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Hvordan lærer vi børn at programmere?

Vi er gennem vores observationer og workshop kommet frem til et koncept der tager udgangspunkt i  
programmet Scratch (Scratch.mit.edu). Scratch er udviklet af MIT Media Lab, som et 
undervisningsværktøj med samme formål som SmåP, nemlig at lære børn at programmere.

Ved at flytte rundt på byggeklodser som hver især består af en kort handling, lærer eleverne basale 
principper i programmering. Klodserne giver en forståelse for logisk rækkefølge, handligsforløb, 
løkker, osv.

I skolen har vi observeret eleverne få kreative opgaver, som en del af dansk eller matematik. Det er 
derfor vores tanke at eleverne som et supplement til at tegne, klippe eller klistre, kunne udfolde 
denne kreative process gennem et simpelt programmeringsværktøj som Scratch.
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Det er vigtigt for os at gøre Station Next 
opmærksomme på, at den kreative process som 
eleverne gennemgår så vidt muligt bør 
indbefatte fysiske opgaver. Dette kunne 
eksempelvis gøres ved at eleverne skal tage 
billeder via deres mobiltelefon eller et kamera for 
herefter at implementere dem i Scratch, enten 
som baggrunde eller avatare. Fysiske aktiviteter 
som billedtagning vil også kunne skabe en vis 
synergi på SmåP hjemmesiden, da Station Next 
vil kunne referer til et billedbehandlings kursus, 
hvor man kan lære at redigere og beskære sine 
billeder.

Om Scratch

Følgende er taget fra hjemmesiden:

“Scratch er designet med indlæring og 
uddannelse for øje. En bred skare af lærere har 
støttet skaberne af Scratch siden 2007, i både 
formelle og uformelle indlæringsmiljøer – 
pædagoger og lærere fra børnehave til 
gymnas ium, fo rskere med baggrund i 
uddannelse og in format ions teknologi , 
bibliotekarer, museumsfolk og forældre.

Hvad koster Scratch?
Scratch er gratis. 

Hvad er aldersgruppen for Scratch?
Selvom Scratch primært er designet for 8 til 16 
årige, så bliver det brugt af mennesker i alle 
aldre, inkluderet yngre børn og deres forældre.

Hvad er Scratch onlline fællesskabet?

Når man deltager i Scratch online fællesskabet,
kan medlemmerne udforske og eksperimentere i 
et åbent lærings fælleskab med andre Scratch 
medlemmer fra alle baggrunde, aldre og 
interesser. Medlemmerne kan dele deres 
arbejde, få feedback og lære fra hinanden.

Hvad er je res po l i t i k omkr ing pr iva te 
oplysninger?
For at beskytte børnenes online privatliv, 
begrænser vi hvad vi samler op, når barnet 
tilmelder sig og hvad vi offentliggør på 
hjemmesiden. Vi sælger ikke eller lejer 
kontoinformationer ud til andre.”
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Programmering har traditionelt set tiltalt drenge i større grad end piger. Antallet af kvinder der er 
optaget på IT-uddannelser afspejler også denne tendens.

Vi føler det er vigtigt at finde en måde, hvorpå vi kan motivere piger til at interessere sig for 
programmering. Vi har derfor valgt at begrænse vores målgruppe til piger. Vi vil dog ikke udelukke, at 
vores koncept også kan inkludere drengene.

Pigerne vi har snakket med går på basishold bestående af fjerde og femte årgang hvilket betyder de 
er i alderen 10-11 år. Et basishold er det samme som en ”klasse”. På Ørestad Skole består et 
basishold af elever fra to årgange. Det betyder, at børnene kommer til at gå to år på et basishold – 
det første år som ny og det andet år som erfaren.
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Ørestad skole er en profilskole, som skal afprøve metoder og ideer, som på sigt gerne skulle kunne 
bredes ud på andre folkeskoler i Københavns Kommune.

En del af skolens værdigrundlag er, at eleverne skal lære at være producenter og ikke blot 
konsumenter. Det gør de ved at lægge vægt på æstetiske udfoldelser både i kreative fag og i høj 
grad i digitale færdigheder. Det betyder, at de elever vi talte med allesammen havde brugt værktøjer 
som:

• Word, Excel, Powerpoint, iMovie, Creaza, Wix, Combook, Garageband, Photoshop (lidt).
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Vi har valgt at lave to personas. Personaerne er 
bygget på baggrund af observationer, interviews 
og en workshop udført på Ørestad Skole. De er 
tænkt til at give et indblik i to eksempler på 4.-5. 
klasses elever. 

Personas er brugt som designværktøj for at 
komme frem til et koncept. De videreformidles for 
at give bedre indblik i vores målgruppe med 
henblik på videre konceptudvikling.
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”En af vores lærere spiller ind imellem klassisk 
musik i timen, når vi skal sidde og lave et eller 
andet. Det er ok, og jeg kan sagtens koncentrere 
mig. Jeg sidder tit oppe ved tavlen, så jeg nemt 
kan spørge om noget, hvis jeg får brug for det.”

Baggrund
Jasmin er 11 år og går på Ørestad Skole. 
Hendes mor og far er skilt, og hun bor i Ørestad 
sammen med sin bror på fem og sin mor. 
Hendes forældre har lavet en syv-til-ni-ordning 
hedder det, så hun bor ni dage hos sin mor og 
syv hos sin far.

Hendes mor arbejder hos Koda. Det er noget 
med, hvem der ejer musik. Hendes far har sin 
egen glarmesterforretning i Hvidovre, hvor han 
også bor i et hus med sin nye kæreste. 

De kommer fra Hvidovre, hvor hun boede, til hun 
var fem år. Hun har stadig nogle veninder der, 
som hun ser, når hun er hos sin far. Hendes mor 
har spurgt, om hun gerne vil på Facebook, så 
det er hun, selvom man egentlig ikke må, før 
man er fyldt 13. Der holder hun også kontakten 
med veninderne i Hvidovre, når nu de ikke ses 
lige så tit som tidligere.

I s i n f r i t i d sp i l l e r hun v i o l i n , gå r t i l 
springgymnastik og rider sammen med en 
veninde, der har en hest i Dragør. Hun har en 
stor familie og ser tit sine bedsteforældre.

Hun er mega glad for sin nye NERD-bluse. Den 
er populær, har hun set ovre på skolen. Hun har 
også den, hvor der står GEEK på.

JASMIN
DEN KONCENTREREDE ELEV
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”Vi er vant til at få at vide af vores lærer præcist, 
hvad det skal handle om, altså, fra de her 
personer skal du skabe  det her. Det er sjovere, 
men også sværere selv at må bestemme, så skal 
man jo bruge sit hoved.”

Skolen
Det bedste ved skolen er veninderne. Når 
Jasmin har ferie, er det dem, hun savner. 

Hun synes, at det er sjovt at lære noget. Det 
irriterer hende dog, når der er for meget larm i 
klassen. Så er det sværere at koncentrere sig, og 
hun vil gerne løse opgaverne godt. Som regel er 
hun en af dem, der er hurtigere færdig end de      
andre, og så hjælper hun sine klassekammerater 
hvis de har brug for det.  Når de får lov til at gå 
ud på gangen og læse i dansk, er hun ofte en af 
dem, der bliver siddende inde i klassen. 

Hendes yndlingsfag er musik, fordi de selv må 
vælge sange. Så kan de vælge nogle af de nye 
sange med Justin Bieber eller One Direction (og 
så slipper de for at høre på de der stille 
mormorsange!).

IT og gadgets
Når Jasmin er hos sin mor deles de om at bruge 
computeren. Hun har arvet sin mors iPhone 3GS, 
som hun har syet et lyserødt cover til i materiel 
design i Klubben.  Hjemme hos sin far har hun 
en gammel Mac-computer, som hun gerne må 
bruge til at spille på. Hun kan bedst li’ at spille 
Mindcraft eller MovieStar. 

I skolen har de lært at lave QR-koder, det er 
dem, man scanner med sin iPhone. Hun er helt 
vild med Instagram og ville slet ikke kunne leve 
uden. Hun tager mest billeder af sig selv, og hvis 
hun har fået noget virkelig luksusmad. Så skal 
alle andre vide det.  Man kan næsten sige, at 
Instagram er en slags blog.

Det ville være spændende at lære, hvordan man 
programmerer sit eget computerspil eller 
hjemmeside. For det første kunne man tjene 
penge på det, og så kunne man komme over i 
skolen og have sit eget spil. 

Mortens blog på Facebook er den bedste. Han 
er virkelig professionel til at lave sjove videoer, 
og så har han mange likes. Jasmin følger også 
med i best Vines på Facebook, men hun laver 
ikke Vine-videoer selv.

”Koder? Det har noget med en telefon at gøre 
eller når jeg skal ind i mit skab på skolen. Eller 
hvis jeg skal ind på Intra eller Instagram. Altså, 
så taster man en kode ind.”
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”Det skal være let og se let ud og ikke være fyldt 
med alle mulige bogstaver og knapper, åh mit 
hoved, så gider jeg ikke. Med en hvid baggrund 
eller en graffitibaggrund, jeg skal selv kunne 
bestemme.”

Baggrund
Ronja er 11 år og går i klasse med Jasmin på 
Ørestad Skole. Hun bor halvdelen af tiden hos 
sin mor i Ørestad og den anden halvdel hos sin 
far på Frederiksberg. De blev skilt for et års tid 
siden.

Hendes mor ejer en café i midten af København 
og hendes far arbejder på Ferring, der ligger lige 
ved siden af skolen.

I sin fritid er hun sammen med veninderne, det 
er hun faktisk de fleste dage. Hendes far har 
nemlig sent fri, og så arbejder hendes mor på 
nogen dumme tidspunkter. Derfor spiser hun ofte 
med hos sine veninder, det synes hun er rigtigt 
hyggeligt, men gad godt, at hendes mor eller far 
havde mere tid til at spise sammen.

Hun aftaler typisk med hendes veninder et par 
dage før om de skal være sammen. Det sker 
oftest over Facebook, det bruger hun nemlig 
også, selvom hun kun er 11 år, og man rigtigt 
skal være 13 år. Hun plagede længe om at få 
det, og til sidst fik hun lov til at installere det på 
sin iPhone 3G. Ronja ønsker sig snart en ny. Hun 
kunne godt tænke sig en iPhone 5, den har 
hendes far fortalt hende om, hun synes den lyder 
enormt sej.

Ronja gad godt gå til sport i sin fritid, men 
hendes forældre har svært ved at få hende 
afleveret og hentet, hvis hun fik lov til at starte. 
Hun ville allerhelst gå til klatring, men badminton 
ville også være sjovt. 

RONJA
DEN NYSGERRIGE ELEV
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Hun har planer om at spørge, om hun godt må 
starte til klatring næste år, når hun bliver 12. Hun 
mener nemlig at hun er stor nok til selv at komme 
til træning. Derfor håber hun at hun får lov af sine 
forældre.

”Man skulle uploade et billede fra sin computer 
og pynte det, det var ikke drag and drop. Jeg 
har også prøvet at lave et spil via en netside og 
det var helt vildt svært.”

Klubben
Spisepausen er en af Ronjas yndlingstidspunkter 
på dagen. Her kommer de op i Madhuset på 8. 
sal og får noget lækkert mad, som hun kender 
det inde fra sin mors café. Hun synes det ville 
være kedeligt at få to rugbrødsmadder med det 
samme pålæg hver dag. 

Hun skynder sig altid at spise sin mad, så hun 
hurtigt kan komme ud og spejde ud over hele 
Ørestad. Der er nemlig en rigtigt god udsigt fra 
8. sal, det kan hendes veninder også godt lide.

I klubben er hun og veninderne som regel nede i 
hallen for at spille badminton eller klatre på den 
store klatrevæg. Hun kan godt lide ting, hvor 
man rør sig, og hvor man vinder over nogen. Det 
synes hun er fedt, hun elsker konkurrencer.

IT og gadgets
Ronja er rigtig glad for sin iPhone 3G. Det er en 
telefon, mange af pigerne har i klassen. Derfor 
synes hun det er sejt, hvis den skiller sig lidt ud. 
Hun har valgt at installere en baggrund med 
graffiti, det synes hun er ret sejt og unikt, har i 
hvert fald ikke set andre, der har det.

Hvis Ronja skulle lave en hjemmeside skulle den 
helst være speciel ligesom hendes telefon. Det 
skal også være nemt og overskueligt, hvis der er 
for mange ting, man skal, synes hun det bliver alt 
for svært.

Ronja har ikke sin egen computer, hun må dele 
med sine forældre. Hendes far har en ny smart 
Macbook Pro, den må hun  kun lave skoleting 
på. Nogen gange får hun dog lov til at Skype 
med sin farmor. Hun bor på Fyn, så hende ser de 
ikke ret tit.

Når hun er hjemme hos sin mor, får hun tit lov til 
at spille Moviestar på hendes computer. Man 
spiller det over nettet sammen med andre. Det er 
mest i de weekender, hvor hun ikke har nogen 
aftaler med hendes veninder.

“Hvis noget er svært spørger jeg mine forældre, 
bruger min iPhone, Googler det. Nogle gange 
leder jeg efter, om der er et eller andet sted på 
det medie, hvor jeg kan få hjælp.”
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Det er første skoledag efter efterårsferien og 
R o n j a g l æ d e r s i g t i l a t m ø d e s i n e 
klassekammerater. 

Solen skinner, Ronja har kun en hættetrøje på, 
den beholder hun på ind i klassen, så mangler 
hun kun at tage skoene af. Hun har lige nået at 
tage indesko på, da klokken ringer, så hun når 
ikke rigtig at snakke med nogen før timen 
begynder.

Jasmin sidder allerede på sin plads, da Ronja 
kommer ind, og de 
smiler til hinanden, 
da Ronja sætter sig. 
Jasmin håber, at 
Ronja lægger mærke 
t i l h e n d e s n y e 
GEEK-bluse, som 
hendes mormor gav 
hende penge til at 
købe i ferien. 

Dagen starter med 
en dansktime, ugens 
t e m a e r e t 
r o m a n f o r l ø b . I 
efterårsferien fik de 
lektier for, og den 
største opgave var at 
læse tre kapitler i bogen “Drengen med 
sølvhjelmen”. Deres lærer spørger nu ind til 
historien og hvilke metaforer, de kunne spotte i 
de tre kapitler. Ronja drejer sig rundt på stolen 
for at se de andre i klassen, det er jo lang tid 

siden, de sidst var samlet. Det går langsomt 
med at komme med eksempler på metaforer så 
til sidst keder hun sig så meget, at hun begynder 
at hviske med drengen ved bordet ved siden af.

Jasmin har rakt hånden op for at svare læreren, 
men mens hun venter på, at det bliver hendes 
tur, bliver hun irriteret på Ronja og drengen, for 
de forstyrrer. Hun tysser på drengen, og siger 
ikke noget til Ronja, for hende vil hun gerne være 
sammen med i frikvarteret.

Læreren fortæller, at de skal prøve noget nyt for 
at illustrere Jonas' drøm fra bogen. De plejer tit 
at tegne, men nu synes hun, at de alle sammen 
skal gå ind i computerrummet.

SCENARIE
DE TO PERSONA ER HER SAT IND I ET SCENARIE DER SKILDRE EN UNDERVISNINGSLEKTION HVOR SCRATCH BENYTTES. 
LIGESOM PERSONAERNE ER SCENARIET BYGGET PÅ EMPIRI SAMLET PÅ ELEVERNE I 4-5 KLASSE PÅ ØRESTAD SKOLE.
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Ronja næsten løber ud af rummet og er én af de 
første inde ved computerne. Hun vælger den 
første tættest på døren. Jasmin pakker sine ting 
ned først og følges med nogle andre piger. 
Computerrummet er lige nede ad gangen, men 
der går alligevel noget tid, før alle er samlet igen.

Læreren tænder for SmartBoardet og siger, at i 
dag skal de prøve at programmere. Fedt, tænker 
Jasmin, det var også lidt nemt med alle de 
metaforer, så hun glæder sig til at skulle lave 
noget andet. Ronja tænker, at det er godt, at 
Jasmin satte sig ved hendes computer, Jasmin 
kan altid finde ud af det, hvis det bliver svært.

Eleverne følger med på SmartBoardet og går ind 
på siden smaap.dk på internettet.

Læreren siger, at de skal vælge level 2. Godt vi 
ikke skal starte med nr. 1, tænker Jasmin, det må 
være til de små nede i stuen og på 1. sal, ikke til 
os i 4. og 5. klasse.

Ronja er allerede inde i level 2, det er 
overskueligt, synes hun, det var i hvert fald nemt 
nok at finde. Hun klikker videre på et foto,”oj, det 
ser fedt ud, og der er også en video og …” 
Jasmin skubber lidt til hende: "Hey, skulle vi ikke 
p r o g r a m m e r e ? " . H u n p e g e r p å 
programmeringsknappen, og Ronja klikker på 
den. 

Jasmin spørger læreren: "skal vi så lave et spil 
med Jonas' drøm?". Læreren fortæller, at der er 
en vejledningsknap, som de skal finde, som 
forklarer med eksempler, hvad de kan lave i 
programmeringen. Man behøver ikke at lave et 
helt spil, man kan også bare programmere 
noget, der visuelt ser flot eller sjovt ud og som 
forklarer deres version af Jonas's drøm. 

Pigerne kigger på små videoer med katte der 
snurrer rundt og fortæller jokes, det er herre 
grineren. Så skal man sætte nogle klodser med 
tekst sammen. Det er sådan “drag and drop”-
agtigt, det har de prøvet mange gange før, så 
det er nemt nok. Vejledningen forklarer, at det 
kommer an på rækkefølgen af klodserne om 
katten drejer til højre eller venstre og hvor mange 
gange. "Så man kan styre det selv!" råber Ronja 
begejstret.  

Læreren fortæller, at der kun er 5 min. tilbage af 
timen, så de må vente til efter pausen med at 
lave noget selv. Men for at de kan illustrere 
Jonas's drøm fra bogen, så skal de have nogle 
billeder at arbejde med. Efter pausen skal de 
derfor bruge 10 min på at fotografere rundt på 
skolen eller ude på legepladsen, noget som de 
synes ville kunne passe til deres program.

Alle går ud på taglegepladsen i pausen, de 
tager deres frugtposer med og sidder og spiser 
og nyder det gode vejr. Ronja klatrer højst op i 
stativet og nyder udsigten, skynder sig så ned 
og råber til de andre: "Jeg henter lige min 
telefon, så kan vi godt begynde at tage de der 
billeder nu". Jasmin havde ellers glædet sig til 
bare at holde pause, men hun bliver alligevel 
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grebet af Ronja's entusiasme og går med på at 
fotografere træer og skyer fra alle mulige vinkler. 
De finder også ud af, at hvis man ryster 
kameraet, mens man tager billedet, så ser deres 
ansigter helt vildt sjove ud. Pludselig får de øje 
på en fugl, der har vovet sig ind på legepladsen, 
så den snupper de også et billede af.

Klokken ringer og de løber ind igen. 

“Hej, vi kunne måske finde noget sølvpapir og 
lave en hat” siger Ronja og hiver Jasmin med ind 
i elevkøkkenet. De roder i skufferne og går i 
gang med at krølle og folde sølvapiret til en hat, 
som de tager billeder af. “Nu må vi hellere 
tilbage til klassen”, siger Jasmin.

“Jeg putter billederne ind i computeren” siger 
Jasmin og finder en ledning der passer til Ronjas 
iPhone i en kasse på lærerens bord. 

Læreren fortæller, at de skal bruge deres billeder 
inde i programmet, men de må selv finde ud af 
hvordan. Hvis det bliver svært må de gerne 
komme og spørge om hjælp.

Pigerne prøver selv at finde ud af, hvordan de får 
deres billeder ind og ser et kameraikon, der må 
det være. Men nej, der kan de se live-video af 
dem selv, så de fjoller og laver skøre ansigter. 
Jasmin kigger rundt i klassen og ser, at nogen 
har fået deres billeder lagt ind på computeren. 
Hun slukker for videokameraet og leder videre. 
Ronja prøver at klikke på et ikon, der ligner en 

folder, det ligner lidt det mappesystem, hun 
allerede kender. Der ligger deres billeder og de 
får dem ind i deres arbejskasse til venstre på 
skærmen.

I midten er der tre muligheder, man kan vælge 
Script, Kostumer og Lyde. I Script er alle 
byggeklodserne, det er rigtig mange, tænker 
Ronja og begynder at sidde uroligt på stolen. 
Læreren fortæller, at de skal bruge fire menuer i 
Script, bevægelse, styring, lyd og hændelse. De 
skal ikke bruge de andre menuer, for så bliver 
det alt for uoverskueligt og tager for lang tid. 

14



Jasmin og Ronja taler om, at de er ikke sikre på, 
hvad hændelse betyder, så de prøver at google 
programmering og hændelse. De finder en 
masse sider med en masse teknisk tekst, så de 
bliver ikke så meget klogere. Jasmin rækker 
hånden op, og læreren kommer over til dem. 
Ronja har dog allerede fundet knappen med 
spørgsmålstegn til højre på skærmen i Scratch, 
her kan de få noget hjælp. De ser, hvordan 
bevægelsesklodserne kan passe ind i en 
hændelsesklods, så de laver det samme over i 
deres program. 

Nu har de fået sølvhatten til at dreje rundt på 
skybilledet, fuglen hopper ind fra højre og flyver 
væk med hatten. “Hvad med lyden?” spørger 
Jasmin, og tænker at de skal bruge alle 
muligheder. “Vi sætter bare noget JB ind” siger 
Ronja og finder en Justin Bieber-sang på sin 
iPhone. Den optager de med lydmenuen.

Alle skal til sidst vise, hvad de har nået at lave. 
J a s m i n e r l i d t b e k y m r e t , n å r d e r e s 
sølvhat-program vises på SmartBoardet, hvad nu 
hvis det er ikke så godt som de andres. Men alle 
klapper og Ronja giver thumbs-up. 
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Pia Jensen:      Plje@itu.dk

Ingibjörg Sigtryggsdóttir:  Isig@itu.dk 

Jannick Finne:     Jfin@itu.dk

Christian Knudsen:    Cknu@itu.dk

Anders Justesen:    Athe@itu.dk

Ørestad Skole for et suverænt samarbejde.  
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