kan være sådan lidt "nå 
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men nu skal I lave en forening. Lav en hjemmeside der viser hvorfor" eller "brand jer selv på 

nettet" eller "lav et spil hvor I guider folk igennem en bondegård". Der er mange måder at 

bruge det på som et værktøj til at gennemgå forskellige emner. I skal skrive historien til jeres 

spil eller video eller hvad det nu skal være. Den skal I skrive i dansk fordi det er en historie, 

det giver mening at man sætter den op i en danskfaglig ramme. Og så kunne der være nogle 

beregninger for hvordan de skal kunne hoppe eller et eller andet. Det kunne man sagtens 

gøre i matematik. Og så bliver det hele ligesom samlet af det her programmeringsfag og det 

tror jeg bare vil være med til at inspirere, at man ligesom får et produkt i stedet for, at det er 

en eller anden stil man afleverer, og så får man nogle noter tilbage, og du får nogle røde 

krydser i en matematikopgave. Så kan du ligesom se helt konkret, jamen jeg skal lave det her 

fordi jeg skal bruge det til mit spil. Så er jeg nødt til at sætte mig ned og få skrevet det her og 

jeg skal have regnet det her. Så jeg synes jeg har fået mange inspirerende indslag i forhold til 

hvordan man kunne udvikle de her produkter.” 

Stud. 1 (KVINDE 2. årgang) 

 

Den kvindelige studerende fremhæver her især arbejdet med kodning og programmering 

som middel til at nå nogle andre faglige mål i fagundervisningen. En af de mandlige 

studerende fremhæver ligeledes, at han kan se arbejde med computationel tænkning som 

en vej til at skabe meningsfulde aktiviteter i fx matematikundervisningen: 

 

“Ja. Jeg vil sige både det, men selvfølgelig også alle de mere computational thinking-

elementer der ligger i det. At det kommer med som en bonus på en eller anden måde. En af 

de udfordringer jeg oplever, hvis jeg er ude at undervise i matematik, det er at eleverne ikke 

kan se hvad de skal bruge det til. Men hvis de direkte skal bruge det til at lave et spil eller et 

eller andet kreativt produkt, så kan de jo lige pludselig. Så er der næsten ingen grænser for 

hvad de kan nå, vel.“ 

Stud 2.  (Mand 2. årgang- Coding Pirate) 

 

Den studerende forklarer her, at eleverne i matematikundervisningen ofte er udfordret på at 

kunne se, hvad de skal bruge matematikken til. Her skal de bruge den til at producere et spil 

eller et andet kreativt produkt.  

 

Flere af de studerende forholder sig i interviewene kritiske til, hvad modulet egentlig klæder 

dem på til at kunne mestre i praksis, når de skal ud og undervise: 

 

“.... Jeg grinede lidt, da jeg så vores diplom, fordi der står det som om, vi kan webudvikle og 

lave robotter. Og det kan vi også i teorien - hvis I giver os et par år. Men det er virkelig 

paraply. Det er, at vi forstår lidt af det hele. Vi kan det ikke, vi forstår det. Jeg ville ikke kunne 

gå ind i dag og undervise en klasse i, hvordan de lavede en hjemmeside fra bunden. Det ville 

jeg simpelthen ikke. Jeg ville ikke vide, hvor jeg skulle starte. ….jeg ville vide, hvad jeg skulle 

være opmærksom på, når jeg planlagde. Men der skulle ligge rigtigt meget planlægning, 

rigtigt mange planer, udførsler, revideringer, ny plan. Og det kan jeg mærke, nu når jeg har 

været ude ved [nævner en skole], at jeg kom i mål.... Og der er meget af det, som jeg troede, 

at de kunne lære, som de ikke har fanget. Og der er nogle af de kompetencer, som jeg troede 

de ville komme til at træne, fordi jeg troede at de ville benytte sig af dem, som de ikke har 

benyttet.”  

Stud. 3 (MAND 2. årgang - Didaktisk Coding Pirate) 

 

Den mandlige studerende fremhæver, at han oplever først og fremmest at være blevet klædt 

på til at forstå, hvad undervisning i skolen med fokus på computationel tænkning handler 
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om, men at han stadig har til gode at anvende hans forståelse og viden i konkret 

undervisningspraksis, og udvikle undervisningskompetencer i praksis. En anden af de 

mandlige studerende fremhæver, at til trods for at han kom til modulet med 

programmeringserfaringer, så oplever han at det er meget svært at lære programmering, og 

endvidere at det er meget uforudsigeligt, på nuværende grundlag, hvor fagligheden er så ny 

både i læreruddannelsen og i folkeskolen, at vurdere hvad der vil være tilstrækkelige 

kompetencer at have i praksis: 

 

“Jeg har haft et års undervisning i programmering nu og jeg kan lave terningespil. Niveauet er 

ikke voldsomt højt, særligt ikke på mine evner. Selv med forudsætninger før jeg kom til faget, 

selv med programmeringserfaringer, så har jeg lavet terningespil, hvor man smider to 

terninger ned efter hinanden. Og jeg vil gerne noget mere. Og jeg forventer at eleverne gerne 

vil noget mere. Så jeg synes det er svært at lære programmering. Det jeg godt kunne tænke 

mig, det var at man havde mindre fokus - eller måske ikke mindre, men at man også kiggede 

fremad og sagde: Hvordan skal vi lære de her elever som har erfaring programmering? Det er 

også det mit fokus har været i det her jeg har lavet til eksamensprojektet, fordi det hurtigt 

bliver, at når eleverne møder et vist punkt, så giver vi dem bare en tutorial, og så regner vi 

med at de lærer noget af det. Spørgsmålet er, skal vi være undervisere for de dygtige elever i 

programmering, og det mener jeg jo at vi skal. Det ved jeg ikke om jeg føler, at jeg er klædt 

på til, som jeg også har sagt. Men det ved jeg ikke om der er nogen der ved, altså hvordan. 

Det er måske det, der er pointen.....hvad gør vi når eleverne faktisk kan alle de her ting og 

hvad gør de når de har lært det i to år? Det synes jeg er svært. Det ved jeg ikke om jeg er 

klædt på til. Jeg kan godt undervise og starte eleverne op og sige: Den vej skal vi. Men hvis 

jeg overtager dem i 5. og de allerede har haft tre års, jeg ved ikke hvad det fag kommer til at 

indeholde.”  

Stud. 4 (MAND - 3. årgang - programmeringserfaringer) 

 

Den mandlige studerende oplever ikke, at han på baggrund af modulet er blevet klædt 

tilstrækkeligt på til at kunne løfte undervisningsaktiviteter i folkeskolen med afsæt i dygtige 

og erfarne elever. Et aspekt af undervisningen, som den studerende finder meget væsentligt 

i et fremtidsperspektiv. 

Hvad er væsentligt i forhold til eleverne i skolen? 

En væsentlig præmis for undervisning med fokus på elevernes computationelle tænkning er 

selv at kunne mestre denne, herunder helt konkret at have it-færdighederne og 

programmeringsviden og -indsigt nok til at kunne hjælpe eleverne, når de sidder fast med 

udfordringer i undervisningen: 

 

“Altså undervisningen har været fin i forhold til det her med intro til hvad skal vi overveje når 

eleverne aldrig har mødt det før? Hvad kan eleverne ikke tænke? Hvad er meget abstrakt for 

eleverne i forhold til computer science? Ja ellers så har fokus også været på at give os nogle 

evner, altså at vi rent faktisk selv kan programmere. Vi snakkede lidt om og jokede lidt med, 

at som lærer kan man jo tit undervise i en del ting uden at vide særlig meget om det selv. Det 

er ikke optimalt, men det kan man, man kan komme afsted med mange ting. Programmering 

er bare svært, for man kan ikke gå ned og hjælpe en elev og sige: Det ser ud til at du har 

lavet en fejl her og den måde du tænker omkring det her. Den her f-statement er faktisk, du 

skal bruge den her måde at tænke på i stedet for. Hvis du ikke har en forståelse for hvad det 

er eleverne sidder og arbejder med, især fordi det er svært at læse andres koder uden selv at 

have erfaring med at kode, så kan du bare ikke undervise i det. Du kan måske undervise, 
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men du kan ikke hjælpe eleverne i deres arbejde. Så på den måde har der ligesom været 

større brug for at blive klædt på til at kunne både tænke selv som programmør, men også se 

hvordan andre tænker. “  

 

Stud. 4 (MAND - 3. årgang - programmeringserfaringer) 

 

Den studerende fremhæver i citatet, at læreren også skal kunne træde i rollen som 

programmør og kunne forstå og gennemskue, hvordan andre tænker. En anden af de 

mandlige studerende fortæller, at han stadig oplever at være udfordret på at kunne hjælpe 

elever i undervisningen med de udfordringer de støder på: 

 

“....hvis kode begynder at gøre det modsatte af hvad jeg forventer, så har jeg kun den bagage 

jeg selv har, jeg føler ikke jeg har redskaberne til at kunne fejlfinde, hvorfor er det at den her 

burde gøre sådan, men hvorfor gør den ikke. Hvis en elev måske har skrevet noget forkert 

tidligere….Jeg kender ikke nok programmeringssprog til at kunne sige, det er fordi du har 

skrevet det her deroppe. Blandt andet snemanden, hvis du skriver noget bestemt, men så får 

den en meget stor ramme eller en meget stor kant på, og det ved jeg kun, fordi jeg selv 

lavede fejlen, havde jeg ikke lavet den fejl, så kunne eleven have gjort det, og jeg ville ikke 

kunne vide hvorfor den gjorde det. Jeg mangler nogle flere begreber indenfor programmering. 

“  

Stud 5.  (Mand 3. årgang - programmeringserfaringer) 

 

En tredje af de mandlige studerende fremhæver, at det er helt grundlæggende i skolen at 

søge at få etableret en forståelse for elevernes udgangspunkt. Fx kan man som lærer 

utilsigtet ramme helt forkert med undervisningen, hvis ikke man er opmærksom på, at 

eleverne mangler helt grundlæggende it-færdigheder:  

 

“...Det tog mig fire uger at opdage, at de elever, jeg var ude hos, ikke vidste, hvad Google 

docs var. Fordi jeg forestiller mig, at unge mennesker de kan sådan noget der. Det ved de 

godt. Det tog mig seks uger at opdage, at tre af eleverne ikke havde en mail. Så giver det god 

mening, at de ikke har skrevet til mig og bedt om hjælp. Eleverne kan ikke forskel på at sende 

beskeder og skrive på en væg. Alle sådan nogle ting hvor man bare får startet virkeligt højt op 

ift., hvor de er, og hvad de egentlig har brug for. De har ikke noget sprog omkring det, de gør. 

Og de har ikke nogen idé om, om det de gør er rigtigt eller forkert. De gør et eller andet, og 

hvis det virker, så fortsætter de med det. Så alt det de ved, det er noget, de ligesom er 

snublet over på den ene eller den anden måde. Og så gør de ting på nogle åndssvage måder 

indimellem, hvor vi bare ser, at nå ja, det får de til at virke, så det er fint. Men de aner ikke, 

hvad de laver. ”  

Stud. 3 (MAND 2. årgang - Didaktisk Coding Pirate) 

 

Den mandlige studerende har fået disse erfaringer gennem hans arbejde med den 

didaktiske Coding Pirates enhed. Han fremhæver i interviewet, at det er erfaringer som er 

væsentlige at medtænke i arbejdet med eleverne. Med blik for at eleverne kan gøre mange 

ting med it, som de ikke forstår og kan forklare, så fremhæver han, at det er centralt i 

undervisningen at fremme kommunikation om det it-tekniske: 

 

“...Så hvis vi har en kode, og der er en eller anden hvis-sætning, hvad er det så, det betyder, 

at der er en hvis-sætning. Hvorfor er det, vi bruger hvis-sætningen? Hvorfor er det vigtigt, at 

der står hvis? Hvad er det, der kommer efter hvis, der også er vigtigt? Og hvordan læser vi 

den? Når vi starter med hvis, så læser vi en hel masse, og hvordan ved vi så, at den er slut? 
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Og hvornår bruger man ellers? Og hvornår bruger man to hvis? ... Det bliver man nødt til at 

diskutere, sådan så at man begynder at få et eller andet sprog for... ligesom logikken bag, at 

man gør det, man gør.” 

Stud. 3 (MAND 2. årgang - Didaktisk Coding Pirate) 

 

Kommunikation i undervisningen med eleverne og eleverne imellem handler ifølge den 

lærerstuderende om at identificere principperne i de problemløsninger, som eleverne 

arbejder med. Det er gået op for den lærerstuderende, at der er en udfordring med at 

eleverne fx kun støtter sig op ad instruktionsvideoer, når de skal løse tekniske problemer: 

 

“Problemet er, at de ikke altid opdager, hvad de laver. De kan godt følge en video og få ting til 

at virke. Og når de så ikke har en video, og de møder det samme problem, så ved de ikke, 

hvad de skal gøre. De har brugt løsningen før, men kan kun en-til-en overføre det. Men fordi 

de ikke ved, at det her det er sådan, man løser denne her type problemer, så går de i stå. 

Fordi de ikke har siddet og diskuteret "Hvorfor var det nu, vi brugte hvis?" Så når de kommer 

til næste situation, hvor hvis er svaret, så popper det ikke op i hovedet på dem. ... Det er jo 

den erfaring, som man ikke kan nå at få her. Vi kan snakke lidt om det. Vi kan snakke om, 

hvad der kan være udfordringen, men det vi mest har snakket om, det er egentlig, hvilke 

redskaber der er, og hvilke muligheder man har for... altså hvornår giver det mening at 

implementere de her, og ikke hvordan. Og det er i høj grad hvordan, der er svært at regne ud. 

... Og det er det, der er med det her kursus, synes jeg, det er, at vi får en masse muligheder. 

Eller altså vi får at vide, at der er en masse muligheder, men vi bliver ikke helt i stand til at 

udføre det i virkeligheden, fordi vi ikke helt ved, hvordan skal vi så bygge det her op.”  

Stud. 3 (MAND 2. årgang - Didaktisk Coding Pirate) 

 

Den lærerstuderende peger endvidere på, at denne type erfaringer først opnås gennem 

undervisning i praksis. Undervisningen på ASTE Coding Class modulet giver ikke adgang til 

disse førstehåndserfaringer og -oplevelser med undervisning i praksis, som han ser det. 

Derudover peger han på, at der er mange særlige undervisningskompetencer knyttet til 

arbejdet med denne faglighed, fordi den er bundet op på det it-tekniske fx er det centralt at 

læreren kan arbejde bevidst med elevernes engagement, således at de vænner sig til at 

have tålmodighed, gå-på-mod, og ikke bare giver op, når noget ikke rigtigt lykkes. De skal 

undre sig over, hvad der går galt, og hvad der kan være at mulige løsninger. 
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Tema 3: Det faglige indhold i undervisningen 

I dette afsnit retter vi blikket imod det faglige indhold i undervisningen, med afsæt i 

fagformål, færdigheds- og vidensmålene for modulet, set fra de lærerstuderendes og ASTE 

Coding Class undervisernes perspektiv. 

Kunne udvikle og analysere kreative it-produkter og sætte i 

didaktisk ramme i andre fag 

I interviewene har vi bedt de studerende om at kigge på modulbeskrivelsen og kommentere, 

hvordan de oplever, at modulet har levet op til fagmålene og videns- og færdighedsmålene 

for modulet. Ifølge kursusbeskrivelsen var fagmålet at: 

 

“Den studerende kan udvikle og analysere kreative it-produkter og sætte dem i en didaktisk 

ramme i forhold til andre fag.  Den studerende kan planlægge, afvikle og evaluere forløb hvori 

programmering indgår som bærende element, både som selvstændigt fag og som tværfagligt 

element i andre fag.“ 

 

Blandt de studerende ser vi forskellige oplevelser af, hvorvidt de efter modulet indfrier dette 

mål. En af de mandlige studerende kommenterer eksempelvis, at han ikke synes, de andre 

fag har været særligt meget i fokus på modulet:  

“...der har ikke været særlig snak om, hvilke fag der var gode at koble det med, der har bare 

været snak om, at det kunne gøres, men der har ikke været nogen, sådan, nu skal vi prøve at 

gøre det, eller hvilke fag ser I fordelagtigt til det her værktøj. Så det har været meget 

overordnet snak om det. ... Jeg har været med til det igennem Coding Pirates, og også 

igennem min egen praktik, har vi også lavet programmeringsforløb, ...så der igennem har jeg 

fået noget, hvor vi så bare kørte det som, ja, som et forløb i matematik undervisningen. Som 

tværfagligt element i andre fag, der er det lidt i forhold til, ligesom jeg sagde før, at der har 

ikke været nogen sådan snak om, hvilke fag passer det her godt ind sammen med, det der 

var mest med, når man kunne lave en eller anden naturfaglig undersøgelse, hvor man skulle 

bruge micro:bit som, som dataopsamler“  

Stud 6.  (Mand 4. årgang - bachelorprojekt om computationel tænkning, Coding Pirate) 

 

Dette står i modsætning til en kvindelig studerendes oplevelse af, at de både har arbejdet 

med selv at skabe spil og digitale didaktiske læremidler, hvor computationel tækning 

eksplicit sættes i forbindelse med brøkregning: 

 

“... Jeg har lavet et spil, hvor du er en bold, der hopper rundt i en labyrint. Og idéen er, at du 

skal regne nogle opgaver, som giver resultaterne 1,2,3,4,5 osv. Og så skal du regne dem 

sådan, så du kommer til at ramme dem i den rigtige rækkefølge, sådan så du går igennem 

labyrinten på den rigtige måde. Og idéen er, at det skal kunne niveauinddeles fra 0.-2. og fra 

3.-6. og fra 6.-9. Og også gerne emneinddeles, så du kan få opgaver inden for brøkregning 

eller indenfor ligninger, alt efter, hvad du har svært ved, eller hvad du har af emne nu her. Og 

så at det bare skal være en sjov måde at lave matematik på, hvor man måske ikke opdager, 

at man laver matematik, men lige pludselig bare kan alle de her spørgsmål i hovedet, og så 

ved man bare, at når der står x +, så betyder det…” 

Stud. 1 (KVINDE 2. årgang) 
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En del af forskellene i de studerendes opfattelse af modulets tilknytning til andre fag kan 

have flere forklaringer. Dels har majoriteten af de studerende ikke haft mulighed for at følge 

alle modulets lektioner. Den kvindelige studerendes eksempel på forbindelsen til andre fag 

er desuden baseret på et produkt, hun selv har udviklet. Dette kunne tyde på, at de 

studerende ikke oplever, at underviserne tydeligt har rammesat plenumdiskussioner om 

relationen til andre fag. Denne antagelse er i tråd med én af de studerendes ytringer om, at 

han oplever, at han kan udvikle og analysere kreative it-produkter, men at det ikke har fyldt 

ret meget i undervisningen at sætte dem i relation til fag: 

 

“Den studerende kan udvikle og analysere kreative it-produkter, tjek. Det synes jeg klart. Og 

det tror jeg måske også er det, der har været mest fokus på. At sætte dem i en didaktisk 

ramme ift. andre fag. Det føler jeg godt, jeg kan, men jeg føler ikke, det har fyldt særligt meget 

i undervisningen, især ikke ift. den første del i hvert fald, som måske også burde omfatte 

kender til. “  

Stud 8.  (Mand 4. årgang- bachelorprojekt om computationel tænkning, Coding Pirate) 

  

Denne pointe er yderligere understøttet af en anden mandlig studerende, der fremhæver, at 

de har arbejdet med fagmålene på modulet, men at det ikke er det samme som, at de alle nu 

kan det: 

 

“.... Vi har arbejdet med det, men at sige at vi kan det, det er... Nogle af os kan noget af det, 

og nogle af os kan ikke. Jeg tror, det er den bedste måde at sige det på.”  

Stud. 3 (MAND 2. årgang - Didaktisk Coding Pirate) 

 

 

Synspunkterne gengivet ovenfor står dog i umiddelbar modsætning til en af underviserne, 

der fremhæver, at de har haft en tilgang, der mere gik på tværs af fag med fokus på blandt 

21. århundredes kompetencer og de fire elevpositioner fra det tværgående tema “IT og 

Medier” i folkeskolen: 

 

“Jo, men eksempelvis de fire elevpositioner, de er jo på tværs. Det gælder jo alle fag og dem 

har vi arbejdet rigtig meget med. Så hvad er det? Hvad er det at sidde og hacke en kasse op? 

Hvilket fag er det? Det er jo problemløsning? Men hvilket fag er det? Det er jo mange fag. Så 

det har ikke været fordi, vi så har siddet og pillet ud "det skal vi, fordi det står der i det og det 

fagområde."  

(Underviserinterview  2) 

 

Underviseren peger på, at de har arbejdet på tværs af fag med fx problemløsning. De 

studerende peger også på, hvordan modulet computationel tænkning og problemløsning har 

tilknytninger til fag: 

 

“Biologi. Jeg synes helt klart at, computational thinking altid har en effekt, i hvert fald meget 

tydeligt i forhold til matematik, fordi det er samme logik. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god 

måde at anskue problemstillinger på helt konkret, når du går til et problem i stort set alle 

naturvidenskabelige fag i gymnasiet, i folkeskolen, altid. Så får du en problemstilling, du skal 

løse. Og det gør programmering rigtig, rigtig meget. Det har vi også arbejdet lidt med. ... Men 

der har vi arbejdet med, hvordan problemløser man ud fra den her måde at tænke på. Og det 

er et virkelig vigtigt værktøj at have med. At bare kunne problemløse og finde et problem, 

opstille et problem og løs problemet. Ja, det synes jeg er vigtigt i de naturvidenskabelige fag 

generelt at kunne. Så kompetencen det giver at arbejde med it. 
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Stud. 1 (KVINDE 2. årgang): 

 

En af de mandlige studerende fremhæver, at der er en naturlig forbindelse mellem 

programmering og en række af de øvrige fag på ASTE, fordi det i studieordningerne til 

fagene fysik og kemi. Alle ASTE studerende har matematik, fysik, biologi og geografi. I 

matematik og fysik møder de en eller anden form for teknologiforståelse og en lille smule 

med forskellige former for programmering og computationel tænkning. Så det er ikke noget 

helt nyt for dem, som går på 3. og 4. årgang. Den studerende peger imidlertid på, at 

tilgangen til computationel tænkning i ASTE uddannelsen kan blive lidt ensporet, idet det nok 

ville se væsensforskelligt ud, hvis man inkluderede de humanistiske fag: 

 

“Noget af det, jeg tænker, der er vigtigt. Det er, at det ikke netop kun er ASTE studerende 

f.eks., os naturfagslærere. At ansvaret for de her computational thinking ting ikke bliver lagt 

over kun på os. Naturligt ligger det tæt op ad det. Men jeg synes også, det er noget, alle får 

noget ud af, så det burde bare være noget, der indgik i alle fag. Der er sådan lidt en, den 

stereotype lærer er jo lidt teknologisk udfordret, synes jeg. Og det synes jeg godt, man kunne 

gøre op med på en eller anden måde og ligesom sige, det er det 21. århundrede.  

Stud 2.  (Mand 2. årgang- Coding Pirate) 

 

Citatet ovenfor påpeger således, at nogle er mere oplagte at koble til programmering og 

computationel tænkning end andre. En af de andre studerende fremhæver ydermere, at 

ASTE studerende lærer at tænke tværfagligt, og at derfor ligger det naturligt for dem at 

tænke i disse baner, også i forhold til computationel tænkning. 

 

 Mulighederne for tværfaglighed er over det hele, men vi bliver trænet til at kigge på dem som 

ASTE studerende. Vi bliver hele tiden "Hvordan kan du bruge det her tværfagligt?" Hver gang 

vi har et eller andet. "Kan vi koble det her med noget fysik eller noget biologi eller noget 

geografi eller et eller andet?" Så på den måde ligger det mere naturligt til os.”  

Stud. 3 (MAND 2. årgang - Didaktisk Coding Pirate) 

 

 

Hvor den mandlige studerende ovenfor peger på, at tværfaglighed er en integreret del af 

ASTE-studerende DNA, fremhæver en af de kvindelige studerende, at hun har savnet en 

mere tydelig og direkte kobling mellem computationel tænkning og hendes øvrige fag i 

undervisningen på modulet. I lighed med flere af de øvrige studerende fremhæver hun dog, 

at hun oplever at have fået redskaberne til at tænke kreativt til selv at lave kobling til hendes 

fag biologi: 

 

“... fordi jeg har manglet den her "Hvad kan jeg så gøre i min undervisning?", hvis jeg ikke 

skal have det som et separat fag, men jeg gerne vil have det i min undervisning. Hvor jeg så 

har brugt biologien. Der er der så mange begreber og forklaringer, og det er nogle ting, man 

bare skal kunne. Det er også, hvor det er meget færdighedsorienteret, "Det her skal du 

kunne." Og måden at udvikle eleverne på, det var så, at de skulle ind i Co-Spaces og lave, 

om det er fotosyntesen eller kredsløb, og arbejde med det, hvordan kan man sådan... "Okay, 

den her så kan man tage en mand ind, som er der, manuelt." I det her Co-Spaces., der er der 

nogle elementer allerede, man kan bruge, og man kan kode. Så derfor kan der ske noget ret 

hurtigt i det her program. Så man skal ikke sidde og kode hver enkelt, "Manden skal have blå 

bukser på." Det skal jeg ikke nødvendigvis. Jeg kan gå ind og vælge, hvad farve han skal 

have på. Hvor jeg sådan kan gå ind og bruge det fagligt. Altså sige "Ham manden, han skal 

sige noget." Så kan jeg faktisk gå ind og optage min lyd manuelt og så sige "Jeg hedder et 
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eller andet. Jeg laver respiration." Eller et eller andet. Det kan man hurtigt selv... Og så kan 

man klippe de lydfiler ind, så når man trykker på manden, hvis alt er vel, så skulle han gerne 

sige det. Og på den måde så kan ... eleverne... kunne jeg godt tænke mig, at... hele klassen 

skal have det samme, eller om man har hver sit i grupper. På den måde bruge det praktisk. 

Ja, for jeg tror, at jeg manglede lidt den praktisk-realistiske "Hvad gør jeg så i min 

undervisning, hvis jeg ikke nødvendigvis vil have valgfaget kodning?" Eller hvad de ender 

med at lave.... Men hvordan kan jeg så måske implementere det i min egen undervisning ret 

simpelt. Og det synes jeg, at jeg har fået redskaber til… nogle programmer, der kan bruges 

som redskaber til noget fagligt i undervisningen. “  

Stud. 7 (Kvinde - ingen forudsætninger) 

 

I citatet ovenfor optræder computationel tænkning og programmering som et middel, den 

studerende ser potentialer i at anvende til at understøtte elevers læreprocesser i biologi, og 

som noget, der kan bruges til at producere fremlæggelser eller lign. Ligesom den kvindelige 

studerende i citatet ovenfor er en af de mandlige studerende også opmærksom, at 

computationel tænkning kan anvendes tværfagligt ved at integrere det som en 

fremlæggelsesform i øvrige fag:  

 
“Jeg har matematik, ….der er så mange overlap. Og det er også en diskussion om, hvorvidt 

computational thinking egentlig er en undergren af matematikken, eller om det er noget 

selvstændigt. ... i praksis så kunne jeg rigtigt godt tænke mig, at mine elever fik tilegnet 

sig….det som instrument til... altså ligesom at man kan lave PowerPoint eller et eller andet, at 

så kan man bruge det som en fremlæggelsesform, altså lave et program, der viser en eller 

anden funktion. Eller lave et... I dansk ved jeg også, at det ... kan blive brugt meget til 

storytelling, altså at opbygge en historie, hvad for nogle elementer skal være med, hvordan er 

forløbet. Det skal man ligesom også overveje, den rækkefølge. I naturfagene kunne [jeg] 

sagtens forestille mig et eller andet fysisk fænomen, som ville give supergod mening at skulle 

programmere i Scratch, fordi at jamen for at skulle lave et program, som har en bestemt 

funktion, så skal man jo virkelig forstå den funktion. Og det at programmering generelt kræver 

sådan en meget dyb forståelse for, ja, det man nu vil, ser jeg som en stor fordel i mange af 

mine fag.”  

Stud 8.  (Mand 4. årgang- bachelorprojekt om computationel tænkning, Coding Pirate) 

 

Den studerende peger på tre forskellige muligheder for at bruge programmering til 

præsentation i fag: storytelling, vis et fysisk fænomen, vis en matematisk funktion. En af 

underviserne fremhæver endvidere, at der er mange aspekter af arbejdet med computationel 

tænkning, der relaterer til fag. Fx spiludvikling, hvor spil og spilregler er en essentiel del af 

matematikken. Underviseren, som også underviser lærerstuderende med danskfaglig 

baggrund i computationel tænkning, peger endvidere på, at det gør en forskel, at der her er 

tale om naturfaglige lærerstuderende. De har nogle andre forudsætninger for at arbejde med 

computationel tænkning. Grundlæggende får fagenes tilgang også betydning for måden, 

man arbejder med computationel tænkning på ind i fagene: 

 

“...vi har siddet i Future Classroom og lavet chatbots med det henblik at putte 

menneskelighed i dem, ik'? Og herovre havde en chatbot ...været med...henblik på at få den 

til at være funktionel og hjælpsom og kunne løse et eller andet problem...Så det er bare to 

vidt forskellige tilgange” 

Underviserinterview  2 (U1/M og U3/S) 
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Underviseren fortæller, at modulet har været inspireret af forskellige dokumenter relateret til 

de naturfaglige fag og matematik og også af det nye valgfag “Teknologiforståelse” til 

udskolingen. Underviserne har forsøgt at læne undervisningen op ad de naturfaglige 

praksisser og niveauer. Fx har matematikken i udskolingen meget fokus på elevernes 

forståelse af stokastik og stokastiske situationer, bygninger og simuleringer. Når man 

arbejder med C#, så arbejder man med nogle af de samme situationer og matematik, som 

man traditionelt arbejder med i udskolingen.  

Klæder modulet på til at lære nye pædagogiske metoder og 

tage nye teknologier til sig? 

Undervisernes tilgang til modulet har været, at de studerende skal møde en masse 

forskellige redskaber. Dette fremgår blandt andet af følgende udtalelse fra en af 

underviserne: 

 

“... det handler ikke så meget om, at man skal kunne løse en opgave med et bestemt 

redskab, men man skal kunne gennemskue, hvad for et redskab, der duer til at løse en 

bestemt opgave. “  

(Underviserinterview  1) 

 

Underviseren fremhæver her, at de studerende har mødt en pallette af muligheder, og at 

denne tilgang havde til hensigt at klæde dem på til at kunne vurdere kvalificeret, hvornår 

forskellige redskaber vil give mening i undervisningen. En af de studerende fremhæver, at 

undervisningen på modulet også har indeholdt eksempler på, at man kan lære meget af selv 

at dykke mere ned i et stof:  

 

“....Fordi lige så snart du får det mindste blod på tanden, kan du sætte dig hjem og læse så 

mange ting om det derhjemme. Det er meget nemt og lettilgængelig viden, hvis du selv vil 

lære mere. Så jeg synes virkelig, det har givet mig en mulighed for selv at finde mere viden 

og helt klart også bare styrket mig til at få blod på tanden til, at "det her det kan vi sagtens 

lære elever, det skal nok gå, det kan vi godt finde ud af".  

Stud. 1 (KVINDE 2. årgang) 

 

Her fremhæver den kvindelige studerende, at hun er blevet opmærksom på, hvor let det kan 

være for hende selv og eleverne at opsøge viden på egen hånd. En mandlig studerende 

fortæller, at han har draget fordel af at være på et hold, fordi han oplevede at hans egen 

fantasi var begrænset: 

  

“Fordi det, der har været så fedt, det er, at man jo er et hold. ...en af de ting, hvor jeg til at 

starte med havde svært ... var ….den kreative side med selv at finde på, og hvordan bruger 

jeg den her micro:bit og sådan noget. Men der er der jo så nogle andre, der er rigtig gode til at 

sige "hey, vi kan bruge en micro:bit til at sende sms'er" og sådan noget, og så lige pludselig 

så har man en lektionsplan omkring det, og hvordan kan vi bruge det i et forløb. Så kan man 

se, hvis man starter med Scratch, så lærer man at blokprogrammere og med micro:bit’en, der 

begynder man også at bruge variable, og så kan man ligesom føre det over i C#.....”  

Stud 2.  (Mand 2. årgang- Coding Pirate) 
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Den studerende har oplevet at kunne hente inspiration i de andre medstuderendes idéer. I 

forhold til at opnå kompetencer til selv at lære nye pædagogiske metoder og tage nye 

teknologier til sig svarer to studerende: 

 

“Øhm. Det ved jeg ikke, hvor meget det har givet. Altså, jeg har jo selv haft erfaring med 

andre programmeringssprog, og på den måde var det ligesom, det havde jeg i forvejen. ...jeg 

har arbejdet med Scratch i matematik, jeg har skrevet i Java, HTML. Så jeg havde ligesom 

mødt mange af tingene før. Det var mere at få bygget noget erfaring og noget kunnen ovenpå 

end bare at møde det. ”  

Stud. 4 (MAND - 3. årgang - programmeringserfaringer) 

 

“Altså, særligt det her med at tage nye teknologier til mig, tror jeg, der har været fokus på. Vi 

er efterhånden blevet introduceret for så mange didaktiske og pædagogiske metoder [i ASTE 

uddannelsen], at jeg gider ikke tilegne mig flere.”  

Stud 8.  (Mand 4. årgang- bachelorprojekt om computationel tænkning, Coding Pirate) 

 

Tydelige faglige mål og vurderingskriterier  

Der er flere studerende, der kommenterer, at de slet ikke har set modulbeskrivelsen før 

interviewet, og at de har savnet et overblik over og løbende indblik i målene med modulet og 

den røde tråd, som fx denne kvindelige studerende: 

 

“Men det ærgerlige er bare, at det faglige niveau bliver sat efter, hvad du selv vil kunne og 

kan. Og ikke efter et højere mål. Det var svært at vide, hvor man skulle være fagligt hele 

tiden. Det synes jeg også, det var i dag [afslutningsprojekt præsentationer]. Man kommer ind 

og tænker "hvad forventes der af os?". For der var ikke nogle klare mål med, at I skal kunne 

skrive de her kodesprog, eller I skal kunne aflevere det her produkt. Det er meget frit til 

tolkning. Og det er rart på nogle punkter, men det gør også, at man kan være lidt usikker på, 

er det overhovedet godt nok, det man har med. Det kunne jeg i hvert fald mærke. Det faglige 

indhold har bare været... svært at finde ud af... hvad vi konkret skulle have ud af den 

pågældende dag. Det har været sådan: I dag lærte vi om det her emne, som kan være 

forskellige former for it, og så lærer vi lidt om det, og når man kommer hjem, så er man 

sådan: Hvad var det lige vi lærte om? Det kan være lidt svært at se sammenhængen nogle 

gange.“  

Stud. 1 (KVINDE 2. årgang) 

 

Den kvindelige studerende fremhæver, at hun har oplevet, at niveauet på modulet og 

kriterierne for afslutningsprojektet har været for uklare.  

Computationel tænkning 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden 

om 

Udøve Computational thinking. Ved at bruge maskinskridts - 

logik til at kunne løse konkrete problemer 

hvordan man løser konkrete problemer 

ved at programmere sig til løsninger. 
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Et af færdighedsmålene på modulet har været, at de studerende kan udøve computationel 

tænkning ved at bruge maskinskridtslogik til at kunne løse konkrete problemer. Og et 

vidensmål har været, at den studerende har viden om, hvordan man løser konkrete 

problemer ved at programmere sig til løsninger. 

 

Underviserne understreger i interviewene, at det for dem har været et væsentligt aspekt af 

undervisningen at kunne bringe samtalerne derhen, hvor de studerende kunne reflektere 

over spørgsmål som, hvordan er en industrirobot programmeret, og hvad er kunstig 

intelligens? Introduktionen af de mange forskellige redskaber har været med afsæt i at 

illustrere, at der en verden til forskel på at arbejde med at skulle have et datainput for at 

kunne lave instrumenter, der kan måle noget eller reagere på sanseindtryk, og på at skulle 

designe og udvikle skærmbaserede spil via Scratch fx. Den ene underviser forklarer, at det 

er to meget forskellige måder at tænke på og forstå maskiner og maskiners interaktion med 

mennesker på. De lærerstuderende skal klædes nuanceret på: 

 

“Hvis jeg skal arbejde undersøgende og hypotesedrevet med nogle børn, der skal blive 

klogere på et eller andet fænomen, så er jeg nødt til også at have forskellige virkemidler til 

rådighed, sådan at jeg ikke kun går en vej. Det er jo virkelig også en verden til forskel på at 

sidde og bygge terningsimuleringsspil i C# og så sidde og skrive hjemmesider og forstå, 

hvordan [] kommunikation er. Det kan godt være begge dele umiddelbart ligner det samme, 

fordi det er sådan noget fagtekst på en skærm, men det er jo to forskellige tænkemåder, og 

det er jo det, der er det interessante. Også når de skal ud til børnene og kigge og have det 

overblik. At den er mangefacetteret den vej... men at fokusset i det heller ikke bliver…. at i 

dag, der skal vi lære Scratch, men i dag skal vi forstå konceptet Scratch .... Fordi det er at 

forstå konceptet og idéen Scratch, der... må være endemålet for at de kan finde ud af, 

hvordan de didaktisk sætter det i spil.”  

(Underviserinterview 1)  

 

Her peger underviseren på, at det ikke har været introduktionen til en bred pallette af 

redskaber, der har været væsentlig i sig selv. Snarere har det væsentlige været at 

gennemskue forskellige koncepter - logikker i maskinen - knyttet til programmeringssprog (fx 

Scratch, C#, HTML) og programmerbare enheder (fx micro:bits).  

 

En del af forudsætningen for modulet har været, at modulet repræsenterer ét første bud på, 

hvad computationel tænkning som faglighed i læreruddannelsen og skolen kan være, og 

hvilke undervisningspraksisser der er forbundet hermed. Flere af de studerende giver udtryk 

for, at de har opnået kompetencer i maskinskridtslogik, men samtidig oplever de, at begrebet 

computationel tænkning stadig står noget utydeligt for dem: 

 

“Helt ærligt. Det kan godt være, det er mig, der ikke har læst alle de artikler, vi har fået 

udleveret, men jeg føler stadigvæk, at computational thinking er et abstrakt begreb for mig. 

Jeg kan godt lidt se, hvad de mener med det, men i sådan helt konkret forstand "Udøv lige 

noget computational thinking, tak." Altså, der ville jeg ikke vide, hvad jeg skulle en-til-en vise 

eller sige eller gøre.” 

 Stud. 3 (MAND 2. årgang - Didaktisk Coding Pirate) 

 

Hvor denne studerende peger på, at feltet computationel tænkning ikke står helt klart for 

ham efter modulet, så fremhæver en anden af de mandlige studerende, at 

undervisningsaktiviteterne først og fremmest har haft fokus på, at de skulle reproducere 
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noget og ikke i høj nok grad har haft fokus på selv at skulle skabe noget nyt. I den forstand 

har modulet kun delvist beskæftiget sig med computationel tænkning og praksis. 

Styrke elevernes evne til at udtrykke sig 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden 

om 

anvende programmering som formidlingsform, der styrker 

elevernes evne til at udtrykke sig i og gennem it-kreative og 

æstetiske udtryksformer 

programmering som kreativ udtryksform, 

der styrker elevernes forståelse af den 

digitale verden 

 

Et andet af færdighedsmålene på modulet har været, at de studerende kan anvende 

programmering som formidlingsform, der styrker elevernes evne til at udtrykke sig i og 

gennem it-kreative og æstetiske udtryksformer. Vidensmålet har været, at den studerende 

har viden om programmering som kreativ udtryksform, der styrker elevernes forståelse af 

den digitale verden. 

 

De studerende er meget enige om, at de er blevet mere vidende om programmering som 

udtryksform, samt at de har opnået kompetencer til at kunne anvende programmering som 

formidlingsform, der kan styrke elevernes evne til at udtrykke sig: 

 

“... den synes jeg, har vi har været om, specielt... med Scratch, fordi Scratch er et… 2D-

program, men super nemt at få noget grafisk ud af det, som jeg synes er en rigtig god 

dimension at have i det, fordi at ofte, når du programmerer, hvis du skal have, ja noget 

billedligt frem af umiddelbar tekst, så skal du programmere det. Det er et ekstra lag af 

programmeringsviden, der lige pludselig skal på der. Så i og med at det bare er det der 

programmeres i og på, på den måde synes jeg det er en rigtig god...måde at formidle noget 

grafisk.” 

 

Stud 6.  (Mand 4. årgang - bachelorprojekt om computationel tænkning, Coding Pirate) 

 

Den studerende fremhæver her, hvordan Scratch er en god måde at formidle noget grafisk. 

De studerende er enige om, at de har arbejdet med mange forskellige formidlingsformer i 

undervisningen (2D, 3D, VR, animationer mm.). En anden af de mandlige studerende 

fremhæver imidlertid også, at undervisningen på modulet først og fremmest har haft fokus 

på at programmere spil og ikke så meget fokus på programmering knyttet til den digitale 

virkelighed:  

 

“... i den digitale verden, den smarte verden, vi er kommet ud i, alt er blevet til smart, ens 

kaffemaskine kan man tænde fra mobilen, ens tv kan man, ja, tænder, når du kommer i 

nærheden af. Alt sådan noget, og det ligger der jo en helt masse programmering i, fordi der 

ligger noget sensor, som registrerer noget, og så siger den, uh, nu skal vi tænde og sådan 

noget, og sådan noget har vi slet ikke været omkring, synes jeg. Så på den måde har vi ikke 

haft programmering i virkelighedsverdenen, men vi har haft i forhold til, hvordan kan vi 

programmere primært spil.” 
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Stud 6. 4. årgang (Mand - bachelorprojekt om computationel tænkning, Coding Pirate) 

Planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden 

om 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, 

der integrerer programmerings-aktiviteter i folkeskolens fag 

med henblik på at facilitere og stimulere elevernes læring i 

fagene 

it-kreativitet og programmering som 

indgang til motivation og stimulation af 

elevernes lyst til at lære 

 

Et tredje af færdighedsmålene på modulet har været, at de studerende kan planlægge, 

gennemføre og evaluere undervisningsforløb, der integrerer programmeringsaktiviteter i 

folkeskolens fag med henblik på at facilitere og stimulere elevernes læring i fagene. En af 

underviserne fortæller i interviewet, at denne del har været en udfordring: 

 

“Jeg tror, for vi har egentlig brugt ret meget tid på didaktikken. Hvor vi tog udgangspunkt i 

Papert, konstruktionismen. Og det 21. århundredes kompetencer. Som to rammebegreber i 

forhold til, hvordan man kan organisere noget undervisning, som har med it at gøre. Men 

samtidig har det også handlet meget om de lærerstuderendes kompetencer og ikke så meget 

om deres kompetencer i at lære fra sig. Så det har i høj grad handlet om, at nu skal de her 

lærerstuderende komme ... op i niveau, sådan så de bagefter kan lære fra sig. Så ... når jeg 

har kørt en eller anden undervisningssession, så har det handlet meget om, hvad de nåede at 

lære. Fordi, hvordan de så lærer fra sig, det har jeg måske taget lidt for givet, at selvfølgelig 

så kan en fjerde årgangs lærerstuderende da godt, lige i hovedet, omdidaktisere det til 

udskolingsmålgruppen. Og det har måske ikke været tilfældet i nogen situationer i hvert fald. 

Så didaktikken har voldt dem problemer, det kan jeg godt se, for nogle af dem har i hvert 

fald.”  

(Underviserinterview 2) 

 

Underviseren fortæller, at han er blevet opmærksom på, at det er nødvendigt at arbejde 

meget mere eksplicit med, hvordan de studerende på modulet omsætter egne erfaringer, 

læring og færdigheder til konkrete undervisningsaktiviteter i folkeskolen. De studerende 

fremhæver også særligt denne del som den mere svage del på modulet fx: 

 

“Jeg tror simpelthen, vi har arbejdet med, jeg ved ikke, om det er godt eller skidt, men vi har 

arbejdet rigtigt meget med, at vi skal få nogle færdigheder i det her. Hvor det har måske ikke 

været så meget "Hvordan planlægger du selv undervisning for, at de kan lære 

blokprogrammering?" Fordi jeg vil måske gå ud og gøre noget af det samme, som jeg har lært 

nu, fordi jeg ikke aner, altså hvad andre muligheder er der, fordi det er det, jeg er blevet mødt 

af lige nu. Hvis vi skal arbejde med Scratch? Nå, men Snake var da et meget godt spil at 

lære. Det vil jeg nok også starte med så. Så jeg tror, at jeg ville gøre langt hen ad vejen på 

samme måde, fordi vi ikke rigtigt har snakket så meget om det.... Ikke nok i hvert fald til, at jeg 

har kunnet tale så meget med. Og der er igen det der med at planlægge forløb, afvikle og 

evaluere, det ved jeg heller ikke, om...“  

Stud. 7 (Kvinde - ingen forudsætninger) 
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Den kvindelige studerende fortæller i interviewet, i tråd med underviserens perspektiv, at 

hun oplever, at modulet har haft meget fokus på, at de lærerstuderende selv opnår 

færdigheder i kodning og programmering, men at der ikke har været tilstrækkeligt fokus på 

at reflektere over og samtale omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af forløb 

målrettet folkeskolen. Flere af de studerende peger på, at de har opnået 

undervisningserfaringer på andre måder, fx hvis de har haft fokus på det i deres praktik: 

 

“Ikke gennem Coding Class, …. men i vores egen praktik, der lavede vi en geometri opgave, 

hvor eleverne fik nogle dimensioner på nogle figurer, og så skulle de programmere Scratch til 

at tegne med, så det var helt lavpraktisk, men det krævede, at de ligesom opdelte figurerne i, 

hvilke elementer er den, hvordan tegner vi den maskinskridtslogik.... Så der har vi haft det ..., 

og vi har haft eleverne til at forklare for hinanden og hjælpe hinanden, så der har jeg helt klart 

haft noget af det, men det har ikke, desværre ikke, været gennem [ASTE] Coding Class.” 

Stud 6.  (Mand 4. årgang - bachelorprojekt om computationel tænkning, Coding Pirate) 

 

En anden mandlig studerende peger på, at han har opnået refleksioner over undervisningen 

i skolen i praksis, og undervisningskompetencer via den ekstracurriculære aktivitet Coding 

Pirates:  

 

“Vi kan godt planlægge, afvikle og evaluere. Det er meget nemt. Spørgsmålet er, om man kan 

gøre det på en... Altså, om man kan planlægge noget, der virker. Og det er jo... Ja. Jeg tror 

bare, at jeg er blevet meget ydmyg på, hvad jeg kan, og hvor meget det kræver, efter at have 

været ude og prøve det i virkeligheden, og se hvor meget af det, jeg troede, mine elever 

kunne samle op, som det ikke lykkedes dem at samle op. Og huske det her med, at det er 

ikke nok at sige tingene én gang. Og der er mange ting, der skal siges. Så det er bare... Det 

er en meget langsommere proces end det, man får fornemmelsen af, når man er ude og lave 

én undervisning eller… Altså, fordi jeg har bare prøvet mig frem i vildskab, ude på [skolen], og 

jeg har været superglad for at have den mulighed. Men jeg har prøvet videoer individuelt. Jeg 

har prøvet videoer i grupper. Jeg har prøvet at tegne ting på tavlen. Jeg har prøvet at have 

projektor og sidde og skrive live, hvor jeg ligesom er kommet med "Sådan her ville jeg gøre 

det." og "Hvorfor tror I, jeg gør det her?" og "Stop mig, når jeg laver en fejl." Jeg har lavet "I 

skal snakke sammen og fortælle mig, hvad jeg skal lave." Og det er svært at finde en form, 

der virker godt. Eller det er i hvert fald svært at få nogle af de former til at spille på en 

ordentlig måde, fordi der bliver meget ventetid. Der bliver... Vi kan ikke teste. Jeg kan godt stå 

og tegne på tavlen og så sige "Ja, det her det kommer ikke til at virke.... det er en ny kultur, 

som skal opvokse, opblomstre ud af, lige nu, ikke særligt meget. Så det er... Ja, det giver 

virkelig nogle helt andre udfordringer, end man har i andre fag. Og det her med, at det er ikke 

alle, der... De allerfleste forældre kan godt hjælpe dem med matematik op til femte klasse… 

Det er de færreste forældre, der kan hjælpe deres børn med Scratch. Selvom Scratch er lavet 

til børn, så fordi de ikke har nogen... Altså, de er slet ikke inde i det, og med rigtigt mange så 

er der også den der computerskræk. Der er det samme med matematik og folk, der er sådan 

"Uh. Jeg er sproglig. Lad være med at... Hvis der er et lig-med-tegn, så forstår jeg det ikke." 

Men der er bare i særlig grad den her med, at computer er noget stort og svært og farligt, som 

på den ene side er helt rigtig og meget sandt, og på den anden side bare er, altså, en sten i 

skoen for rigtigt mange ting. Så det bliver meget svært at komme ud og skabe det her. Og det 

er ekstremt svært det der med, at ens kollegaer, altså de andre faggrupper, de slet ikke kan 

ping-pong’e. De fleste dansklærere de ved også et eller andet om fotosyntese. Så der er 

ligesom noget hjælp at hente der. Og de ved, hvordan man læser en fagtekst, hvilket er 

supervigtigt, at man kan arbejde sammen om det. Jeg kan ikke få en dansklærer til at hjælpe 

dem med, "Hvordan læser du et stykke kode?" Det kan jeg godt glemme. Så det at du ikke 
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har nogen støtte, eller ikke har den samme støtte, fra forældre og de andre fag, det gør altså 

også bare en kæmpe forskel.”  

Stud. 3 (MAND 2. årgang - Didaktisk Coding Pirate) 

 

It-kreativitet og programmering som indgang til motivation og 

stimulation af elevernes lyst til at lære 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden 

om 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, 

der integrerer programmerings-aktiviteter i folkeskolens fag 

med henblik på at facilitere og stimulere elevernes læring i 

fagene 

it-kreativitet og programmering som 

indgang til motivation og stimulation af 

elevernes lyst til at lære 

 

Et fjerde vidensmål har været, at den studerende har viden om it-kreativitet og 

programmering som indgang til motivation og stimulation af elevernes lyst til at lære. De 

studerende fremhæver, at de har opnået viden om it-kreativitet og programmering som 

indgang til elevernes motivation og læring. En af de studerende, som også er didaktisk 

Coding Pirate forklarer, hvordan han konkret har oplevet det i forbindelse med praktikken: 

 

“...da vi skulle starte forløbet, vi havde i vores praktik op, der var vi bange for, at nogle af de 

elever, som ikke er dem, som er, hvad skal man sige, tech-nørder...ikke ville finde vores 

forløb særlig interessant. Men fordi, at vi stillede opgaven rimelig åbent, og ... de fik en 

præmis, og det var, at de skulle lave et spil, de måtte selv vælge lige præcis, hvordan det 

skulle se ud, de måtte selv vælge, hvad målet i deres spil var, de måtte selv vælge, hvor 

svært det skulle være, alt var helt frit for dem. Og det gjorde, at de fik lyst til at arbejde med 

det, nogle af dem brugte lidt mere tid, end man måske havde behøvet på den grafiske del af 

det, men det gjorde, at de ikke mistede motivationen for at arbejde med det, at de fik lov til at 

sidde og tegne deres ting, så de også så godt ud for dem.”  

Stud 6.  (Mand 4. årgang - bachelorprojekt om computationel tænkning, Coding Pirate) 

Understøtte elevernes forståelse 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden 

om 

anvende programmering som formidlingsform, der styrker 

elevernes evne til at udtrykke sig i og gennem it-kreative og 

æstetiske udtryksformer 

programmering som kreativ udtryksform, 

der styrker elevernes forståelse af den 

digitale verden 

 

Det femte færdighedsmål på modulet var, at den studerende kan anvende programmering 

som formidlingsform, der styrker elevernes evne til at udtrykke sig i og gennem it-kreative og 

æstetiske udtryksformer, og det tilhørende vidensmål på modulet var, at den studerende har 
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viden om programmering som kreativ udtryksform der styrker elevernes forståelse af den 

digitale verden. De studerende er lidt uenige, når de skal vurdere, om disse mål har været 

tilstrækkeligt i fokus på modulet:  

 

“...i forhold til elevernes forståelse er den selvfølgelig lidt svær...Hvis det skal være en kreativ 

udtryksform, der fortæller eleverne om den digitale verden. Så synes jeg, det har været svært. 

Fordi, selvfølgelig har vi arbejdet med Scratch som en måde at få den her verden ind. Men 

det er meget stadigvæk sådan en: Her er et program, lær at brug det. Det har ikke været så 

kreativt. Som i at, "nu skal I lave et eller andet sjovt, hvad kunne være sjovt at prøve at 

lave?".   

Stud. 1 (KVINDE 2. årgang) 

 

Denne studerendes oplevelse er, at hun først og fremmest har lært at håndtere Scratch, 

men hun oplever ikke, at hun har arbejdet med at bruge Scratch til kreativt at skabe noget, 

og heller ikke med fokus på at lære eleverne forståelse af den digitale verden via Scratch. 

En af de mandlige studerende peger omvendt på, at de mange forskellige platforme, de har 

arbejdet med, giver gode indgange til at arbejde med, at eleverne forstår den digitale verden: 

 

“Programmering som kreativ udtryksform der styrker elevers forståelse for den digitale 

verden. Der har vi arbejdet i Kodo, vi har haft arbejdet i Scratch, vi har blokprogrammering, 

som jeg vil mene er relativt godt til at elever forstår den digitale verden, og min egen opgave 

med Khan Academy, føler jeg også giver eleverne en forståelse for den digitale, hvor de nu 

også kan være kreative.”  

Stud 5.  (Mand 3. årgang - programmeringserfaringer) 

 

Den mandlige studerende har valgt, med inspiration fra Khan Academy, at lave et 

introduktionsforløb til eleverne, som giver anderledes indsigter i og forståelse for 

programmering målrettet eleverne end de instruktionsvideoer og forløb, han selv er stødt på. 

Anvende it til at skabe undervisning der fremmer elevernes 

alsidige udvikling 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden 

om 

Anvende it-kreativitet til at skabe undervisning, der fremmer 

elevernes alsidige udvikling, og skaber rammer for oplevelse, 

fordybelse, innovationskompetence og virkelyst. 

tekniske udtryksformer og elevernes 

alsidige udvikling og 

innovationskompetence 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, 

der stimulerer elevernes lyst til innovation og 

foretagsomhed gennem it-kreative aktiviteter 

innovation og foretagsomhed 

 

Et af færdighedsmålene var, at den studerende kan anvende it-kreativitet til at skabe 

undervisning, der fremmer elevernes alsidige udvikling, og skaber rammer for oplevelse, 

fordybelse, innovationskompetence og virkelyst. De studerende er bredt betragtet enige om, 

at modulet har indfriet disse mål. Dog peger flere af de studerende på, at 
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innovationskompetence og elevens alsidige udvikling også berøres andre steder i ASTE 

uddannelsen: 

 

“Og så må jeg sige, at jeg synes ikke, jeg har... oplevet viden om, hvad 

innovationskompetence er [gennem ASTE Coding Class modulet], jeg har gjort det gennem 

andre ASTE begivenheder, men ikke gennem Coding Class. Ja, og elevernes alsidige 

udvikling, har det været lidt i forhold til, at vi har haft meget bredere overordnede snakke om, 

hvordan man kan bruge de her værktøjer i den almene undervisning”  

Stud 6.  (Mand 4. årgang - bachelorprojekt om computationel tænkning, Coding Pirate) 

 

Den studerende fremhæver her, på lige fod med flere af de andre studerende, at 

undervisningen på modulet i høj grad har været præget af overordnede og mere brede 

samtaler om, hvordan fx computationel tænkning og 21. århundredes kompetencer er 

relevante i den almene skolehverdag. En af de studerende peger også her på, at hvis det 

handler om at kunne skabe undervisning, så oplever han at koblingen til dette manglede at 

blive understøttet i undervisningen: 

 

“... altså det har vi jo lært, vi har lært at programmere, og hvordan man tænker inden for faget, 

vi har også lært om elevernes udvikling, og hvordan vi kan introducere innovation for dem og 

sådan nogle ting, men som sagt, der manglede den der med at vi skal skabe en undervisning, 

og det er det jeg tænker det her vidensmål bygger på. “  

Stud 5.  (Mand 3. årgang - programmeringserfaringer) 

Teori og litteratur 

Underviserne har introduceret forskellige begreber, teori og litteratur på modulet. De har 

blandt andet haft en hel dag i undervisningen med fokus på 21st skills. Ifølge underviserne 

har de ligeledes haft mange samtaler om fx Ken Robinsons ideer om skolen og børnehaven 

og Seymour Paperts tilgang til læring. Men det har været en udfordring, at de studerende 

har haft begrænset tid til forberedelse, fordi modulet har været ekstracurriculært. De 

studerende giver udtryk for, at det har betydet, at der ikke har været ordentlig tid til at læse. 

Denne præmis ses også, når de studerende i interviewene fortæller om, hvordan modulet 

har fokuseret på teori og litteratur. Fx kommenterer denne studerende: 

 

“Tinkering har vi været lidt omkring, føler jeg, it-didaktik synes jeg ikke, vi har haft noget om, 

HCI, læser jeg som noget teori om mennesker og computere snakker sammen, det synes jeg 

heller ikke, vi har haft noget om, de 21. Århundredes kompetencer har jeg haft noget om før 

uden for forløbet, teknofilosofi synes jeg lyder interessant, men føler jeg ikke, vi har været om. 

...jeg synes, det lyder som en måde at overskue, hvordan samfundet har ændret sig til at 

være et meget teknologisk samfund, men vi har slet ikke snakket om det…. nok også lidt det, 

jeg mest har savnet, det var, at der var nogle reelle teoretiske ting om, hvad er computationel 

thinking egentlig, fordi vi aldrig rigtig defineret det i løbet af Coding class“  

Stud 6.  (Mand 4. årgang - bachelorprojekt om computationel tænkning, Coding Pirate) 

 

Denne mandlige studerende kan i det hele taget ikke rigtigt genkende, at undervisningen har 

sat fokus på de begreber og de teoretiske perspektiver, som modulbeskrivelsen lægger op 

til. Især undrer han sig over, at begrebet computationel tænkning, som har været helt 

centralt på modulet, stadig forekommer uklart. Dog fremhæver han, at begrebet tinkering er 
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blevet berørt i undervisningen. En af de andre mandlige studerende fremhæver ligeledes 

tinkering: 

 

“Altså, med tinkering, der har vi arbejdet med micro:bits, hvor vi efter ergo skulle designe et 

rum. Så der blev der arbejdet med nogle micro:bits, og vi prøvede at få dem til at åbne nogle 

vinduer, når der var nogle bestemte temperaturer eller et eller andet. Så der har vi siddet og 

fedtet rundt med nogle kredsløb og sådan noget. Men nej, jeg synes ikke, der har været så 

meget... litteratur på tinkering. Vi har mest snakket om det, og hvad det gør. Men det er ret 

fedt at prøve at sætte en ledning til. Det der med at bruge et krokodillenæb, det er der mange, 

der ikke har prøvet før. Og i forhold til it-didaktik. Der har vi talt meget om ... hvilke måder 

man kan arbejde med it som ikke [er], hvad skal man sige, modeller, kan man vel kalde det. 

Det er ikke som sådan didaktiske modeller, vi har brugt. Der findes ikke så meget af det, er 

mit indtryk….nu bliver jeg helt i tvivl med HCI også har med Human computer interaction, 

hvad de helt mener med det... 21st century skills. Det er jo. Eller 21 århundredes 

kompetencer. Det er ligesom, vi også har i fysik/kemi og sådan noget, så det er en klassiker“  

Stud 2.  (Mand 2. årgang- Coding Pirate) 

 

Den studerende peger endvidere på, ligesom flere andre medstuderende, at it-didaktikken i 

forhold til arbejdet med computationel tænkning ikke har været i fokus. En anden studerende 

kommenterer i forhold til it-didaktikken: 

 

“It-didaktik, det har vi så særligt arbejdet med igennem nogle plenumsamtaler omkring 

muligheder, eller potentialer, fordele og ulemper ved forskellige, hvad hedder det, it-værktøjer 

i forbindelse med undervisning... Jeg tror ikke... Vi har ikke rigtigt fået så meget teori på [it-

didaktikken knyttet til arbejdet med computationel tænkning]. ....“  

Stud 8.  (Mand 4. årgang- bachelorprojekt om computationel tænkning, Coding Pirate) 

 

Denne mandlige studerende fremhæver ligesom flere andre studerende, at der ikke har 

været så meget fokus på it-didaktikken knyttet til arbejdet med computationel tænkning og 

programmering på modulet. 

 

 

  



 61 

Tema 4: Uddannelsesorganisering 

I dette afsnit retter vi blikket imod ASTE Coding Class modulets placering i ASTE 

uddannelsen, set fra de lærerstuderendes og undervisernes perspektiv. Hvis landets 

læreruddannelser på sigt skal indeholde moduler i teknologiforståelse, computationel 

tænkning eller tilsvarende fagområder, er der samtidig en række organisatoriske 

overvejelser og valg at træffe. Det vedrører eksempelvis, hvorvidt faget skal være 

obligatorisk eller valgfrit, om faget skal udbydes til alle studerende eller på bestemte linjer 

og/eller årgange, og om det skal optræde som selvstændigt fag eller integreres i andre fag.  

 

I dette afsnit vil vi beskrive de lærerstuderendes og undervisernes erfaringer med og 

perspektiver på fordele og ulemper ved de organisatoriske betingelser, ASTE Coding Class 

undervisningen blev gennemført under. De konkrete organisatoriske valg på modulet 

omfatter for det første, at undervisningen blev udbudt som et ekstracurriculært modul, der lå 

udover de studerendes øvrige fag og studieforpligtelser. Derudover blev modulet udbudt til 

studerende til alle fire årgange på ASTE uddannelsen. De gennemførte interviews med 

undervisere og studerende giver indblik i, at disse valg har haft væsentlig betydning for 

forudsætningerne for tilrettelæggelse af undervisning for undervisernes vedkommende, og 

for forudsætningerne for at gennemføre modulet for de studerendes vedkommende. Med 

afsæt i disse erfaringer opsummerer afsnittet de konkrete implikationer, disse 

organisatoriske betingelser har haft. Afsnittet er inddelt i tre sektioner, der separat behandler 

tre gennemgående tematikker i det empiriske materiale. Disse tematikker er betydningen af, 

1) at modulet har været forankret i ASTE læreruddannelsen, 2) diversiteten i de studerende, 

der bl.a. er foranlediget af forankringen i ASTE læreruddannelsen, og 3) at modulet har 

været ekstracurriculært.      

Forankring af modulet i ASTE læreruddannelsen 

ASTE Coding Class Modulet blev udbudt til alle studerende på ASTE, hvilket indebærer 

studerende på alle læreruddannelsens fire årgange. En af udfordringerne ved at undervise 

fire årgange i samme modul er, at praktikperioderne på de fire årgange både er af forskellig 

varighed, og er placeret på forskellige tidspunkter af året. Især underviserne beskriver, at 

dette har givet anledning til udfordringer, når det gælder organiseringen af undervisningen. 

Bl.a. har dette betydet, at der har været en del undervisningsgange, hvor studerende ikke 

har haft mulighed for at deltage. Underviserne påpeger først og fremmest, at dette har 

udfordret planlægningen af undervisningen. De peger ikke på, at der har været udfordringer 

relateret til forskellige faglige udgangspunkter for studerende på forskellige årgange: 

 

“... udfordringen ligger så i sådan noget rent lektionplans-logistisk helvede, altså, med at man 

altid mangler en årgang og tre [studerende], i forhold til hvem har lavet hvad, og hvornår og vi 

skal prøve at få en eller anden progression i, hvad der sker, og man hele tiden mangler nogen 

og skal samle op på nogen, gør det ekstraordinært udfordrende. Fordi man kan sige, hvis vi 

kun skulle have taget de uger, hvor alle studerende kunne være her, så tror jeg, vi var nede 

på at have fire uger fire gange på et år, ik'? Så der er nærmest altid nogen væk, og det er en 

udfordring, der har gjort det rigtig svært” (Underviser 2).   

 

Som citatet viser, har det været en organisatorisk udfordring for modulet, at de studerende 

har været fra forskellige årgange. Foruden skemaudfordringer har denne organisatoriske 
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betingelse også gjort det vanskeligt at opbygge kontinuitet og progression mellem de enkelte 

lektioner, fordi ikke alle studerende har haft mulighed for at deltage i alle lektioner. Denne 

udfordring ser vi også afspejlet i interviewene af de studerende, som vi tidligere har 

behandlet i denne rapport. Del gælder især den del af modulet, der lå før jul. Eksempelvis 

efterspørger nogle af de interviewede studerende tydelige koblinger mellem 

tekstprogrammering og undervisning i folkeskolen. Modulet indeholdt en undervisningsgang 

med det formål at skabe denne kobling. Selvom der er enighed blandt de studerende om, at 

der grundlæggende har været for lidt kobling til folkeskolen, kan noget af denne oplevelse 

også forklares ved, at de studerende ikke har haft mulighed for at deltage i lektioner, der 

satte fokus på dette. Da en gruppe af de studerende var i praktik ved den sidstnævnte 

undervisningslektion, oplevede de, som en konsekvens heraf, tekstprogrammeringsforløbet 

som afkoblet fra skolekonteksten.   

 

Den manglende kontinuitet i undervisningen er også en problemstilling, der artikuleres 

direkte af de studerende i interviewene. En af de studerende oplevede det eksempelvis som 

vanskeligt at følge med i de dele af modulets indhold, der var afbrudt af praktikperioder. 

Dette er illustreret af nedenstående udtalelse fra en interviewet studerende: 

 

“... jeg har en ide om, at det måske havde givet mening at have set, fordi at jeg tænker, det 

måske har haft nogenlunde samme form som vores afsluttende projekt skulle have, og jeg 

havde ingen ide om, hvad folk har lavet, og om det var i grupper, hvad det også er af 

produkter, og hvad deres tanker, og hvad de har haft om, overhovedet i den periode. Hvilket 

jeg synes er lidt ærgerligt” (Studerende 4)  

 

Citatet giver et indblik i, at afbrydelser forårsaget af eksempelvis praktikperioder får modulet 

til at fremstå som fragmenteret og gør det vanskeligt at forstå processer, faglige og 

pædagogiske diskussioner. Udtalelsen fra den pågældende studerende omhandlede 

oplevelsen af at være gået glip af undervisning, der understøttede forståelsen af det 

afsluttende projekt, herunder at se de øvrige studerendes produkter, hvor pointen var, at 

produktet skulle indeholde et didaktisk element.   

 

I interviewene af de studerende fremgår det dog også, at forankringen af modulet på ASTE 

har haft positive effekter. I interviewene beskriver de studerende ASTE som en 

sammentømret gruppe studerende, der kender hinanden godt på tværs af årgange. Ifølge 

flere af de studerende har dette ASTE fællesskab skabt en følelse af samhørighed på 

modulet, der går på tværs af årgange. Det at de studerende sjældent har haft mulighed for at 

være fuldtallige ved lektioner, har indvirket på muligheden for at skabe sammenhold på 

holdet. Ifølge denne studerende har det allerede etablerede sammenhold på ASTE imidlertid 

kompenseret for dette: 

   

“Det har også betydet, at vi som hold ikke har fået et særligt stærkt sammenhold. Men der 

skal man også bare huske, at vi er ASTE, så vi har et helt andet grundlag for at skabe det 

alligevel. Jeg kender de allerfleste fra de andre årgange, fordi vi har lavet Science på 

Frederiksberg, og fordi vi har lavet lektionsstudier, hvor vi er kommet hinanden ved, og hvor vi 

har... Altså hvor jeg har fået feedback af dem, på noget jeg har brugt rigtigt lang tid på at 

lave.... Altså så har man ligesom noget forståelse for hinanden på en anden måde, som også 

gør, at det er meget nemmere at arbejde sammen.” 

Stud. 3 (MAND 2. årgang - Didaktisk Coding Pirate)    
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Forankringen af modulet i ASTE uddannelsen har således både haft fordele og ulemper. De 

organisatoriske udfordringer, som denne betingelse har medført, skal også ses i lyset af, at 

modulets afvikling ikke blev koordineret som et led i den øvrige skemalægning. En del af 

udfordringerne, der er påpeget i det ovenstående, kunne derfor imødegås ved i højere grad 

at integrere planlægningen af modulet i tættere dialog med resten af ASTE uddannelsen.  

Diversitet i studerende  

ASTE er som tidligere nævnt en science teacher uddannelse, der er en særlig tværfaglig 

forgrening af læreruddannelsen med fokus på fagene matematik, biologi, fysik / kemi og 

geografi. Størstedelen af de studerende der gennemførte modulet, har stiftet bekendtskab 

med programmering før de startede på modulet. Endvidere har nogle studerende haft det 

som indholdsområde i matematik og fysik på læreruddannelsen. Kun én af de studerende, 

der fuldførte modulet, meldte sig til kurset uden at have særlige forudsætninger eller 

kendskab til programmering og kodning. En af de mandlige interviewede studerende har 

eksempelvis en bachelor i matematik fra Københavns Universitet, hvor han har beskæftiget 

sig med statistikprogrammer og med lineær programmering til løsning af 

optimeringsproblemer. Selvom disse indholdsområder kun delvis er relateret til modulets 

indhold, beskriver denne studerende sin baggrund som en fordel for hans deltagelse i 

modulet. En anden af de mandlige interviewede studerende har beskæftiget sig med 

hardware programmering af micro:bits og electronics i gymnasiet. Disse forholdsmæssigt 

høje forudsætninger blandt de studerende træder tydeligt frem i interviewet af en af de 

mandlige studerende, der selv vurderer, at han i forhold til erfaringer og kompetencer har 

ligget “i midten” af de andre studerende på modulet.   

 

“Jeg vil sige [hvad angår] baggrund i forhold til programmering og sådan nogle ting... Jeg har 

ikke det store, men jeg har lidt erfaring fra gymnasiet tidligere, hvor jeg har programmeret 

micro:bits og sådan nogle ting til projekter, vi har lavet der i Electronics, hvor vi har bygget et 

lyskryds, og vi har bygget en fuldt fungerende kaffemaskine, altså mælk, kaffe og så ... hvor 

meget varmt vand skal vi have og sådan nogle ting. Så jeg har lidt erfaring, men det har 

været sådan hardwareprogrammering, og det er vel sådan mit udgangspunkt til det. Jeg 

fornemmede lidt, at det var sådan en middel i forhold til alle dem, der startede op sidste 

sommer. 

 

Altså jeg har jo selv haft erfaring med andre programmeringssprog og på den måde var det 

ligesom, det havde jeg i forvejen. Altså jeg har skrevet EIC, som er ..., jeg har arbejdet med 

Scratch i matematik, jeg har skrevet i Java, HTML. Så jeg havde ligesom mødt mange af 

tingene før. Det var mere at få bygget noget erfaring og noget kunnen ovenpå end bare at 

møde det.“ 

Stud. 4 (MAND - 3. årgang - programmeringserfaringer) 

 

Foruden de studerendes relativt høje tekniske forudsætninger, giver interviewene også 

indblik i, at størstedelen af dem har en stor interesse for computere, teknik og / eller 

programmering til fælles. Andre beskriver, at de har spillet meget computer, selv har 

eksperimenteret med eksempelvis Scratch eller tekstprogrammeringssprog, eller kommer i 

‘nørdede’ omgangskredse, som nogle selv udtrykker det. Nedenstående citat er et eksempel 

på en kvindelig studerende, der både spiller meget computer og indgår i en omgangskreds 

med venner med interesse for programmering.    
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“... jeg har spillet nok computer gennem tiden til at jeg synes, at computer er ufatteligt 

spændende. Og så er flere af mine venner IT-studerende ude på ITU. Der er en, der læser til 

datamatiker og sådan nogle forskellige ting. Så mange i min omgangskreds er meget 

interesserede i programmering, og det er et sprog, jeg også gerne vil kunne være med til at 

bruge og kunne forstå, bare bidder af, i hvert fald.” 

 Stud. 1 (KVINDE 2. årgang) 

 

Langt størstedelen af de studerende, der gennemførte modulet, havde således allerede høje 

forudsætninger og / eller en relativt høj interesse for it eller programmering. Den ene 

studerende, som fuldførte modulet, men ikke i forvejen oplevede at have særlige 

forudsætninger for at deltage, beskriver, at det krævede overvejelser for hende at tilmelde 

sig modulet. En del af disse overvejelser var foranlediget af, at tilmelding til modulet foregik 

ved at skrive en motiveret ansøgning: 

 

"Det er kun for ASTE studerende. Det lyder meget fedt." Og sådan noget. Og så gik man lige 

og overvejede det. Og så kom der en rykker, "Hey, er der ikke nogen, der vil tilmelde sig?" 

For jeg havde nået at tænke i starten "Nej, det skal jeg ikke. For hvis jeg skal skrive en 

motiveret ansøgning, som de beskrev, så var jeg sådan puh, så har jeg ikke nogen 

motivation-agtigt for det, så det ved jeg ikke, hvorfor jeg skal gøre. Eller hvad jeg skal skrive i 

den, tror jeg." Men jeg syntes, det lød meget interessant, og så fordi det blev sådan lidt niche, 

at det kun var os ASTE studerende, der blev tilbudt det, så tænkte jeg, at altså det var endnu 

mere, vi kunne lære, inden vi kommer ud. Og så har vi måske noget særligt, endnu mere vi 

kan som ASTE studerende, måske. Så det tror jeg mest var min motivation, sådan at det lød 

fedt.”  

Stud. 7 (Kvinde - ingen forudsætninger) 

 

Som citatet illustrerer, oplevede denne studerende, at kravet om den motiverede ansøgning 

såede tvivl om, hvorvidt blot det at have interesse for at lære mere var tilstrækkelig 

motivation for at tilmelde sig modulet. Samtidig er den pågældende studerende den eneste 

af de interviewede, der ikke giver udtryk for at have haft faglige eller tekniske forudsætninger 

for at deltage i modulet, hvilket vedkommende beskriver som en yderligere barriere for at 

tilmelde sig modulet: 

 

“... mine forudsætninger var bare helt i bund. Og jeg tror også, det var derfor, at jeg var lidt 

tilbageholdende i det. At jeg måske ikke havde lyst til det, fordi jeg kan ingenting komme med. 

Det var i hvert fald det, jeg oplevede med mig selv, at jeg kan ikke komme med noget. Men 

jeg så det der, og så tænkte jeg "Ej, så kan jeg da kun lære noget ved at komme med. Fordi 

ellers så må der være et eller andet, jeg kan lære. Det kan godt være, det ikke er helt vildt 

meget, men så må jeg lære noget, og så kan jeg tage det med mig ud på arbejdsmarkedet." 

Ja. Det tror jeg lidt var mine tanker inden. ... Jeg kan ikke engang huske, om det stod mere 

uddybet, hvad man så skal lave. Men hvor jeg tror... Måske havde de skrevet programmet, 

"Det er noget af det her, vi skal arbejde med.", og jeg var bare sådan "Det kender jeg ikke. 

Det har jeg ikke hørt om. Ingen anelse, hvad det er." Alle sammen var det bare "ingen anelse, 

hvad det er." og sådan noget. Så jeg tror måske mere, jeg tænkte, at det... Jeg kender ikke 

noget til det, men... de har argumenteret for, at det er noget, vi skal bruge i folkeskolen, så er 

det også noget, der er relevant for mig at lære.  

Stud. 7 (Kvinde - ingen forudsætninger)  

 

Citatet viser dels, at denne studerende var usikker på at tilmelde sig modulet, når hun ikke 

havde særlige tekniske forudsætninger forud for modulet. Det viser imidlertid også, at 
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beskrivelsen af modulets faglige indhold rummede mange tekniske termer, hun ikke kendte 

til, hvilket medvirkede til at fremmedgøre det allerede ukendte fagområde. Citatet her peger 

på en oplevelse af, at selve formuleringen af modulbeskrivelsen nærmere henvendte sig til 

den indviende end til den udenforstående, hvilket er problematisk, hvis modulet skal ramme 

relativt bredt.  

 

Det er dog værd at bemærke, at denne studerende tilmeldte sig modulet på trods af disse 

betingelser. Årsagen til dette er, at det var tydeligt beskrevet, at modulet havde relevans for 

folkeskolen. Hvis fremtidige lignende moduler skal afvikles som eksempelvis valgfag på 

læreruddannelsen, viser denne studerendes erfaringer vigtigheden af at beskrive og formidle 

anvendeligheden og betydningen af et sådan moduls indholdsområder, set i forhold til de 

studerendes fremtidige virke som lærere i folkeskolen. Hvis valgmodulet desuden skal kunne 

tiltrække studerende uden særlige tekniske forudsætninger, peger denne studerendes 

oplevelser på vigtigheden af, at det tydeliggøres, at sådanne forudsætninger ikke er 

påkrævet.  

Frafald 

ASTE Coding Class modulet havde et markant frafald af studerende undervejs i modulet. 

Selvom vi ikke har interviewet de frafaldne studerende i denne rapport, er der alligevel 

udtalelser fra både studerende og undervisere, der peger på mulige årsager til dette frafald, 

og vi medtager derfor disse i denne rapport.  

 

Størstedelen af de studerende, der gennemførte modulet, have allerede inden modulets 

start stiftet bekendtskab med programmering, kodning eller havde stærke it-kompetencer. Til 

trods for dette beskriver de studerende, at niveauet var højt og udfordrede dem. Også 

underviserne erkender, at dele af modulet var (for) vanskelige, og at især lektionerne om C# 

og tekstprogrammering var udfordrende. En del af undervisningens indhold i denne del 

bestod i, at de studerende skulle bygge deres egen hjemmeside ved brug af 

tekstprogrammering, og at de selvstændigt skulle søge hjælp på nettet, der kunne hjælpe 

dem videre, når de sad fast. Som følgende citat viser, gav denne proces anledning til store 

udfordringer og et væsentligt frafald af studerende:  

 

“... jeg tror, der var rigtig mange, der blev skræmt væk, da vi skulle have HTML ret tidligt. 

Fordi det var lidt svært at se, hvad man skulle bruge det til, og samtidig var det også en 

relativt stor opgave, de var ved at stille op, at vi skulle have afleveret her til sidst. Jeg kunne i 

hvert fald hurtigt se 50 timer blive smidt efter sådan en hjemmeside samtidig med, at man 

også skal skrive en eksamensopgave og alt muligt andet. Så det tror jeg bare, der var rigtig 

mange, der flygtede lidt fra, før det blev for stor en byrde.  

Stud. 3 (MAND 2. årgang - Didaktisk Coding Pirate) 

 
Undervisningsforløbet om tekstprogrammering var placeret relativt tidligt i modulet, og som 

citatet ovenfor illustrerer, skræmte dette en del af de studerende væk af flere årsager. Dels 

krævede denne opgave meget arbejdstid i et forløb, der i forvejen er ekstracurriculært, og 

dels var det vanskeligt for nogle studerende at se relevansen for eller koblingen til 

folkeskolen. På den anden side giver andre studerende udtryk for det positive i at blive mødt 

med en forventning om, at de studerende kan og ved noget, og at de vil lære noget.  
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“Men jeg kunne høre på mange af i hvert fald pigerne fra min klasse, som jeg startede 

sammen med, at de tænkte, "hvad er det her for noget sort snak". Rigtig mange af dem var 

klar på bare at hoppe fra, fordi vi kan ikke sproget, vi forstår det ikke, og det giver ikke 

mening. Så jeg synes, startniveauet var meget højt. Men jeg synes, det var fedt, at vi rent 

faktisk blev mødt med en form for... Vi har en forventning om, at I kan noget, at I ved noget, 

og at I vil lære noget.”  

Stud. 1 (KVINDE 2. årgang) 

 

Denne udtalelse peger på en central balance, der med fordel kan tages hensyn til 

fremadrettet; at der på den ene side er studerende, hvis høje udgangspunkter, der med 

fordel kan bygges videre på, men at der på den anden side også er studerende, der har 

behov for undervisning, der starter fra grunden. Denne balance omtales også som en 

udfordring af underviserne på modulet. En af underviserne beskriver, at det især har været 

en stor udfordring at undervisningsdifferentiere i det omfang, som de store niveauforskelle 

mellem de studerendes forudsætninger reelt har påkrævet:  

 

“Så... selvfølgelig er det en ting at tage ind ... og det frafald det ligger faktisk både i nogen, der 

synes, og ikke følte, at de fik noget nyt med, fordi det her det havde de arbejdet med rigtig 

meget, så den der klassiske, differentieringstænkning, der er et par stykker der sagde, jamen 

de synes ikke, i forhold til hvor meget tid, at det gav dem nok. At det ku' de bedre. Og så en 

del der hoppede fra, fordi de synes, det var for svært og udfordrende. Og så en del af 

førsteårsstuderende, som helt er faldet fra uddannelsen.... Og der kan man sige, det har jo 

ikke noget med vores fag at gøre, det har noget at gøre med, at de er faldet fra 

læreruddannelsen.” 

(Underviserinterview 2) 

 

Den store niveauforskel blandt de studerende har betydet, at det har været vanskeligt på en 

og samme tid at fastholde studerende med høje og lave udgangspunkter. Hvis niveauet 

sættes for højt, risikerer man at afskrække studerende uden stærke forudsætninger. 

Omvendt er det vanskeligt at fastholde studerende med høje tekniske udgangspunkter, hvis 

niveauet sættes for lavt. Denne udfordring giver anledning til flere overvejelser. På trods af 

de studerendes relativt høje forudsætninger og store interesse for it og programmering, 

beskriver de stort set samstemmigt, at det tekniske niveau på modulet har udfordret dem. 

Det var især forløbet om tekstprogrammering, der udfordrede de studerende. De 

studerende, der har fuldført modulet, har også været studerende, der i forvejen har haft 

relativt gode tekniske forudsætninger for at kunne fuldføre modulet. Samtidig har modulet 

inddraget de undervisere, der aktuelt er bedst klædt på til at kunne uddanne kommende 

lærere i disse nye fagområder. Underviserne har både haft lærerfaglig 

uddannelsesbaggrund, it-pædagogisk og -didaktisk uddannelse på kandidatniveau og 

veludviklede tekniske kundskaber og stort kendskab til programmering og kodning via 

mange forskellige programmérbare enheder og sprog. Det er derfor bemærkelsesværdigt, at 

netop denne gruppe studerende, under disse betingelser, stadig giver udtryk for at blive 

udfordret væsentligt. Dette forhold peger på, at ambitionerne for hvad der er realistisk for 

lærerstuderende at lære under hvilke rammer og betingelser bør overvejes grundigt i lyset af 

erfaringerne fra dette forsøgsmodul. Samtidig peger det på, at der er brug for omfattende 

opkvalificering og / eller rekruttering af nye undervisere på læreruddannelsen, da der på 

nuværende tidspunkt findes meget få undervisere med kvalifikationer, der matcher 

underviserne på det afviklede ASTE Coding Class modul. Her er det endvidere værd at 

bemærke, at ingen af ASTE Coding Class underviserne (ud over underviseren fra Unity) har 
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datalogisk baggrund eller digital designfaglighed som baggrund. Hvilket formodentligt er en 

af årsagerne til at disse fagligheder ikke har været så tydelige i undervisningen. Det bør 

således også overvejes hvordan uddannelser og efteruddannelser tilbyder 

opkvalificeringsmuligheder for underviserne i læreruddannelserne, og om der skal nye til (fx 

master- / diplomuddannelser eller -moduler).   

Det ekstracurriculære aspekt  

Interviewene med studerende og undervisere giver et indblik i, at de studerende ofte 

prioriterer ASTE Coding Class modulet lavere end øvrige studieaktiviteter, af den årsag, at 

modulet har været ekstracurriculært. Fra undervisernes perspektiv hænger dette sammen 

med, at modulets ekstracurriculære status betyder, at det er mindre vigtigt end andre fag. 

Som citatet nedenfor illustrerer, blev dette yderligere forstærket af, at modulet ikke udløste 

ECTS-point, og at eksamen ikke var en reel eksamen, men var en relativt uformaliseret cafe 

eksamen: 

 

“Der er ingen tvivl om, at... det har haft en betydning i forhold til hvor vigtigt, de studerende 

synes, det var. Og de synes selvfølgelig, at det er vigtigere at bestå en eller anden 

fysikeksamen end at bestå noget ekstracurriculært, som de ikke får nogen ETCS-point for til 

eksamen, som ikke engang var en eksamen. Så det er helt sikkert, selvfølgelig har det haft 

betydning, at det var nemmere at skippe den der ting, som var ud over studiet, end den som 

er integreret i studiet.”   

(Underviserinterview 2) 

 

En studerende fortæller, at det især var i de i forvejen pressede perioder, at modulet blev 

nedprioriteret, fordi det var ekstracurriculært. Desuden fortæller den studerende, at der var 

meget knap tid til at læse, og at den teoretiske dimension af modulet derfor kun kom til at 

fylde lidt: 

 

“Når det er ekstracurriculært, så er det det, man... Hvis man bliver presset, så er det det, man 

sorterer fra først. Og så har det også betydet, at vi ikke har haft tid til netop at skulle læse. Så 

går der bare lidt af den teoretiske dimension fra, i hvert fald når man ikke læser så meget 

baggrundsviden om det.” 

Stud 2.  (Mand 2. Årgang - Coding Pirate) 

 

Især nedprioriteringen af den teoretiske dimension, er væsentlig at være opmærksom på, 

hvis ikke undervisning i computationel tænkning, programmering og / eller 

teknologiforståelse skal reduceres til et værkstedsfag, der ensidigt fokuserer på færdigheder. 

Som det også er afspejlet i modulbeskrivelsen af ASTE Coding Class (og i litteraturen på 

området, som vi tidligere har beskrevet), knytter der sig en lang række vidensdomæner til 

computationel tænkning og programmering, som er væsentlige at fastholde. Det drejer sig 

bl.a. om teknologifilosofi, teknologiforståelse og om begreber som computationel 

empowerment, digital dannelse og i det hele taget det at agere som kritisk samfundsborger i 

et samfund præget af omfattende digitalisering. For at klæde lærerstuderende på til at 

arbejde med disse indholdsområder kræves der mere end blot produkt- og designudvikling - 

de studerende skal stifte bekendtskab med teknologiudviklinger såsom kunstig intelligens og 

maskinlæring, pågående diskussioner, aktuelle og relevante problemstillinger, eksisterende 

viden, centrale begreber fx tilhørende området computationel tænkning og dertilhørende 
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centrale pædagogiske og didaktiske greb såsom programmeringsdidaktik mm. Derfor er det 

væsentligt at være opmærksom på, at gennemførelse af modulet som en ekstracurriculær 

aktivitet kan medføre, at disse teoretiske elementer vil nedprioriteres af studerende.  

 

På trods af den ekstra arbejdsbyrde, modulets ekstracurriculære status har påført de 

studerende, oplever flere, at modulet har båret præg af en vis fleksibilitet, som delvist har 

mindsket den oplevede arbejdsbyrde. Denne fleksibilitet omfatter især muligheden for at 

fordybe sig eksempelvis i fagområder, teknologier eller software, som de hver især fandt 

interessant.       

 

“Ja, men jeg synes, det har været rigtig godt, at det var tværfagligt, og det har også været 

godt, at man kunne lægge så meget i det, som man nu havde lyst til, eller, der var nogle 

opgaver, som der var forventet, man lavede, og så var der noget ekstra. De forventede 

opgaver tog ikke altid så lang tid, men så hvis du gerne ville have ekstra, så kunne du. Det 

gjorde så, at i de uger, hvor man havde travlt, der kunne du nøjes med at lave det, som du 

lige skulle, og så møde op til undervisning, og så vidste de godt, at vi havde travlt. Dem som 

så havde lavet mere, det var fedt, for så kunne de hjælpe os andre.”  

Stud 5.  (Mand 3. årgang - programmeringserfaringer) 

 

Den studerende oplevede at undervisningen indeholdt nogle obligatoriske opgaver, der ikke 

var tidskrævende at færdiggøre. Udover dette obligatoriske element var der desuden 

mulighed for at fordybe sig i ekstraopgaver, når de studerende havde overskud og / eller 

lavpunkter i deres øvrige studieforpligtigelser. Denne studerendes udtalelse skal dog ses i 

lyset af, at de interviewede studerende har det til fælles, at langt størstedelen i forvejen har 

stor interesse for it. Det er med al sandsynlighed ikke størstedelen af de studerende, der kan 

forventes at anse muligheden for at påtage sig ekstraopgaver i et allerede ekstracurriculært 

modul som en fleksibel løsning. Til trods for dette viser udtalelsen en oplevelse af, at 

underviserne har respekteret modulets ekstracurriculære status ved kun at have få og 

overskuelige obligatoriske opgaver, mens resten har været udbudt som et tilbud.  

 

Foruden modulets ekstracurriculære betydning for oplevelsen af at deltage i undervisningen, 

tilkendegiver de studerende også, at det havde betydning for deres overvejelser om i det 

hele taget at skulle tilmelde sig modulet. En af de interviewede studerende pegede på, at det 

ekstracurriculære aspekt kan medføre et ekstra motivationsboost og en følelse af særligt 

ejerskab over modulet. Flere af de studerende beskriver det imidlertid som decideret 

afskrækkende og demotiverende. De studerende finder det svært at overbevise sig selv om 

at tilvælge en ekstra eksamen og arbejdsbyrde i et allerede tidspresset studieliv. Dette er et 

synspunkt, der går igen hos flere af de interviewede studerende. Modulet konkurrerer ikke 

blot med andre studieaktiviteter, men også med de studerendes mulighed for at tage 

studierelevant arbejde:    

 

“Jeg vil sige, på nogle tidspunkter har jeg virkeligt hadet mig selv for at have taget et ekstra 

kursus, fordi nogle uger på et år, er man bare overbelagt, altså, der sidder man og læser 

næsten døgnets 24 timer, hvilket er irriterende, der er også en økonomisk faktor, fordi du lige 

pludselig ikke har mange dage at arbejde som vikar på en skole. Men jeg føler til gengæld... i 

starten af året, at det jeg tjene kan på en dag, gjorde det ikke op for. Men efter det kom den 

røde tråd, så følte jeg lige pludselig, at det gjorde op for det.”  

 

Stud 6.  (4. årgang Mand - bachelorprojekt om computationel tænkning, Coding Pirate) 
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Som det fremgår af citatet, har modulet ikke alene påført denne studerende en ekstra 

arbejdsbyrde på studiet, men også mindsket muligheden for at påtage sig timer som 

lærervikar. Citatet viser også, at denne studerende afvejede det faglige udbytte af modulet 

op mod økonomien i en arbejdsdag. Denne pragmatiske overvejelse giver et indblik i, at 

modulet som ekstracurriculær aktivitet er i konkurrence om de studerendes tid med både 

andre studieforpligtigelser, studiejob og fritidsinteresser. I den forstand kan modulets 

ekstracurriculære status derfor være en medvirkende forklaringsfaktor på, at de studerende, 

der gennemførte modulet, allerede havde både stærk interesse for og stærke 

forudsætninger for modulets indholdsområde.  

 

Valget om at afvikle modulet ekstracurriculært skal dog ikke betragtes som ét valg, der blev 

truffet blandt mange mulige. ASTE Coding Class modulet var et pilotprojekt. 

Forudsætningen for at et modul ikke er ekstracurriculært er, at det er ECTS-givende og 

dermed akkrediteret. En af underviserne tilkendegiver, at han betragter det som en uholdbar 

løsning på sigt at gennemføre modulet som ekstracurriculær aktivitet,       

 

“Ja, så det, det har helt sikkert, det var også den gode side af det, at det har kunnet lykkes at 

lave det. Hvis det her skulle være noget, som var inde i studieordningen, så skulle 

studieordningen skrives om og [akkreditering] og så videre og så videre, det var aldrig sket. 

Så det er klart, at hvis det sku' lykkes, hvis det skulle ske, så skulle det være på den mere 

formelle måde, som det ik' blev. Der er ingen tvivl om, at på den lange bane så det 

selvfølgelig være noget de får kreditering for.”  

(Underviserinterview 1) 
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Konklusioner og perspektiver 

“Computationel tænkning” betragtes internationalt som et af det 21. århundredes centrale 

kompetenceområder, men er imidlertid et nyt begreb i dansk grundskolesammenhæng og i 

læreruddannelsen. ASTE Coding Class modulet er et banebrydende og interessant 

pilotmodul, da erfaringerne med modulet bidrager til at åbne spørgsmålet om, hvordan 

læreruddannelsen pædagogisk og meningsfuldt kan arbejde med computationel tænkning – 

her med fokus på science lærere. Modulet var i en dansk sammenhæng det første 

dokumenterede forsøg på udvikling af et modul, der udviklede fremtidens læreres forståelse 

for computationel tænkning og pædagogiske kompetencer til selv at kunne løfte 

undervisningsaktiviteter i skolen, der understøttede udviklingen af elevernes computationelle 

tænkning i og på tværs af fag. 

 

I et internationalt perspektiv bidrager erfaringerne fra modulet med viden om og erfaringer 

med face-to-face undervisningsbaseret kompetenceudvikling af lærerstuderende, og med 

undervisning i computationel tænkning, der vægter en skabende og kreativ tilgang til 

arbejdet med it og computationel tænkning. Modulet markerer sig endvidere ved at have 

tilstræbt et eksplicit fokus på, at de lærerstuderende opnår it-tekniske færdigheder og viden, 

der gør det muligt for dem, at arbejde konkret skabende med aktiv involvering af 

skærmbaserede og fysiske programmérbare enheder og med forskellige 

programmeringssprog i undervisningen, med fokus på udvikling af elevernes 

computationelle tænkning. 

 

Modulet blev udviklet og udbudt til alle ASTE studerende som frivilligt modul i 2017-2018.  

ASTE Coding Class modulet skulle ifølge modulbeskrivelsen forberede de studerende på 

fremtidens skole, hvor kodning og programmering er på vej ind i skolen. 35 studerende 

tilmeldte sig modulet, og kønsfordelingen på modulet var ca. 60 % mænd og 40 % kvinder.  

 

Tilgang til computationel tænkning og eksemplarisk undervisning 

Modulet er inspireret af begreberne “computationel empowerment” og “computationel 

deltagelse”, hvor fokus er på at udvikle autonomi hos elever i kombination med at gøre op 

med et individualistisk fokus og i stedet fokusere på at forberede elever til at indgå aktivt i og 

bidrage til sociale digitale fællesskaber. Dette ses afspejlet gennem undervisningen, som i 

høj grad er eksemplarisk, hvilket betyder at underviserne har tilstræbt at tilrettelægge 

undervisningen på måder, der eksemplificerer de tilgange de studerende senere selv vil 

kunne arbejde med i undervisningen i folkeskolen. 

 

ASTE coding class skaber praksisser, erfaringer og viden 

Computationel tænkning og fagligheden teknologiforståelse er nye begreber i en dansk 

grundskolesammenhæng, og af den årsag eksisterer der ikke en veludviklet og etableret 

fagdidaktik og undervisningskultur, som der gør for de øvrige fag, der undervises i på 

folkeskoler og i læreruddannelser. I den sammenhæng bidrager udviklingen af modulet og 

denne evaluering og dokumentation med nogle af de første praksisbaserede erfaringer med 

at undervise lærerstuderende i disse fagområder. Evaluerings- og dokumentationsrapporten 

bidrager med åbninger på spørgsmål som, hvordan kan læreruddannelser undervise i 

computationel tænkning, og hvad skal indhold / curriculum i sådan undervisning i givet fald 

skal være?  
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Evalueringen og dokumentationen har sat fokus på fire temaer: 

 

Tema 1: ASTE Coding Class undervisningen – Pædagogiske greb 

Dokumentationen og evalueringen af ASTE Coding Class modulet peger på, at undervisning 

i computationel tænkning med en skabende tilgang kræver hands-on øvelser og fysiske 

materialiteter, samt lærende fællesskaber mellem studerende og undervisere, der befinder 

sig i samme fysiske rum. Dette er pointer, der udtrykkes tydeligt af både de interviewede 

studerende og underviserne. 

 

Underviserne på ASTE Coding Class modulet har arbejdet bevidst med at støtte de 

studerendes aktiviteter teknisk og didaktisk ved at gå i dialog om mulige løsninger samt stille 

undrende spørgsmål, indtil de studerende selv finder svarene. Dette har været en 

grundlæggende eksemplarisk måde underviserne har understøttet de studerendes arbejde 

og aktiviteter på i løbet af modulet.  

 

De studerende fremhæver, at det er væsentligt at underviserne selv har et indgående 

kendskab til datalogisk viden og til pædagogisk og didaktisk at arbejde med computationel 

tænkning. Samtidig er det også en præmis for undervisningen at underviserne ofte heller 

ikke vidste, hvordan de fik noget til at fungere i et program, men at de havde en 

undersøgende tilgang og motiverede de studerende til at undersøge yderligt. Det væsentlige 

her er, at underviserne var gode til at sætte sig ned og være med til at hjælpe med at finde 

ud af, hvordan et problem kan løses.  

 

De studerende fremhæver også, at modulets fokus på individuelt og gruppebaseret hands-

on arbejde med kodning og programmering, suppleret af plenum gennemgange, sparring og 

erfaringsudveksling, har understøttet udviklingen af deres færdigheder i konkret at arbejde 

med og opnå viden om mulighederne med forskellige programmerbare enheder (fx micro:bit) 

og programmeringssprog (fx Scratch).   

  

Det er især kombinationen af eget arbejde (individuelt eller i gruppe) og plenum 

præsentationer, der skaber et dybere kendskab til et værktøj eller programmeringssprog, 

ifølge de studerende. Dette underbygges af underviserne, der ligeledes fremhæver, hvordan 

arbejde med projekter i plenum kan give anledning til udvekslinger, der gør det lettere at 

støde på udfordringer og problemer for den enkelte (gruppe), samtidig med, at problemet 

kan blive anledning til inspiration for de andre i rummet.  

  

De studerende og underviserne beretter, at det at sidde og nørde sammen i klassen 

genererer et særligt fagligt og socialt fællesskab, hvor studerende såvel som undervisere 

kan hjælpe og lære noget sammen. 

 

Tema 2: Deltagernes læring i undervisningen 

En af udfordringerne på et modul som ASTE Coding Class modulet er, at de studerende har 

meget forskellige it-interesser og -forudsætninger. Underviserne peger på, at det med 

modulet først og fremmest har været muligt at røre ved og komme i gang med kodning og 

programmering, men ikke at nå et niveau, hvor de studerende virkelig har selvtilliden og 

føler, at nu har de styr på det her, eller, nu har de et overblik, og nu kan de begynde at 

reflektere over det. Hvis de studerende ikke bare skal have værktøjerne, men også se den 
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pædagogiske mening med det og være i stand til at lave noget undervisning selv, kræver det 

mere tid til fordybelse. 

 

Det er centralt at have blik for de studerendes forskellige udgangspunkter og interesser. Det 

er meget væsentligt, at undervisningen starter på et niveau, hvor de studerende kan få 

succesoplevelser. I forhold til arbejdet med computationel tænkning er der tale om en ny 

faglighed, som kan være svær i det hele taget at bringe i spil, fordi den ikke er etableret i 

hverken læreruddannelsen eller folkeskolen.  Dette gør det ekstra udfordrende at formidle og 

motivere til modulet.  

 

De studerende der har gennemført modulet er enige om, at det var for svært og desuden 

uhensigtsmæssigt, at de blev præsenteret for tekstprogrammering via HTML, før de 

arbejdede i fordybelse med blokprogrammeringen. Det bliver uforholdsmæssigt svært for 

studerende uden særlige forudsætninger at skulle starte med tekstprogrammering. 

Bevægelsen mellem blokprogrammering og tekstprogrammering kan imidlertid give 

anledning til sammenligninger og derigennem sprogforståelse.  

 

Det er væsentligt som lærer at kunne arbejde med undervisningsdifferentiering med afsæt i 

elevernes forskellige ressourcer. Evalueringen har peget på, at de lærerstuderende og 

underviserne betragter det at have en pallette af programmeringssprog og -platforme som 

en del af egne forudsætninger, som forudsætning for at have mulighed for at understøtte 

elevernes meget forskellige ståsteder, it-interesser og -kompetencer i skoleundervisningen. 

En væsentlig præmis for undervisning med fokus på elevernes computationelle tænkning er 

selv at kunne mestre denne, herunder helt konkret at have it-færdighederne og 

programmeringsviden og -indsigt nok til at kunne hjælpe eleverne, når de sidder fast med 

udfordringer i undervisningen. 

 

Tema 3: Det faglige indhold i undervisningen 

De studerende oplever at modulet har klædt dem på til selv at udvikle og analysere kreative 

it-produkter, men at det ikke har fyldt tilstrækkeligt i undervisningen at sætte det i relation til 

undervisning i computationel tænkning i fag. De studerende har mødt en pallette af 

muligheder, som skulle klæde dem på til at kunne vurdere kvalificeret, hvornår forskellige 

redskaber vil give mening i undervisningen. Det er særligt det med at have lært at tage nye 

teknologier til sig, som de studerende fremhæver som en styrke ved modulet.  

 

De studerende er meget enige om, at de er blevet mere vidende om programmering som 

udtryksform, samt at de har opnået kompetencer til at kunne anvende programmering som 

formidlingsform, der kan styrke elevernes evne til at udtrykke sig. Modulet har ifølge de 

studerende først og fremmest været godt til at klæde dem på med it-teknisk viden og 

færdigheder.  

 

Underviserne fortæller, at de er blevet opmærksomme på, at det er nødvendigt at arbejde 

meget mere eksplicit med, hvordan de studerende på modulet omsætter egne erfaringer, 

læring og færdigheder til konkrete undervisningsaktiviteter i folkeskolen. De studerende 

fremhæver også særligt denne del som den mere svage del på modulet. Evalueringen peger 

på, at de studerende efterspørger stærkere integration mellem på den ene side at oparbejde 

it-teknisk viden og færdigheder og på den anden side pædagogisk og didaktisk viden, 

færdigheder og kompetencer til at arbejde meningsfuldt med elevernes computationelle 
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tænkning i og på tværs af fag i folkeskolen. De studerende oplever ikke, at de via modulet 

har opnået undervisningskompetencer til at kunne arbejde med elevernes computationelle 

tænkning i og på tværs af fag i skolehverdagen. 

 

Tema 4: Modulets placering i ASTE uddannelsen. 

Interviewene med studerende og undervisere giver et indblik i, at de studerende ofte 

prioriterer ASTE Coding Class modulet lavere end øvrige studieaktiviteter, af den årsag, at 

modulet har været ekstracurriculært. Modulets ekstracurriculære status betød, at der var 

meget knap tid til at læse, og at den teoretiske dimension af modulet derfor kun kom til at 

fylde lidt for de studerende. Især nedprioriteringen af den teoretiske dimension, er væsentlig 

at være opmærksom på, hvis ikke undervisning i computationel tænkning, programmering 

og / eller teknologiforståelse skal reduceres til et værkstedsfag, der ensidigt fokuserer på 

færdigheder. 

 

Foruden modulets ekstracurriculære betydning for oplevelsen af at deltage i undervisningen, 

tilkendegiver de studerende også, at det havde betydning for deres overvejelser om i det 

hele taget at skulle tilmelde sig modulet. Flere af de studerende beskriver det som decideret 

afskrækkende og demotiverende. De studerende finder det svært at overbevise sig selv om 

at tilvælge en ekstra eksamen og arbejdsbyrde i et allerede tidspresset studieliv. Modulet har 

ikke alene påført de studerende en ekstra arbejdsbyrde på studiet, men også mindsket 

muligheden for at påtage sig timer som lærervikar. 

 

Evalueringen og dokumentationen peger på behov for videreudviklinger. Det mest 

væsentlige behov skal ses i lyset af at 35 science lærerstuderende påbegyndte modulet som 

var ekstracurriculært og frivilligt, og kun otte studerende gennemførte. De syv ud af de otte 

studerende, der har gennemført modulet, har alle særlige forudsætninger for det. Hvis 

undervisningen skal kunne ramme en mere bred gruppe af lærerstuderende og de 

lærerstuderende skal opnå tilstrækkelige undervisningskompetencer, så skal fagligheden 

have en helt anden ramme, undervisningen have et helt andet omfang, og den skal være 

mere praksisrettet med konkrete forankringer i virkelige undervisningsaktiviteter i 

skolehverdagen.  

 

Modulet har inddraget de undervisere, der aktuelt er bedst klædt på til at kunne uddanne 

kommende lærere i de nye fagområder. Underviserne har både haft lærerfaglig 

uddannelsesbaggrund, it-pædagogisk og -didaktisk uddannelse på kandidatniveau og 

veludviklede tekniske kundskaber og stort kendskab til programmering og kodning via 

mange forskellige programmérbare enheder og sprog. Det er derfor bemærkelsesværdigt, at 

netop denne gruppe studerende under disse betingelser stadig giver udtryk for at blive 

udfordret væsentligt. Dette forhold peger dels på, at ambitionerne for, hvad der er realistisk 

for lærerstuderende at lære under hvilke rammer og betingelser bør overvejes grundigt i 

lyset af erfaringerne fra dette forsøgsmodul. Samtidig peger det på, at der er brug for 

omfattende opkvalificering og / eller rekruttering af nye undervisere på læreruddannelsen, da 

der på nuværende tidspunkt findes meget få undervisere med kvalifikationer, der matcher 

underviserne på det afviklede ASTE Coding Class modul. Her er det endvidere værd at 

bemærke, at ingen af ASTE Coding Class underviserne (udover underviseren fra Unity) har 

datalogisk baggrund eller digital designfaglighed som baggrund. Hvilket formodentligt er en 

af årsagerne til at disse fagligheder ikke har været så tydelige i undervisningen. 
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De studerende har mange forskellige bud på, hvad der med fordel kan fastholdes, ændres 

eller øges fokus på, hvis modulet skal gentages: 

 

- øget fokus på at inkludere studerende med forskellige forudsætninger for 

undervisningen (ændring) 

- bevægelse fra mere simpel programmering via blokprogrammering til mere kompleks 

programmering via tekstprogrammering (ændring) 

- fokus på få udvalgte programmeringssprog og programmerbare enheder (evt. 

udvalgt i dialog med de studerende) og tid til fordybelse i disse (ændring) 

- programmérbare enheder og programmeringssprog og deres mulige relationer til 

undervisningen i folkeskolen skal udfoldes (ændring) 

- samtaler om pædagogikken og didaktikken: hvorfor skal vi lære det på disse måder?, 

hvad er det vi skal lære?, hvad har vi lært?, og hvordan kan vi bruge det konkret i 

praksis? Kendskab til forskellige relevante tilgange til at introducere computationel 

tænkning på for elever fx barefoot computing (forståelse), Khan Academy (tekniske 

instruktionsvideoer fx programmering med Scratch) (øget fokus) 

- flere dialoger om, hvad computationel tænkning er og hvordan computationel 

tænkning optræder i hverdagen og verden med digitale teknologier (øget fokus) 

- rød tråd fra undervisningsgang til undervisningsgang, således at det de studerende 

lærte sidst aktiveres i næste undervisningsgang (ændring) 

- fastsættelse af niveau, både i læreruddannelsen og i folkeskolen, og klare 

kvalitetskriterier for og mål med slutproduktet på modulet (ændring) 

- tydeligere fokus på de lærerstuderendes undervisningskompetencer til at kunne 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning med fokus på at understøtte 

udviklingen af elevernes computationelle tænkning i og på tværs af fag. Klarere 

relationer mellem undervisningen på modulet og undervisningen i folkeskolen 

(ændring) 

- fællesforløb til sidst, hvor holdet afprøver undervisning i praksis på en folkeskole eller 

en ungdomsskole (ændring) 

- besøg i Unity var super godt og interessant (fastholde) 

 

Fremtidsperspektiver 

ASTE Coding Class modulet berører dele af, men langt fra alle aspekter af den nye 

obligatoriske faglighed “Teknologiforståelse” i folkeskolen15, og set i dette lys bør 

fagligheden tildeles omfang og rammer, der minder om de øvrige fag i læreruddannelsen.  

 

Hvis teknologiforståelse eller computationel tænkning på sigt bliver et obligatorisk fag i 

læreruddannelsen, vil det ifølge underviserne betyde en del ændringer i undervisningen, da 

det vil være noget ganske andet at fokusere på computationel tænkning i relation til 

humanistiske fag såsom dansk. Her peger underviserne fx på at det vil være relevant at tale 

om telepresence, virtuel tilstedeværelse og virtuelle digtanalyser og rejse spørgsmål som: 

Hvordan opbygger man virtuelle værter og koder dem ud fra, at det skal være revidering af 

et digt? Hvordan programmerer vi chatbots, laver Turingtests osv.? Forløb, der giver 

mulighed for at tale om tilstedeværelse, AI (kunstig intelligens) og maskinlæring.   

 

                                                
15 Se: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf18/jan/180124-kommissorium-for-
raadgivende-ekspertskrivegruppe-teknologiforstaaelse.pdf  

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf18/jan/180124-kommissorium-for-raadgivende-ekspertskrivegruppe-teknologiforstaaelse.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf18/jan/180124-kommissorium-for-raadgivende-ekspertskrivegruppe-teknologiforstaaelse.pdf
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Hvis underviserne skal drømme lidt om, hvordan det ideelt kunne se ud i et dansk 

uddannelseslandskab, kunne en blanding af nogle videoer og læsestof og aktiviteter i skyen, 

som de studerende selvstændigt og/eller i grupper kan arbejde med hjemme, kombineret 

med aktiviteter, hvor lærerstuderende med støtte fysisk mødes og samarbejder i nogle 

fagteams, være optimalt. En blanding af at det både er online, man kan sidde alene, og 

situeret i et fysisk praksisfællesskab, og direkte forbundet med undervisningen i 

skolehverdagen. Fokus skal være på at udbyde noget, der er med til at løfte undervisningen 

i skolen, og ikke kun nogle lærerstuderende. Praksisforankringen er ifølge underviserne helt 

central for at de lærerstuderende reelt kan se det de har lært transformeret ud i 

klasseværelset.  
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https://phabsalon.dk/fileadmin/user_upload/Laereruddannelsen/Studieordning_laereruddannelsen_Professionshoejskolen_Absalon__feb._2018.pdf
https://phabsalon.dk/fileadmin/user_upload/Laereruddannelsen/Studieordning_laereruddannelsen_Professionshoejskolen_Absalon__feb._2018.pdf
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