”Hvis det skal virke, skal robotten følge
ruten ved hjælp af den sorte streg,” fortæller Jacob Uldall-Jessen og peger på
bordet dækket af hvidt papir og et langt
spor af tykke, sorte papirstrimler. Han
indstiller prototypens infrarøde sensor
til at pege på linjen og trykker start.
Ambition om mere kodning i folkeskolen
Danmark skal være digital frontløber. Det
er visionen bag regeringens strategi for
Danmarks digitale vækst, der blev fremlagt tilbage i slutningen af januar 2018 og
kortlægger en række politiske tiltag for
perioden 2018-2021 med fokus på den
teknologiske udvikling.
Med strategien følger blandt andet en
4-årig forsøgsperiode, der skal se nærmere på forskellige undervisningsmodeller af teknologiforståelse, og hvordan
faget med tiden kan gøres obligatorisk i
folkeskolen. Det er dog ikke første gang,
der eksperimenteres med teknologiforståelse i skolen.
Beder Skole har praktiseret faget
både gennem temauger og som valgfag i
skolens udskoling siden sommeren 2017.
Et valgfag, som flere af eleverne med
glæde har valgt, fortæller Mads Remvig,
der underviser i teknologiforståelse.
”Eleverne har overordnet set haft en
enorm interesse for faget. De har opdaget, hvor nemt det egentlig er at skabe
noget ved hjælp af teknologi. Men på
samme tid også hvordan man planlægger
og eksekverer sine idéer,” fortæller Mads

MED KODNING
OG ROBOTTER PÅ
SKOLESKEMAET
I starten af året tog regeringen de første skridt imod at gøre teknologiforståelse til et obligatorisk fag i folkeskolen. En 4-årig
forsøgsperiode skal klarlægge, hvordan faget kan integreres i
undervisningen, og hvordan elevernes interesse for blandt andet
kodning, programmering og teknologi kan øges. På Beder Skole
i Aarhus er man allerede i gang med at eksperimentere med
teknologi i undervisningen.
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”Lad os prøve igen, nu burde det
virke,” lyder det fra 13-årige Jacob
Uldall-Jessen, mens han løfter LEGO
Mindstorm-robotten op på bordet i midten af klasseværelset, og de andre gruppemedlemmer samles omkring ham.
Vi befinder os på Beder Skole i udkanten af Aarhus, hvor der er temauge med
fokus på teknologi og design. Der er de
seneste dage blevet brainstormet, planlagt og kodet på livet løs i klasselokalet,
hvor elever i alderen 13-16 år er gået
sammen om at effektivisere skolens
kantine.
Jacob Uldall-Jessen er en af de
elever, der sammen med klassekammeraterne fra 7. klassetrin har valgt at fokusere på teknologiforståelse i temaugen.
De har bygget en miniatureprototype på
en robot, der skal transportere madbestillinger fra skolens kantine til klasselokalerne.

MADS REMVIGS PROGRAMMER TIL UNDERVISNING
I KODNING OG PROGRAMMERING
BEE-BOT (0.-2. KLASSE)
Bee-Bot bruges til undervisning i programmering og algoritmer på de mindre
klassetrin. Børnene programmerer
robottens bane ved at klikke på dens
piletaster, hvorefter den følger den indkodede rute. Kombineret med en måtte
med bogstaver eller tal kan robotten
bruges til at lære grammatik og ord samt
simple matematiske udregninger.
SCRATCH (3.-6. KLASSE)
Scratch er et visuelt computerprogram
udviklet af M.I.T. i USA og kan benyttes
til at kode små animationer og spil ved
hjælp af kode. Programmet er bygget
til, at eleverne kan lære at arbejde i

eksempelvis koordinatsystemer med
X- og Y-akse. Udover at kunne bruges
til undervisning i kodning kan det også
bruges i for eksempel matematik,
dansk, historie og geografi.
PYTHON (7.-9. KLASSE)
Python er et universelt kodesprog, der
er opbygget, så det er nemt at forstå
for nybegyndere. Sproget bruges blandt
andet til at kode hjemmesider og er
derfor også brugbart til at lære det
basale inden for programmeringens
verden.
Hjemmesider til undervisning:
4code.dk & codekids.dk

Remvig, som understreger, at det er på
tide, teknologiforståelse kommer på den
politiske dagsorden.
”Teknologiforståelse er vigtigt, fordi
det er i den digitale verden, hvor udviklingen sker lige nu. Der er en kæmpe
samfundsmæssig gevinst forbundet
med kompetencer inden for feltet, og
samtidig skal vi forberede vores børn på
en fremtid, hvor teknologi får en større
betydning,” siger han.
”ELEVERNE HAR OVERORDNET
SET HAFT EN ENORM INTERESSE
FOR FAGET. DE HAR OPDAGET,
HVOR NEMT DET EGENTLIG ER
AT SKABE NOGET VED HJÆLP
AF TEKNOLOGI. MEN PÅ SAMME
TID OGSÅ HVORDAN MAN PLANLÆGGER OG EKSEKVERER
SINE IDÉER”
Mads Remvig, lærer

Selvstændigt fag eller integration
Et af omdrejningspunkterne i regeringens forsøgsordning er, hvorvidt
teknologiforståelse skal indgå i skemaet
som et selvstændigt fag eller integreres
i undervisningen gennem andre fag.
Begge dele er en mulighed, mener Mads
Remvig:
”Hvis man skal skabe en interesse for
teknologi, bør det måske i højere grad
indgå i matematik, natur og teknologi.
Og den anden del - den digitale dannelse
- kan man fokusere på i andre fag, som
eksempelvis dansk”.
Men skal teknologiforståelse oprettes
som et selvstændigt fag, opstår der helt
nye udfordringer, mener Mads Remvig.
Udover at der tilføjes flere timer til
skoleskemaet, er der også en mangel på
kvalificerede lærere, der kan undervise
i teknologiforståelse.
”Hvis man laver en løsning med
teknologiforståelse som et selvstændigt
fag, bliver spørgsmålet, hvem der skal
varetage opgaven. Lige nu er det et fåtal
af folkeskolelærerne, der er uddannet til
at undervise i faget. Det skal vi have gjort
noget ved,” siger han.
For alle aldre
Fra politisk side diskuteres det, hvornår
undervisningen i teknologiforståelse bør
begynde i folkeskolen. Her er Mads Remvig ikke et sekund i tvivl om, at det helst
skal være i børnehaveklasserne eller så
tidligt som muligt.
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Efter hans mening er det på dette
tidspunkt, at eleverne har den største
skaberglæde og kreative kapacitet til at
lære at tænke i nye løsninger.
”Allerede i 0.-2. klasse kan vi lære børnene at arbejde løsningsorienteret med
algoritmer og kodning. Men i 7.-9. klasse
er det en udfordring for de ældre elever
at tænke i en kreativ retning. En stor
del af dem forfalder til at se, hvad andre
har gjort i stedet for at finde deres egne
løsninger,” fortæller han og fortsætter:
”Teknologiforståelse bør derfor indgå
fra 0. klasse, for at vi bedst kan udnytte
den nysgerrighed, eleverne har tidligt i
livet. De er mere åbne for at lære algoritmer og programmering i en tidlig alder,
og hvis vi er vedholdende, kan vi måske
også holde fast i den frie tankegang”.

der ingen tvivl om. Og skaberglæden
er ligeledes til at spore. Mens Jacob
Uldall-Jessens gruppe fokuserer på
robotprogrammering er andre grupper
i fuld gang med at kode smartphoneapplikationer og hjemmesider blot
for at nævne et par eksempler.

Succes med teknologi
Tilbage i klasselokalet snegler robotten
sig afsted over den sorte streg. Alt går
som det skal, indtil den når frem til et
skarpt sving. Prototypen kommer ud
af sin bane og kører næsten ud over
bordkanten, men når med nød og næppe
at stoppe ved afgrunden.
”Lad os prøve igen om lidt, vi skal lige
ændre lidt i værdierne på sensoren,”
siger den ene af eleverne, som står med
computeren, hvorfra robotten programmeres. De andre nikker anerkendende og
er enige om, at de må tilbage til tegnebrættet endnu engang.
At eleverne i klasselokalet på Beder
Skole har en interesse for teknologi er

Om det bliver hverdagen i de danske
folkeskoler inden for den nærmeste
fremtid står hen i det uvisse. Men én ting
er sikkert. Teknologiforståelse kommer i
en eller anden grad til at indgå i pensum,
og skolelærerne skal være forberedte og
med til at vække interessen hos eleverne.
”Vi skal skabe en undren hos eleverne
for, hvordan teknologi fungerer. På den
måde skaber vi en større interesse for
IT og teknologi allerede i folkeskolen. De
kreative fag bliver lige nu nedprioriteret,
og det handler meget om PISA-undersøgelser og nationale test. Teknologiforståelse kan sammen med andre fag være
med til at øge kreativiteten og nysgerrigheden,” afslutter Mads Remvig.

”HVIS MAN SKAL SKABE EN INTERESSE FOR TEKNOLOGI, BØR DET
MÅSKE I HØJERE GRAD INDGÅ I
MATEMATIK, NATUR OG TEKNOLOGI. OG DEN ANDEN DEL - DEN
DIGITALE DANNELSE - KAN MAN
FOKUSERE PÅ I ANDRE FAG, SOM
EKSEMPELVIS DANSK”

JACOB ULDALL-JESSEN
ELEV PÅ BEDER SKOLE
13 ÅR, 7. KLASSE

Det er meget anderledes at arbejde
med teknologiforståelse. Matematik har altid en specifik opgave
med et facit. Men her er rammerne
mere åbne, og man kan selv vælge,
hvad der interesserer én. Mine
venner og jeg har tidligere arbejdet med programmering af spil
og servere. Det tændte ligesom
min interesse. Men jeg har lært en
masse nyt i skolen, som jeg kan
tage med hjem, og som jeg måske
ikke kunne lære for mig selv.

Mads Remvig, lærer

KRISTIAN LÜNEBORG TOFT
Eleverne lærer blandt andet at programmere robotten til at
skelne mellem farver og derved følge en bestemt rute.

ELEV PÅ BEDER SKOLE
15 ÅR, 9. KLASSE

Jeg har ikke rigtig haft nogen
interesse for teknologi før. Men jeg
valgte faget, fordi det lød spændende. Og mine venner havde også
en interesse for faget. Det har
været meget fedt, også selvom jeg
aldrig nogensinde har prøvet kodning før. Det er hyggeligt at forsøge
sig med. Man får lov til at tænke
sig frem til nye idéer og arbejde
innovativt. Der er frie rammer til
at være kreativ og prøve nogle nye
ting af. Det gør faget spændende.

Den praktiske undervisning i programmering skal skabe virkelighedsnære
scenarier, der styrker elevernes interesse i faget, fortæller lærer Mads Remvig.
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