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Forord

Programmering og koder

I PROGRAMMERING OG KODER 
giver Danmarks Matematiklærer-
forenings kredse ideer og eksempler 
på arbejdet med temaet i skolen. 
Men hvad er det?

Kodning
Når vi koder, bruger vi en regel, 
der angiver, hvordan en række af 
symboler (fx tal eller bogstaver) kan 
erstattes af en anden række symboler. 
Den kodede række behøver ikke 
at indeholde det samme antal eller 
den samme slags symboler som den 
oprindelige, fx bruges Morsealfabetet 
til at omsætte bogstaver til prikker og 
streger, ASCII-koden anvendes i com-
putere til at repræsentere bogstaver og 
tal ved binære tal, mens den genetiske 
kode omsætter genernes basesekven-
ser til rækker af aminosyrer (se DNA). 
(Udrag fra SDE)

Programmering
Programmering går ud på at udvikle 
computerprogrammer (software) til 
elektronisk databehandling på en 
computer ved hjælp af et program-
meringssprog.
Udviklingen af et program er en pro-
ces bestående af mange led. Program-
met skrives som regel som ren tekst 
i et programmeringssprog, som har 
en defineret syntaks for koden. Hvis 
der er tale om et compileret sprog, 
oversættes (compileres) kildekoden 
først til maskinkode eller en anden 
mere maskinær kode. Den oversatte 
maskinkode kan derefter køres af 
computeren. 

Kravspecifikation
Forudsætningen for at programmere 
er, at der først er gennemført en analy-
se af, hvilke krav systemet skal opfylde 
over for brugerne. Dette er beskrevet i 
en kravspecifikation. Herefter designes 
systemet, og programmeringen gen-
nemføres.

Kunst eller håndværk?
Der er en løbende debat om, hvor-
vidt kodning af programmer er en 
kunst, et håndværk eller en ingeniør 
disciplin. Generelt anses god program-
mering for at være en afmålt anvendel-
se af alle tre, hvor målet er at produ-
cere en effektiv software-løsning, som 
kan videreudvikles. (Wikipedia)

Men IT er ikke 
kun et anliggende 
for programmører
- udtaler Professor i Informationsviden-
skab ved Aarhus Universitet Ole Sejer 
Iversen i Altinget.dk 03.05.17.

Folkeskolen skal ikke blot uddanne 
børnene til en fremtidig karriere som 
ingeniører og programmører for at ruste 
Danmark i den globale konkurrence. Det 
vil være alt for uambitiøst. Vi skal deri-
mod uddanne alle danske børn og unge 
til at agere kompetent i en verden med 
øget digitalisering og automatisering, 
hvor IT ikke kun er noget, vi bruger, men 
et materiale, vi bygger fremtiden med. 
Det starter i folkeskolen …
… IT er derfor ikke blot et anliggende for 
programmører, men noget der vedrører 
os alle. Vi skal alle besidde evnen til at 
kunne vælge teknologien til og fra og til 
at deltage i dens skabelse.

Det går ikke uden matematik
Denne viden og indsigt er afgørende 
for den opnåelse af viden om og 
erkendelse af, hvad kodning og pro-
grammering er og udvikler sig til. Det 
har vi prøvet at tage højde for i bogen. 
Den opgave fordrer blandt andet også 
en god portion matematisk viden. En 
viden, vi skal understøtte muligheden 
for, er tilstede, og som er vores afsæt i 
denne bog.
I PROGRAMMERING OG KODER 
tager vi derfor udgangspunkt i vores 
nuværende viden om, hvordan vi 

arbejder med kodning og program-
mering i skolen, men vi inddrager 
desuden ny viden fra omverdenen for 
at få tingene til at gå op i en højere 
enhed i forhold til temaerne. 
Vi tror, at lærere og elever vil finde 
masser af relevant stof til arbejdet med 
matematikken på skolen set i dette 
perspektiv. 
Der er også undervisningsforløb, der i 
høj grad lægger op til, at matematiklæ-
reren arbejder sammen med klassens 
lærere i andre fag i tværfaglige forløb.
Der er virkeligt belæg for, at Danmarks 
Matematiklærerforenings slogan, 
”Matematik med glæde”, omsættes 
til virkelighed i arbejdet med brug af 
PROGRAMMERING OG KODER.

Fælles Mål 
I PROGRAMMERING OG KODER 
har vi valgt, at Fælles Mål er grundlaget 
for de enkelte kredses temaer, og vi 
gør vores bedste for at koble temaer-
nes matematik med læringsmål. Vi 
har forsøgt at ”ramme i plet” i hvert 
tema, men husk, dette er kun ”vores” 
forslag. Der er fyldige lærervejlednin-
ger med masser af ideer til planlægnin-
gen af arbejdet og til differentiering af 
undervisningen.   
PDF filer med alle temaer og kopisider 
får læseren adgang til ved køb af bo-
gen. Læs mere på vores hjemmeside 
www.dkmat.dk

Tilmelding til årets danmarksmester-
skab i matematik/kodning eller til 
Startkonferencen Kodning og Program-
mering den 29. september 2017 i 
OCC sker på www.dkmat.dk

God fornøjelse
Redaktionen

Med denne bog og de tilhørende materialer, events og 
konkurrencer sætter Danmarks Matematiklærerforening 
fokus på kodning og programmering og den matematik, 
der skal anvendes til dette spændende og vigtige tema.

https://da.wikipedia.org/wiki/Kunst
https://da.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5ndv%C3%A6rk
https://da.wikipedia.org/wiki/Ingeni%C3%B8r
http://denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Elektronik%2c_teletrafik_og_kommunikation/Kommunikationsteori_og_teletrafikteori/morsealfabetet
http://denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Informatik/Software%2c_programmering%2c_internet_og_webkommunikation/ASCII
http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Genetik_og_evolution/Genetik/genetisk_kode
http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Genetik_og_evolution/Genetik/genetisk_kode
http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Biokemi_og_molekyl%C3%A6rbiologi/Molekyl%C3%A6rbiologi/DNA
https://da.wikipedia.org/wiki/Programmeringssprog
https://da.wikipedia.org/wiki/Syntaks
https://da.wikipedia.org/wiki/Compiler
https://da.wikipedia.org/wiki/Maskinkode
https://da.wikipedia.org/wiki/Kravspecifikation
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Computerens lange historie

Først kom tallene

Fibonacci, 
1175-1250

Arabertal
Arabertallene er et ti-talsystem
Det betyder:

•  Der er ti forskellige cifre 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
•  Cifrenes positionsværdi udtrykkes i potenser af 10

Eksempel
I tallet 33 bruges cifret 3 to gange, 
men de to 3-tal betyder ikke det samme. 
Det bageste 3-tal gælder for 3 enere, 
og det forreste 3-tal gælder for 3 tiere. 

Vi kan skrive det sådan:

Potenser af 10
10n = 10 ∙ 10 ∙ 10 ∙ …… ∙ 10  (hvor der er n faktorer)

Det betyder at
103 = 10 ∙ 10 ∙ 10 = 1000
102 = 10 ∙ 10 = 100
101 = 10

Det er vedtaget at
100 = 1

Computer
Ordet computer kommer fra en-
gelsk: To compute, at beregne. 
Computeren er derfor først og 
fremmest en regnemaskine. 

At computeren så også kan 
bruges som skrivemaskine, teg-
nemaskine, regnskabsmaskine, 
spillemaskine og meget andet 
kommer i virkeligheden af, at 
den omsætter alt til tal, som 
den så kan behandle.

Fakta
Romertal 
I = 1
V = 5
X = 10
L = 50
C = 100

Beregninger med romertal
8 + 7 = VIII + VII = VV IIIII = XV
9 + 7 = IX + VII = XVI
156 + 65 = CLVI + LXV = CLLXVVI = CCXXI

Fibonacci 
Det første store skridt til com-
puteren blev taget i 1200-tallet, 
da Fibonacci bragte araber-
tallene til Europa. 
I Europa brugte man dengang 
romertallene, som var besvær-
lige at regne med.

Beregning og 
behandling af tallene.

Desuden gælder 
IV = 4
VI = 6
IX = 9
XI =11

   3   3 tallet

 3 ∙ 10 3 ∙ 1 

 3 ∙ 101 3 ∙ 100 potenser af 10
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2-talsystemet
Et vigtigt skridt til computeren blev taget i 1600-tallet, da Leibniz 
opfandt de binære tal. Herefter gik der 300 år, og så gik det stærkt...

De binære tal og elektronik

Gottfried Wilhelm Leibniz,
1646-1716

Fakta

De binære tal er et 2-talsystem
Det betyder:

•  Der er 2 forskellige cifre nemlig:   0  og  1
•  Cifrenes positionsværdi udtrykkes i potenser af 2

De binære tal

 1 1 0 1 det binære tal

 1 ∙ 23 1 ∙ 22 0 ∙ 21 1 ∙ 20 potenser af 2

 8 4 0 1 sum: 13

Omregning til decimaltal
Man kan regne ud, at det binære tal 1101 svarer til 13 
i vores almindelige talsystem.

Omregning til binære tal
Hvis vi omvendt vil omsætte 13 til binært tal, kan vi dividere.

13 : 2 = 6 rest 1  det vil sige  1 ∙ 20   
6 : 2 = 3 rest 0  det vil sige  0 ∙ 21  
3 : 2 = 1 rest 1  det vil sige  1 ∙ 22  
1 : 2 = 0 rest 1  det vil sige  1 ∙ 23  

Claude Shannon
Det tredje store skridt i ud-
viklingen af computeren blev 
taget i 1938 af amerikaneren 
Claude Shannon, da han 
opdagede en sammenhæng 
mellem elektroniske kredse og 
regning med binære tal.

Bemærk
Den første rest er det bageste ciffer i det binære tal. 
Den anden rest er det næste ciffer osv. 
Det binære tal er derfor 1101.

Roberts Claude Shannon,
1916-2001

Leibniz
Det andet store skridt til com-
puteren blev taget i 1600-tallet, 
da Leibniz opfandt det binære 
talsystem.
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0 0

1 1 10

1

0 1

0 0

1 1 0

1

0 1

0 0

1 0 1

0

0 1

Tændt eller slukket, 1 eller 0
I det følgende skal du bruge de viste symboler.

En simpel computer

Strømkilde En kontakt, 
der er nede, 
har værdien 1

En kontakt, 
der er oppe, 
har værdien 0

En lampe, der 
er slukket, har 
værdien 0

En lampe, der 
er tændt, har 
værdien 1

Vi ser først på dette lille kredsløb

Den ene kontakt har værdien 1, 
og den anden kontakt har værdien 0, 
og lampen lyser ikke (0).

Prøv selv med kontaktværdierne (0,0), (0,1) og (1,1).

Så ser vi på dette kredsløb
Her er ledningerne mellem de to kontakter 
krydset (og isoleret)

Tjek med 
denne tabel

Den ene kontakt har værdien 1, 
og den anden kontakt har værdien 0, 
og lampen lyser (1).

Prøv selv med kontaktværdierne (0,0), (0,1) og (1,1).

Det passer næsten med 
den binære plus-tabel.

Det passer fint med den 
lille binære gangetabel.

Tjek med 
denne tabel

1 0 0 1

1 0

0

1 0

1

0 0

1 0 1

0

0 1
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0 0

1 1 10

1

0 1

0 00

1 01 10

01

0 1

Problemet med de røde tal 
(0 og 10) løses ved at sætte de 
to maskiner sammen.

Næsten er ikke godt nok

Man skal forestille sig, at der er en grøn stang 
mellem kontakterne, sådan at de to kontakter 
ved samme stang har samme værdi. 

Værdien skrives ved ”håndtaget” på den grønne 
stang.

Kontakterne ved den ene stang har værdien 1, og 
kontakterne ved den anden stang har værdien 0, 
og resultatet er 01.

Prøv selv med kontaktværdierne (0,0), (0,1) og 
(1,1).

Tjek med denne tabel og den binære plus-tabel.

Vi kan nu regne plusstykker 
i det binære talsystem med 
vores lille ”maskine”.

 0 + 0 = 00

 0 + 1 = 01

 1 + 0 = 01

 1 + 1 = 10

Plusstykker
Hvis vi skal regne 5 + 2, 
omsættes 5 til binært tal: 0101 

og 2 omsættes til binært tal: 0010

Den lille maskine bruges nu fire gange
og resultatet er 0111.

Det binære tal 0111 omsættes derefter til 7 i 
vores almindelige talsystem.

 5 -> 0101  
 2 -> 0010  
   0111 -> 7

 Udregning af 5 + 2

Når man kan regne plusstykker med 
computeren, kan man også regne minus-
stykker, gangestykker og dvisionsstykker 
ved at programmere.

Algoritme
Et computerprogram kaldes også en algo-
ritme. I en algoritme beskrives løsningen af 
et problem skridt for skridt. 

Man skal huske hvert eneste skridt, for 
computeren gør ingenting ”af sig selv”.

Fakta

0

1

1 0
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A = C

Programmer

Eksempel på divisionsstykket 11:4
Når et problem skal løses ved hjælp af en computer, skal der udarbejdes et 
program, som computeren skal arbejde efter. 

Rutediagram
Ofte er det en god ide at tegne et rute-
diagram, som derefter kan oversættes til 
et programmeringssprog.

Program
Her er rutediagrammet oversat til Small 
Basic, men det kunne fx også oversættes til 
Scratch.

a = 11

b = 4

t = 0 

gentag: 

c = a - b

t = t + 1

If c < b Then      

TextWindow.WriteLine(t)

TextWindow.WriteLine(”Rest: ” + c)

TextWindow.Pause()

Program.End()

EndIf 

a = c

Goto gentag 

Her er resultatet
af en kørsel af programmet

2
Rest: 3
Press any key to continue ...

A = 11

B = 4

T = 0

C = A - B

T = T + 1

C < B

nej

ja
Skriv T

Skriv rest C

Pause

Stop

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Computerens regneenheder

Udvikling af elektronikken
Kontakterne på ”den lille binære regnemaskine” kan styres elektronisk.

Relæer
I de første computere brugte 
man relæer. Et relæ er en elek-
tronisk kontakt.

Forstørret ser et relæ sådan ud.

D
A

E

B

C

Når der sendes en strøm fra 
A til B bliver den grønne 
jernkerne magnetisk.

Fjederen C trækkes ned, 
og nu kan strømmen løbe 
fra D til E. Kontakten er tændt.

Radiorør
Relæerne blev efterhånden 
udskiftet med radiorør, som 
var meget hurtigere.

Den første computer med radiorør er fra 1946
Computeren bestod af omkring 18 000 radiorør. Den hed ENIAC 
(Electronic Numerical Integrator and Calculator).
Den var hurtig efter datidens målestok, men radiorør kan gå i 
stykker. Med mange tusinde radiorør gik der ikke lang tid, før et 
eller andet rør ikke fungerede.

Model af radiorør.

Strømmen (elektronerne) 
skulle gerne løbe fra katoden 
til anoden. Men afstanden er 
for stor. 

Hvis der sendes en strøm gen-
nem gitteret, virker afstanden 
mindre. 

Transistorer
I dag bruges transistorer. 
En transistor fungerer som et 
radiorør, men er massiv. 
Luftrummet er fyldt med 
silicium.

Model af transistor.

Med moderne teknik kan 
transistorerne fabrikeres meget 
små, og de er driftssikre.

Elektronerne farer nu gennem 
hullerne til anoden. 
Kontakten er tændt. 

Ved at øge gitterspændingen 
øges elektronstrømmen.
Sådan virker en forstærker.

Et radiorør 
er omgivet 
af glas og 
holder ikke 
så godt.

Gitter

Katode Anode

Gitter

Katode Anodenegativ
silicium

positiv
silicium

Gitter

Gitter
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Computerens arbejdslager

Udvikling af elektronikken
Microchippen, det interne arbejdslager.

H. C. Ørsted
Den danske fysiker H.C. Ørsted 
opdagede i 1820 sammenhæn-
gen mellem elektricitet og mag-
netisme. Opdagelsen bruges i 
computerens lager.

En computers arbejdslager består af en masse ringe (orange), som 
kan blive magnetiske, hvis der løber en strøm gennem den blå og 
den røde ledning. Ringens magnetisme kan ”aflæses” af den grønne 
ledning.

Alle de elektroniske komponenter samles i en chip, som kan inde-
holde millioner af transistorer.

Hans Christian Ørsted,
1777-1851

Elektricitet kan medføre magnetisme og omvendt, magnetisme kan 
medføre elektricitet.

Hukommelsen
For at computeren kan 
fungere, er det vigtigt, at 
den kan ”huske” sin egen 
opbygning når den startes.

De første computere 
havde en begrænset 
hukommelse både i chip-
pen og på det eksterne 
lager. 

Da de første små com-
putere kom frem, gemte 
man det, man havde 
programmeret på kaset-
tebånd eller disketter og 
afspillede det igen, når 
programmet skulle bruges.

Fakta
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Input og output

Computerens elementer

Tastaturet
Alle taster på tastaturet, det vil 
sige alle tegn, som compute-
ren kan skrive på skærm eller 
printer, har en ASCII-værdi 
(American Standard Code for 
Information Interchange):

A har ASCII-værdi 65
B har ASCII-værdi 66
osv.

a har ASCII-værdi 97
b har ASCII-værdi 98
osv.

0 har ASCII-værdi 48
1 har ASCII-værdi 49
osv.

mellemrum har ASCII-værdi 32

Det betyder, at når du tryk-
ker på a  på tastaturet, sen-
des tallet 97 (som binært tal: 
1100001) til computerens 
arbejdslager. 
I arbejdslageret ligger der 
et program, som oversætter 
1100001 til a, som derefter 
skrives på skærmen. 

Det er samme princip der 
bruges, når du sender en sms. 
De bogstaver, du skriver på din 
mobiltelefon, bliver oversat til 
binære tal, dvs. 0 og 1, som 
sendes via elektronik og anten-
ner til modtagerens mobilte-
lefon, hvor de binære tal igen 
oversættes til bogstaver.

Skærmen
Computerskærmen er opbyg-
get af en masse billedelementer 
(picture elements = pixels). 
Et billedelement kan man op-
fatte som en lille lampe, der kan 
være tændt eller slukket. Det 
felt, hvor fx a dannes, kan bestå 
af 8 ∙ 10 = 80 billedelementer. 

Model af computer

De gule felter på denne computermodel er de områder, 
der foreløbig er gennemgået.

På samme måde kan farverne 
styres og blandes.

Her kan du se, hvordan et a 
kan være dannet af pixels, der 
er tændt (1) eller slukket (0).

Blandes de tre grundfarver: gul, 
rød og blå, fås hvid.

Som du sikkert kan se, er 
COMPUTER faktisk et passen-
de navn til denne maskine.

Input

Tastatur

Output

Skærm

Printer

Ydre lager

Harddisk
Diskette
USB-stik
”Skyen”

Arbejdslager

Program Regne-
enhed
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Programmering i Scratch

Vejledning
Scratch er et gratis programmeringsprog, som er målrettet børn i alderen 
8 til 16 år. I Scratch kan man programmere interaktive historier, spil og 
animationer. Alt det man opfinder, kan man dele med andre i program-
mets online community. 

Scratch
Scratch hjælper børn med 
at lære at tænke kreativt, 
tænke systematisk og arbejde 
sammen - nødvendige kom-
petencer, der er brug for i det 
21. århundrede. 

Det meste af Scratch er over-
sat til dansk, men på hjem-
mesiden kan man støde på 
engelsk tekst.

Programmet er udviklet af MIT 
Media Lab i Boston og er en 
del af Lifelong Kindergarten 
Group.

Hvor finder man det?
Man kan finde Scratch på 
programmets hjemmeside: 
https://scratch.mit.edu/

På hjemmesiden kan man finde en masse information om pro-
grammet til børn, lærere og forældre. Man kan også finde Scratch 
programmer, som andre har udarbejdet og delt.Meld dig ind i Scratch

Første gang man anvender 
Scratch, bør man melde sig 
ind. 

Kun når man er meldt ind, 
kan man gemme og dele sine 
programmer.

På næste side findes en vejled-
ning til indmeldelsen.

Husk at bruge en aktuel mail-
adresse, da man skal bekræfte 
tilmeldingen i en mail, der 
bliver tilsendt.

Der findes to udgaver af programmet Scratch
•  Scratch online på hjemmesiden https://scratch.mit.edu/
 (anbefales)

•  Scratch offline program til installering på PC eller MAC 
 (Offline Editor)

Link til download af Offline Editor
https://scratch.mit.edu/scratch2download/

Bemærk!
Scratch kan ikke køre på en iPad. I stedet findes der som alternativ 
Pyonkee.
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Kom i gang med Scratch

ForsidenIndmeldelse 
Når I melder jer ind i Scratch, 
kan I gemme og dele de 
programmer, I har skrevet.
For at tilmelde jer går I ind i 
Scratch på hjemmesiden 
https://scratch.mit.edu/

Tryk på Meld dig ind i Scratch.

Skriv et brugernavn, som ikke er i 
brug, samt et kodeord.
Tryk på Næste.

Udfyld oplysningerne. 
Tryk på Næste.

I er nu klar. Tryk på 
OK Lad os komme i gang!

Skriv den Email adresse I bruger. 
Tryk på Næste

I vil få en mail fra Scratch, hvor I skal 
bekræfte dit brugernavn.

På forsiden er der mange ting, man kan klikke på. 
Prøv selv. I kan altid komme tilbage til 
forsiden ved at trykke på           

Hjem 
Tryk på   overalt på hjemmesiden, for at gå til forsiden.

Log ind
Hvis I har et brugernavn, kan I logge ind her.

Find på
Tryk her, hvis I vil lave et nyt program eller fortsætte på et, I har 
arbejdet på før.

Udforsk
Her kan I se og prøve programmer, som elever i hele verden har lavet.

Hjælp
Her får I hjælp til at komme i gang. Desværre kun på engelsk!

Eksempler
Her kan I finde udvalgte programmer.

4

Husk! Scratch er en amerikansk hjemmeside. Selvom det meste er oversat til 
dansk, vil I en gang imellem støde på sider med engelsk tekst.

1

6

5 23

6

5

4

3

2

1
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Skriv et program i Scratch

Opfind
Det er her I skriver jeres programmer (Scripts).

1 2

3

4

5

1 Scenen (Stage)

Fuld skærm 

Navn på program

Start

Stop

Sprite

Placering på scenen 
(koordinat)

2 Programareal (Script area)

Placering af sprite 
på scenen

Formindsk 
eller forstør 
programmerings-
blokke

3 Menu

Hjem til forsiden 

Hent, gem program

Rediger skærmlayout

Få ideer til projekter 

Kopier, klip

Forstør, formindsk 

Hjælp

4 Sprites og baggrund

Sprites

Hent en sprite fra 
biblioteket, tegn 
den selv, tag den 
fra filen eller brug 
kamera

Hent baggrund fra 
bibliotek, tegn selv, 
fra fil eller kamera

5 Programmeringsblokke 
(Block palette)

Se beskrivelse 
og fortegnelse over 
alle kategorierne af 
programmerings-
blokke på næste 
side.
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5 Programmeringsblokke 
(Block palette)

Faneblade forScripts, 
Kostumer og Lyde

Katagorier af pro-
grammeringsblokke

Programmerings-
blokke

Åbn fanen Kostumer. 
Her kan du hente 
og redigere tøj til 
dine sprites.

Hent og rediger 
lyde.

Alle programbrikker

Kategorier af programmeringsblokke
Brug de koder, du har brug for til dit program.

Bevægelse Udseende Lyd

Pen

Data

Hændelser Styring Registrering Operatorer

Flere brikker
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Matematikkens Dag 2017 er både et oplæg til skolens aktiviteter én dag 
og ideer til alle klassetrins egne enkeltaktiviteter i løbet af året.
Det er lokalkredsenes aktivitetsforslag, der viser matematikkens forskellige 
anvendelsesmuligheder - denne gang i form af koder og programmering.

Matematikkens Dag 2017

1/6/2017 Word Art

1/1

Her ses eksempler på 
de udtryk, der er brugt 
her i materialet.
Når eleverne arbejder 
med kodning, lærer 
de problemløsning, 
de lærer at tænke i 
processer, og de 
lærer at være kreative.

Hvorfor arbejde med koder, når eleverne skal lære matematik?
Det er vigtigt, fordi 
hverdagen er fyldt med 
koder - adgangskoder og 
PIN-, SIM- og PUK-koder.

Digital dannelse beskrives som 
det at kunne færdes relevant 
og trygt på nettet og med net-
tet. 
Dette involverer ofte brug af 
adgangskoder - gode og sikre 
adgangskoder - der kan fun-
gere som personlige nøgler til 
dette og hint. 

Her i materialet findes oplæg 
til at bruge og bryde nøgle-
koder, både de simple og de 
mere indviklede fx

Hvilken kode skal jeg vælge?

 Krypteringsalgoritmer 

EAN-stregkoden 

Hemmelige tal

Hvordan ser en god nøgle ud?

Fagsprog bruger koder
der for matematikfagets ord og 
udtryk. De skal lære, at ræk-
kefølgen for tegn og symboler 
har stor betydning for, hvad 
der står i en matematisk tekst. 
Ligesom rækkefølgen betyder 
noget for computerens læsning 
af programmeringskoderne. 

Umiddelbart vil de fleste 
synes, at det er i orden, at 
hemmelige beskeder bruger 
særlige tegn og eventuelt også 
har indviklede læseregler.

I løbet af skoletiden skal ele-
verne lære, at dette også gæl-
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Eleverne skal lære om præcision og entydighed 
gennem deres arbejde med flere slags udtryk.

Præcision og entydighed 

Når afsender og modtager, 
forfatter og læser, er med i 
samme ’klub’, ved de oftest, 
hvad det fx betyder, når 
noget er træls eller grejt, og 
i matematikklubben bør alle 
være enige om, hvad mate-
matikkens udtryk helt præcist 
betyder.

’Netop’ 
betyder hverken ’rigtigt’ 
eller ’godt’. 

’En division’ 
er ikke en afdeling.

<3 
betyder ikke altid et hjerte.

Når danske elever skriver 
’’nitten’’, ser det ud på samme 
måde, som når arabiske elever 
gør det:

.. men når der står 

så menes der ’’femogtres’’.

Regnetegn
Vores regnetegn er kodetegn, 
som ikke nødvendigvis vil op-
fattes ens af alle.

– Den vandrette streg er må-
ske en tankestreg i en tekst? 

– Stregen er måske et fortegn 
på et beløb?

– Tegnet kan beskrive en 
situation, hvor ét antal fra-
trækkes et andet antal.

– Tegnet kan være et udtryk 
for, at to antal skal sammen-
lignes.

Måske kan uerfarne mate-
matiklæsere tro, at alle de 
ovenstående punkter er løgn - 
der står jo et negationstegn foran.

Talværdier

Koder i Matematik
er oplæg til alle trin om ma-
tematikkens egne koder og 
symboler. Derudover vil ele-
verne kunne arbejde med at 
styrke deres kendskab til både 
hverdagens og matematikkens 
udtryk for bevægelser, retnin-
ger og placeringer ved arbejdet 
med disse oplæg:

Højre eller venstre 

Gå- og Tegnekommandoer

Tegne Nikolaj 

Kompasløb med poster 

Mønstre i GeoGebra

124
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Matematikkens kodesprog
Hvad betyder tegnene
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Analoge robotter

Giv og modtag kommandoer

Hvorfor arbejde med koder, når eleverne skal lære matematik?

Matematiske kompetencer 

Det skal de blandt andet fordi matematiske 
kompetencer indgår i programmering

Scratch

Myresnak

Small Basic 

Primtalsgenerator

Robotter 

Mønstre i GeoGebra 

Arbejdet med analog program-
mering af hinanden opøver 
yderligere præcision i hverda-
gens udtryk, når eleverne skal 
dirigere hinanden til at tegne 
eller bevæge sig.

Fremad, til højre eller venstre 

Gå- og Tegnekommandoer

Tegne Nikolaj 

Matematiske kompetencer i arbejdet med koder og programmering.

Oplæg til digital 
programmering

Oplæg til analog
programmering
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atiskModelleringskompetence 

Koder og programmer er matema-

tiske modeller, der skal hemmelig-

holde en besked eller forenkle en 

besked, så færrest mulige detaljer 

går tabt.
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Repræsentations- og 
symbolbehandlings-

kompetencen     
Forstå og skabe 

enkle og 
brugbare symboler.

86

Matematikkens Dag 2017

Matematikkens Dag

PROGRAMMERING 
OG KODER

Forlaget Matematik

Skriv kommandoen her:

Start ved prikken
Gentag kommandorækken flere gange, så bliver det til et mønster.
Farv mønstret, så det bliver flot.

Find kommandorækken

Find den kommandorække, 
som starter dette mønster.

N

S
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Spørg og gå et program
I skal samarbejde om et program for at komme fra start til mål.

Fremad, til højre eller til venstre 

Blind makkerI skal arbejde sammen to og to.Den ene af jer skal have bind 
for øjnene, eller lege blind 
makker.

Den blinde skal stå i start-
hjørnet på et 5x5 kvadratnet.

UndersøgHvor få hop kan man nøjes med?
Kan man nøjes med lige så få hop, når man bruger 

andre ruter?
Hvor mange andre ruter kan I finde?

Hvor mange forskellige programmer kan I skrive?

Ideer
Læg en snor, som viser ensjov rute udenom de to ting.Skriv et program, der følger 

snorens rute.
Læs én ordre ad gangen,så en blind kan gå fra start 

til mål.

Materialer Kridt til at tegne et 5x5 kvadratnet fx i skolegården
To ting til at spærre ternPapir og blyant

Målet er, at I kan• spørge og svare for at komme fra start til mål.
• finde og tælle antal af for-

skellige ruter i et kvadratnet.

Jørgen tager selv et billede

Tegn et kvadrat-net på fliser eller asfalt til afprøvning af programmet.

Start

Mål
Den blinde makker må spørge: 
”Skal jeg gå frem?”

Den anden må kun svareJa! eller Nej!
Ja betyder ”gå fremad”Nej betyder, at den blinde skal 

vælge at dreje enten til højre 
eller til venstre.

I skal skiftes til at spørge og 
svare, indtil den blinde er i 
mål.

På to af felterne i kvadratnettet 
opsættes en forhindring, som 
man skal undgå at styre ind i, 
fx to skumbolde.
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Lær robotten at kende 

Faglige begreber og programmering
Har I elektronisk legetøj hjemme? Og hvordan virker det?

Tænk efter
Har I robotter hjemme?

Hvor har du mødt en robot i 
din hverdag?

Målet er, at I kan
• nævne forskelligt elektronisk 

legetøj.
• få robotten til at køre i for-

skellige retninger.
• anvende faglige begreber til 

at få robotten til at bevæge 
sig.

Undersøg
1   Få robotten til at køre frem.

2   Få robotten til at køre frem  
 og så dreje højre om.

3   Få robotten til at køre frem  

 og så dreje venstre om 

 og køre baglæns

4   Find på kommandoer til hinanden.
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Mønster

I skal styre myren rundt på tegnefeltet og tegne forskellige figurer.Programmering

Materialer 
Computer med Mønster.

Målet er, at I kan

• programmere med Mønster.

Styr myren
Anbring myren i tegnefeltet 

med et venstreklik. 

Styr myren med de fire styre-

ikoner eller med tastaturets 

piletaster. 
Med et højreklik kan I give et 

lukket område en fyldfarve.

Kvadratgitter
Vælg Gitter  Kvadratgitter 

(90 grader). 

Tegn så mange forskellige 

rektangler som muligt med 

omkredsen16.

Regulær sekskant

Vælg Gitter  

Isometrisk gitter.

Lær ”myren” at tegne 

en regulær 6-kant.

Prøv at tegne digitale cifre.

Giv figurerne hver sin farve.

Tryk på optageknappen (rød)

Tryk 6 gange: frem – højredrej

Tryk stop (sort)

Rens tegnefeltet

Tryk på afspil (grøn pil)

Flyt myren og udfyld tegnefla-

den med 6-kanter.

Farvelæg med tre farver, så to far-

ver aldrig støder mod hinanden.

I kan gemme og hente jeres 

optagelser.

Terninger
Fyld tegnefladen ud med sam-

menhængende terninger ved 

at bruge jeres optagne 6-kant.

Afspil den optagne 6-kant ved 

at trykke på afspil.

Flyt gentagne gange myren til 

et rigtigt sted og afspil, så I får 

tegnet terninger. Det er ikke 

helt nemt, så tryk ”Ups” straks 

det går galt.

Farvelæg med tre farver. 

Alle flader, der vender samme 

vej, skal have samme farve.
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Drejninger i Scratch
Lær spriten at tegne og dreje en trekant.

UndersøgI skal lave et lille program, 
hvor spriten går. Brug ”Udseende”, ”Bevæ-

gelse” og ”Gentagelse”.Prøv det samme, men nu 
skal spriten stoppe op, tænke, sige noget og så gå 

videre.
Søg på nettet efter andre 
forslag.

Se nogle YouTube-videoer, 
og prøv selv.

Sæt kommandoerne sammen, 
og se, hvad der sker.

Tegn en firkant, og drej den 
omkring en af vinkelspidserne.
Den kunne måske komme til 
at se ud som her.

Prøv at tegne en spejling af en 
retvinklet trekant.Den kunne måske komme til 

at se ud som her.

Ideer
• I kan rette i det første program, I har programmeret, 

 og I kan også kopiere det.
• Prøv under ”Udseende” at skjule spriten.

• Vælg en ny sprite fra ”Biblioteket”.
• Husk at gemme undervejs.

Dr. Mitchel Resnick, professor 
ved MIT med speciale i at ud-
vikle nye teknologier til indlæ-
ring og uddannelse siger: 

”Når man lærer at læse, kan 
man læse for at lære. Det er 
det samme med kodning: 
Hvis man kan lære at kode, så 
kan man kode for at lære.
Det skal forstås på den måde, 
at programmering ikke bare 
er en masse koder, der skal 
skrives slavisk ned i en editor. 
Programmering lærer deri-
mod børn og andre at tænke 
kreativt, løsningsorienteret og 
systematisk.” (Computerworld)

Denne type arbejde med pro-
grammering kan foregå digitalt 
i følgende oplæg.
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Hvorfor kodning og programmering

Janus Sandsgaard, fagchef for digitalisering
DANSK ERHVERV

Langt de fleste af os bruger 
en computer eller tablet fra 
vi er helt små. Digitale medi-
er som Snapchat, Messenger 
eller Facebook er en naturlig 
del af vores liv. 
Men de færreste af os er i 
stand til at programmere og 
skabe nye ting med it. Vi er 
gode til at bruge teknologien, 
men ved ikke så meget om 
hvordan den virker.

I en stadig mere digital ver-
den svarer det til at vi lærer at 
læse, men ikke lærer at skrive. 
Vi skal ikke uddanne alle til at 
blive programmører – lige så 
lidt som at vi skal uddanne alle 
til forfattere gennem danskun-
dervisningen. Men alle skal 
dyppe tæerne i det digitale 
vand i folkeskolen. Nogen vil 
senere springe ud på det dybe 
vand og svømme digital but-
terfly. 
For alle vil det være nyttigt på 
fremtidens arbejdsmarked. 
Det går ikke, at vi er bange for 
vandet, eller styrer uden om 
computeren.

Morgensnap
Når I sender en snap af mor-
genmaden, virker det så 
simpelt. Og det er det egentlig 
også. Men har I tænkt over, at 
der bag billedet af jeres Oreos 
ligger en masse avanceret 
teknologi, som blev opfundet, 
fordi man frygtede atomkrig? 
De, der byggede internet-
tet, begyndte på det, før dine 
forældre blev født.

Din morgensnap startede med frygten for atomkrig.

Opfindelsen af internettet
Internettet blev udviklet under 
den kolde krig, fordi man ville 
bygge et kommunikationsnet, 
der kunne modstå et atoman-
greb. Modsat et gammeldags 
telefonnet skulle det fungere 
uden et centralt knudepunkt, 
men bestå af små decentrale 
enheder, der kunne koble 
mange computere sammen på 
kryds og tværs.

I starten var internettet bare 
tekst i sort/hvid. Det var dyrt, 
og kun få mennesker havde 
adgang og kunne finde ud af at 
bruge det. Men i 1989 opfandt 
englænderen Tim Berners-Lee 
”The World Wide Web”, som 
er det internet, vi kender i dag 
med links, billeder og kattevi-
deoer. 

Internettet i 1989. Én computer. 
På skiltet står der: Sluk mig ikke!

Tim Berners-Lee mente, at alle 
skulle have adgang til den nye 
teknologi og have mulighed for 
at lave en hjemmeside. Hvad 
enten det var til en lille sam-
ling kageopskrifter, et politiske 
manifest, eller med ambitioner 
om at bygge det nye Facebook. 

Foto: C
oolcaesar
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Ind i skærmen – ud i verden

Digitale teknologier 
udvikler sig 
eksponentielt
Digitale teknologier udvikler 
sig lynhurtigt: Det smartwatch, 
som man måske får i konfirma-
tionsgave, har millioner gange 
mere computerkraft end det 
amerikanske rumfartsprogram, 
der i 1960’erne sendte men-
nesker til månen. Hastigheden 
stiger og prisen falder ekspo-
nentielt. 

Det betyder, at enhver idé 
kan blive til virkelighed, hvis 
blot man kan finde ud af at 
programmere. Hvis I ville 
bygge et skib eller et hus, skal I 
købe træ, mursten eller andre 
byggematerialer. Men hvis 
I vil bygge fremtidens Insta-
gram, kan I gå i gang med det 
samme på telefonen eller på 
en skolecomputer. Det kræver 
bare, at I kan tale og skrive 
computerens sprog – at I kan 
programmere.

Derfor forærede Tim Berners-
Lee konceptet og al koden til 
verden. Mange greb mulighe-
den og lærte at programmere 
og skabe nye projekter. Mange 
blev rige på Tim Berners Lees 
opfindelse, som blot glædede 
sig over, at han var med til at 
forandre verden i et omfang, 
som statsoverhoveder kun kan 
drømme om.

Tim Berners-Lee

Ind i skærmen 
– ud i verden
Internettet og den digitale vir-
kelighed er altså ikke ny, men 
opstod, da jeres bedsteforæl-
dre var unge. 

Man taler meget om digitali-
seringen af samfundet. Hidtil 
har det mest handlet om at 
putte papir ind i computeren: 
Papirbrevet blev til en e-mail, 
varekataloget, som vi før mod-
tog med posten er blevet en 
netbutik, og banken lukker 
nede på hjørnet, og genopstår 
på din telefon. 

Men det er kun begyndelsen. 
Nu begynder alt det det sjove, 

hvor software og den fysiske 
verden smelter sammen. 

Robotter, droner og kunstig 
intelligens er allerede virke-
lighed. Selvkørende biler er 
på vej lige om hjørnet, vi får 
sensorer i fortovet og skralde-
spande, der siger ”tøm mig”, 
når de er fyldte. Det hele 
bundet sammen af lynhurtigt 
bredbånd alle vegne. 

Det smartwatch, som man måske får i konfirmationsgave, har 
millioner gange mere computerkraft end det amerikanske 
rumfartsprogram, der i 1960’erne sendte mennesker til månen.
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Idéen om virtual reality er ikke ny, men får gennembrud i disse år. 
Her er det ”Sensorama”, en slags ”5D-biograf” fra 1958.

Virtual reality og augmented reality

Virtual reality 
Virtual reality giver os mu-
lighed for at træde ind i en 
computerskabt virkelighed. 
Det giver os en magisk evne til 
at transportere os, hvorhen vi 
vil i tid og rum. 
Det er et eksempel på en 
teknologi, man har drømt om 
siden 1960’erne, og som om-
sider begynder at give mening 
for almindelige mennesker. 

I fremtiden bliver der brug for mennesker, der får gode ideer og gør dem 
til virkelighed med programmering. Her er nogle af de teknologier, som vi 
kender i dag, og som skal udvikles over de kommende mange år.

Augmented reality
Augmented reality er virtual 
realitys fætter. Hvor virtual 
reality er en fuldstændig kun-
stig verden, giver augmented 
reality os et lag computergrafik 
oven på virkeligheden. Man 
kunne lidt frækt kalde det en 
forbedret virkelighed. Det 
mest kendte eksempel er nok 
”Pokemon GO”, men det 
kunne også være brillerne 

Den intelligente pilleæske, op-
fundet af danskeren Jesper K. 
Thomsen. Systemet minder
brugeren om at tage sin medicin, 
og skulle man glemme det, går 
der en alarm til en pårørende. 

”HoloLens” fra Microsoft som 
gør det muligt at spille Mine-
craft på køkkenbordet. 
Der er mange flere mulighe-
der i augmented reality, som 
kun venter på den kreative og 
veludførte ide.

Internet of Things
Hidtil har internettet været 
befolket af mennesker, der 
kommunikerede med andre 
mennesker via computere. 
Nu flytter alle mulige appara-
ter ud på internettet, hvor de 
kan betjenes og kommunike-
rer med hinanden. Det bliver 
kaldt tingenes internet. 

Det kunne være lampen, der 
kan tændes/slukke via telefo-
nen, babyalarmer der måler 
og rapporterer om søvnrytme, 
eller hundehalsbåndet der for-
tæller, hvor King befinder sig. 
Der kommer meget mere af 
den slags i de kommende år, 
som kan være med til at gøre 
vores liv sjovere eller nemmere. 
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I stedet for et kemilokale, som måske er slidt, eller hvor der er kø ved borde og 
maskiner, kan hver elev få sit eget personlige laboratorium. Det er muligt, fordi det 
er en laboratoriesimulator, der kører på tablets og pc’ere. 
Det virtuelle laboratorium er udviklet af danske Labster, og er også bygget i Unity.

Kunstig intelligens

Klogere end mennesket
I 1997 ryddede det avisforsi-
der, da IBM’s computer ”Deep 
Blue” slog stormesteren Garry 
Kasparov i skak. 
Noget tilsvarende skete i 2011, 
da supercomputeren Watson 
vandt quizprogrammet 
”Jeopardy” over sine menne-
skelige modstandere. Mange 
talte om, at computeren var 
ved at blive klogere end men-
nesket. Men grænserne flyttes 
hele tiden, og med al respekt 
for skak og quiz vænner vi os 
hurtigt til den slags.

Deep Learning
Den nyeste trend er software, 
der lærer og træner sig selv til 
at blive bedre til at løse en op-
gave, uden at mennesker har 
fortalt den præcis, hvad den 
skal gøre. Amerikanske Deep 
Mind har fx lært mundaflæs-
ning ved at se mange timers 
transskriberede tv-udsendelser, 
og er i dag bedre end noget 
menneske. Man taler om 
”deep learning” og ”machine 
learning”. Også i Danmark ar-
bejder man på den slags. Dan-
ske Corti udvikler software, 
der finder mønstre i samtaler 
mellem mennesker, og som fx 
kan hjælpe med, at gennem-
skue hjertestop når folk ringer 
til 112.

Robotterne kommer 
-eller faktisk er de her allerede!
Robotteknologien er inde i en 
rivende udvikling, hvor robot-
terne bliver bevidste om deres 
omgivelser, og kan arbejde 
side om side og interagere 
med mennesker. Robotudvik-
lerne og forskerne har indset, 

skrive spil i. Her er der rigtig 
mange, der bruger Unity, som 
er udviklet i Danmark.
Subway Surfers, Virtual Reality 
og rigtig mange mobilspil er 
lavet med Unity som redskab. 

at det ikke nødvendigvis er 
rationelt at efterligne et men-
neske, når vi skaber robotter. 
Derfor ligner fremtidens pak-
kepost måske mere et meka-
nisk miks af æsel og kænguru 
med hjul end et menneske.
Fremtidens robotter er i fa-
milie med selvkørende biler. 
Det var science fiction for ti år 
siden, men i dag har vi selv-
kørende biler i San Francisco 
og selvkørende busser på vej i 
Himmerland. Hvad betyder de 
for byrummet, parkeringsplad-
serne, trængsel i byerne – og 
kan de fungere som pakkepost 
eller pizzabud, mens folk er på 
arbejde?  Måske vi om ti år op-
fatter det som asocial adfærd, 
at mennesker kører biler, fordi 
maskinerne er bedre? Det er 
bare nogle af de spørgsmål, 
teknologierne rejser.

Programmering af spil
Ligesom der findes skrivepro-
grammer (fx Word eller Docs), 
så findes der programmer til at 

Fremtiden tilhører 
nørderne
Fremtiden tegner lys for dem, 
der kan kombinere det krea-
tive med det tekniske. Der er 
masser af spændende ting at 
tage fat på. 
Hvornår kan vi 3D-printe en 
sushimenu? Genopstår David 
Bowie som hologram? Og 
hvornår er vi klar til at koloni-
sere Mars? 
Sikkert er det, at mange af jer, 
der går i skole i dag, får et job, 
som slet ikke findes endnu. 
Og langt de fleste af jer får 
brug for at være skrappe med 
en computer. Nørderne vinder. 
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#ProgrammeringNaturligvis 

“Det der programmering, er det ikke en masse nørder, der sidder 
og skriver tekststrenge for at få en robotarm til at bevæge sig”?

“Det der programmering, det lyder altså voldsomt svært. 
Det er ikke noget for mig”

“Det der programmering, hvorfor skal jeg bruge det? 
Det står der ikke noget om i Fælles Mål”.

Holdninger og spørgsmål

Holdninger og spørgsmål 
omkring programmering, ja, 
eller kodning er mange og 
vidt forskellige. Men først. 
Programmering og kodning er 
det samme på dansk. I denne 
artikel vil jeg fortsat kalde det 
programmering. 
Dengang jeg var dreng, kan jeg 
huske min storebror sidde ved 
sin Commodore 64 og skrive 
en masse tekst. Det forstod jeg 
ikke meget af, da det foregik 
på engelsk, og det var noget 
sjovere at spille spil på den 
computer. 

En fin lille 
programmérbar 
kugle kaldet en Sphero.

Meget vand er løbet gennem 
åen siden. 
Det var først for et par år siden,
 at jeg ved et tilfælde stod med 
en Sphero i hånden, at jeg 
begyndte at få øjnene op for, 
at jeg kunne få denne “tingest” 
til at gøre noget andet 
end bare bevæge 
sig som en 
fjernstyret bil. 

Spoler vi så frem til i dag, så 
er i alt 11 skoler i Aalborg 
Kommune i gang med at 
opkvalificerede 18 ansatte på 
de pågældende skoler, til at 
kunne undervise andre i 
programmering.

Uddannelsen er et sam-
arbejde mellem Aalborg 
Skoleforvaltning, UCN 
og herunder CFU. 

Indtil videre ser vores
uddannelse således ud:
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At undervise andre

Vi mødes mellem hver af 
undervisningsgangene for at 
videndele.

Vi tilstræber at få afprøvet 
disse undervisningsforløb i 
vores egen undervisning.

Undervejs i forløbet er alle 
deltagere blevet meget op-
mærksomme på, at vi skal 
være skarpe på, HVORFOR 
vi skal bruge programmering i 

Uddannelsen er stykket sammen på den måde, 
at vi i to dage bliver undervist med masser af Hands-on. 
Dernæst er det op til os at koble denne nye viden til brugbare 
undervisningsforløb. 

Her er vi i gang med at danne os et overblik over alle de funktioner, vi skal dække, når vores 
uddannelse er færdig.

Men hvorfor?
Hvorfor er det nu lige, at vi over-
hovedet skal tænke program-
mering i den danske folkeskole? 

undervisningen i den danske 
folkeskole. Dette kommer jeg 
til senere i artiklen. 

Målet er, at vi alle skal ud og 
undervise andre lærere i kom-
munen, så de kan undervise 
eleverne. 

Egentlig er det ikke program-
mering i sig selv, det er vigtigt 
at undervise i. Det er tanke-
gangen man bruger, mens man 
programmerer. 

Det er et helt specielt mindset, 
vi skal udvikle hos eleverne. 
Det er evnen til at nedbryde 
komplekse opgaver til over-
skuelige mindre opgaver.

Lad os tage et eksempel.
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Vi tager et målebånd og klistrer 
det fast på gulvet. Ud for nøj-
agtig 1 meter sætter vi en lego-
mand. Vi giver eleverne en 
enhed, der kan programmeres, 
f.eks. en Lego Mindstorm. 
Opgaven lyder: “Få jeres en-
hed til at køre en meter frem 
uden at vælte legomanden”.

Opgaven lyder simpel, men er
faktisk meget kompleks for en
elev. Men tilgangen til opgaven 
er simpel, de fleste vil prøve og 
fejle, lave lidt om og prøve igen 
og måske fejle, indtil de når 
målet. Såkaldt “Trial and error”. 
Men alle skal være i stand til at 
nedbryde opgaven til mindre, 
men overskuelige opgaver. Hvis 
de ved, de skal få deres enhed 
til at køre nøjagtig én meter, så 
må de først finde ud af, hvor-
dan deres enhed måler afstand. 
De kan nemlig ikke bare skrive: 
Kør én meter. 
Ved fx en Lego Mindstorm 
robot bliver de først nødt til at 
kende omkredsen af ét hjul. 
Nogen vil måle, andre vil ud-
regne. Men ens for alle bliver, 
at de skal bruge matematik for 
at løse opgaven.

Her arbejdes med at løse opgaven ved brug af vinkler, cirklens 
formel og generel trial and error.

Ovenstående er en simpel op-
gave, som egentlig kan bruges 
til at introducere eleverne for 
en ny enhed, der kan bygges 
på i det uendelige. 

En opgave kunne efterføl-
gende være: Afmærk en bane 
med tape på gulvet, udformet 
med sving. Få eleverne til at 
programmere deres enhed, så 

Hvor tæt kan du komme på legomanden uden at vælte ham?

den klarer banen uden at køre 
udenfor. 
Igen en simpel formuleret 
opgave, som faktisk viser sig at 
være kompleks for eleverne. 
Derfor skal de igen lære at 
nedbryde opgaven til over-
skuelige delopgaver. 
En udvikling af opgaven kunne 
være: Hvem kan komme hur-
tigst igennem banen?

Opsplitning i delopgaver
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Mindset - Taskboard

I matematikundervisningen er det meget vigtigt at mestre både den problem-
løsende og den eksperimenterende måde at arbejde på. For at hjælpe eleverne 
med at blive bedre til at bruge dette Mindset bruger vi et “Taskboard”.

Dette taskboard bygger på SCRUM, som er et værktøj, program-
mører bruger til udvikling af software.

Dette Taskboard er let at for-
stå, men svært at mestre. 
Tankegangen bag bygger på 
SCRUM, der er et værktøj, 
som programmører bruger til 
udvikling af software. Vi har 
vurderet, at vi sagtens kan 
bruge det i undervisningen. 

To-do
Idéen er, man bryder det kom-
plekse problem ned i mindre 
opgaver. Dette skriver man på 
diverse post-its og sætter på sin 
To-do liste. 

In progress
In progress-kolonnen må kun 
indeholde én post-it. Det er 
det problem, man er ved at løse 
lige nu. Måske er problemet
for komplekst, så det igen skal 
nedbrydes på flere post-its.

To Veryfy
To Verify er til de post-its, som 
eleverne mener, at de er fær-
dige med. Når læreren kom-
mer forbi eleven, gennemgår 
vedkommende de post-its, 
som er i To verify kolonnen. 
Her vil læreren typisk se, hvad 
eleven har lavet, og eleven kan 
forklare. Det kan snildt bruges 
til evaluering af elevens proces. 

Done
Når læreren har godkendt de 
post-its, som eleverne har løst 
bliver de flyttet til Done-
kolonnen.

Taskboardet har vist sig at være et rigtig godt 
værktøj. Vi er flere, der har prøvet det, og 
det har vist os følgende: 

Eleverne bliver med tiden 
bedre til at nedbryde kom-
plekse opgaver til overskuelige 
del-opgaver. 

Eleverne får et bedre overblik 
over deres arbejdsproces. 
De ved, hvilke opgaver der lig-
ger foran dem, og de kan selv 
vælge, i hvilken rækkefølge det 
giver mening for dem at løse 
dem. 

Eleverne kan visuelt se, hvor 
meget de har lavet på mængden 
af post-its, der hænger i Done. 

Læreren kan på de forskellige 
taskboards hele tiden følge 
med i, hvor langt eleverne er i 
deres proces. 

Det er en rigtig god idé at 
have elevernes taskboards til at 
hænge synligt i klassen, både 
for eleven selv, for læreren og 
for de andre elever. 

Læreren kan hurtigt guide 
en elev videre til en anden 
elev, der har løst et lignende 
problem, så eleverne dermed 
hjælper hinanden.
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Men hvad er det så egentlig, vi skal 
bruge det der programmering til?
Vi skal bruge programmering i undervisningen til at lære eleverne at nedbryde 
komplekse problemstillinger i mindre og overskuelige delopgaver. 

Hvis du vil læse mere om vores 
projekt, kan du følge vores blog 
og vores facebookside. Desuden 
har vi oprettet et hashtag 
#programmeringnaturligvis, 
som vi opfordrer alle til at 
bruge, når de finder et opslag 
på de sociale medier, som kan 
bruges til programmering i 
undervisningen. 

Det taskboard, der er vist i ar-
tiklen, kan du hente via vores 
blog, hvis du har fået mod på 
at bruge dette. 

Har du flere spørgsmål eller 
gerne vil have uddybet noget, 
er du altid velkommen til at 
skrive til os via vores facebook-
side.

Blog
www.programmeringnaturligvis.dk/

Facebook
www.facebook.com/programmeringnaturligvis/

Vi skal lære eleverne at tænke 
i algoritmer, loops (løkker) og 
betingelser, hvilket vi allerede 
gør i vores matematikundervis-
ning. 

Det bliver bare mere hånd-
gribeligt for eleverne, hvis vi 
lærer dem disse begreber gen-
nem programmering. 

Hvis eleverne før har haft 
forståelsen for disse begreber, 
vil de kunne overføre dem 
direkte til matematik.

Det er også vigtigt at påpege, 
at vi ikke målrettet skal uddan-
ne programmører i den danske 
folkeskole. 

Eleverne skal bruge program-
mering som et aktivt værktøj i 
den generelle undervisning på 
lige fod med eksempelvis en 
lommeregner. 
Det er vigtigt, at alle elever skal 
have et kendskab til program-
mering. 

Programmering skal bruges til 
at fremme det nævnte mind-
set, netop at lige meget hvilket 
komplekst problem en elev 
møder i sin undervisning, skal 
denne kunne nedbryde dette 
problem til overskuelige del-
opgaver.

Derfor programmering
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Almindelige koder i programmer

Dagligt brug af programmer giver en 
god forståelse for programmering
Vi programmerer i det daglige uden at tænke over det fx. med regne- og 
skriveværktøjer som MatematiKan eller ved indsættelse af koder i regneark.

MatematiKan
Når I tilmelder jer til de gratis 
konkurrencer på Matematik-
kens Dag får I samtidig adgang 
til at benytte MatematiKan 
gratis i 4. kvartal af 2017.

Det betyder, at eleverne har 
mulighed for at udforske 
CAS-programmet evt. sammen 
med de elevoplæg, I vælger at 
bruge fra bogen til Matematik-
kens Dag, Programmering og 
Koder.

Danmarks Matematiklærerforening har udviklet MatematiKan. 
MatematiKan er et CAS-program, der kan arbejde med folkeskolens 
algebra, funktioner, grafer, statistik og meget mere. 
Programmet giver direkte adgang til WolframAlpha, så resultater fra 
WolframAlpha kan indgå i beregninger i MatematiKan.

Medier og it koblet 
med programmering 
og koder
MatematiKan støtter det tvær-
gående emne Medier og it 
gennem sit indbyggede præ-
sentationsprogram og gennem 
mulighederne for at integrere 
og databehandle billeder og 
lyd.

MatematiKan kan indstilles i 
fem niveauer fra begyndertrin 
til avanceret brug.

I bogen Matematik med it, der 
i otte kapitler beskæftiger sig 
med udfordringerne ved brug 
af digitale værktøjer i mate-
matikundervisningen, findes 
eksempler på brug af Mate-
matiKan. 
Hent bogen gratis digitalt på 
www.matematikmedit.dk

matematikan.dk
På hjemmesiden findes man-
ge informationer om program-
met, blandt andet Kom godt 
i gang, der er små digitale 
bøger tilpasset folkeskolens 
niveauer. 

CAS
CAS er en betegnelse for en 
gruppe digitale værktøjer, der 
har potentiale til at forandre 
matematikundervisningens 
indhold, metoder, processer 
og mål.

CAS indgår i beskrivelserne i 
læseplanen for matematik i 
folkeskolen.

Tilskudsberettiget
Hvis skolen efter prøveperio-
den vælger at fortsætte med at 
bruge programmet, er abonne-
mentet tilskudsberettiget.

God fornøjesle med 
MatematiKan
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Knæk koden - fire tilgange til læring

Find en matematikforklaring I kan forstå
Læring og hjælp i Matematikkens Univers.
Det er gratis for alle at bruge Læringsobjekterne på Stjernehimlen.

Klik på en stjerne og få matematiske forklaringer, 
der er til at forstå. Stjernehimlen findes på
www.matematikkensunivers.dk/stjerner.asp 

På  “Stjernehimlen“ findes Danmarks 
Matematiklærerforenings læringsobjekter 
til mellemtrinnet, 4.-6. klassetrin.

Eleverne kan udforske stjernerne alene eller i 
samarbejde med elevens lærer eller forældre. 
Læringsobjekterne er sammensat sådan, at de 
kan bruges til lektiehjælp eller træning for den 
enkelte elev forud for de nationale test i 
matematik på 6. klassetrin.

Klik på stjernerne og 
find læringsobjekterne
• Vinkler
• Køb og salg I 
• Køb og salg II
• Brøker og decimaler
• Ligningsløsning
• Geometriske grundbegreber
• Målestoksforhold
• Parallelforskydning
• Kend koordinatsystemet
• Fra tal til diagram og fra diagram til tal
• Drejning
• Decimaltal
• Spejling
• Geometriske konstruktioner
• Måleværktøjer
• Rumlige figurer
• Organisering af data
• Areal og overflade
• Rumfang og rumlige figurer
• Negative tal
• Division
• Variable i formler, lininger og funktioner

Der er fire forklaringer
Hvad er det?  Se det!  Læs det! Prøv det!
Læringsobjekterne er udarbejdet med baggrund 
i fire læringsstier, fire forskellige tilgange til at 
lære, som eleverne typisk anvender.

Læringen understøttes af 
billeder og simuleringer
Det betyder, at eleverne altid kan finde en ind-
gang, hvor de kan finde ud af det. Princippet er, 
at alle stier giver den samme matematiske viden, 
men serveret sådan som den enkelte bedst tileg-
ner sig stoffet.

Læringsobjekterne er udarbejdet af Danmarks 
Matematiklærerforenings medlemmer i et 
fælles projekt med @ventures, Videncenter for 
e-læring og med støtte fra Tips- og lottomidlerne.
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Nyttige links

Organisationer
Coding Pirates
http://codingpirates.dk

4Code
http://4code.dk

Codekids
http://codekids.dk/

Coding Class
https://itb.dk/articles/fremtidens-kompetencer/coding-class

Robotter
LEGO Mindstorm
www.lego.com/da-dk/mindstorms

LEGO WeDo
www.mv-nordic.com/dk/produkter/lego-education-wedo-2-0

LEGO Boost
www.lego.com/da-dk/boost

Meccanoid
www.meccano.com/meccanoid-about

Hippomini
Butik med robotter.
https://hippomini.dk/167-robotter

Microcomputere
Arduino
www.arduino.cc

Raspberry Pi
www.raspberrypi.org

Programmeringssprog
Scratch
Gratis, kører kun på PC.
https://scratch.mit.edu/  

Scratch Jr
Gratis app til iPad, Android, Chromebook.
www.scratchjr.org

Tynker
Scratch lignende sprog mm. 
Begrænset adgang er gratis.
www.tynker.com 

Pyonkee
Gratis fra Applestore: 
https://itunes.apple.com/en/app/pyonki/id905012686
som Scratch 1.4 

Kodu (Microsoft)
Gratis. 
www.kodugamelab.com

Smallbasic (Microsoft)
Gratis.
www.smallbasic.com

Visual Studio Express
Flere professionelle udviklingsprog, 
blandt andet Visual Basic Express.
Kun egnet til særlige elever, der vil mere.
www.visualstudio.com/vs/visual-studio-express 

Python
Gratis.
www.python.org 
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Matematikkens store dag 

Nu har I anledningen til at 
afprøve noget, som for 
mange skoler er helt nyt –
programmering, eller kod-
ning, som det også kaldes. 
 
Programmering handler om at 
tænke i algoritmer, i at ud-
tænke systemer. Eleverne skal i 
fællesskab udarbejde program-
mer, som de på kreativ vis skal 
forsøge at gøre stadigt smartere 
og smidigere. Koordi-natsyste-
mets fire kvadranter udforskes 
og trænes i praksis, idet pro-
grammeringsfladen består af et 
koordinatsystem, hvor figurer 
(sprites) stilles på givne koordi-
natsæt.
 
Eleverne viser vejen
Vi skal som lærere indstille os 
på, at en del af eleverne er for-
an i viden om og færdigheder 
i at programmere. Slip derfor  
”kontrollen med detaljerne”, 
men bevar overblikket og 
fokus på det overordnede mål: 
At kunne lægge en plan, lave 
et system og revidere det, hvis 
det viser sig usmidigt. 
 
Lærerne skal føle 
ejerskab
For at få kolleger med, som er 
helt uden viden på feltet, kan 
det være en fordel at starte 
med at kode små historier, 
GIFs, eventyr eller små spil, 
fremfor mere matematisk 
relaterede projekter som geo-
metriske figurer og primtalsge-
neratorer.

Planlæg aktiviteter, der tilgode-
ser dansk og fremmedsprog, 
så kan lærerne anvende deres 
sprogfaglige tilgang til elevernes 
kodningsudtryk og overlade 
modspil om selve program-
meringen til de elever eller læ-
rere, der har viden om dette.

Forberedelser op til 
Matematikkens Dag
Der er mange muligheder for 
at udforske feltet ”program-
mering”:
Et bærende element kan være 
at afprøve ”Scratch”, som i 
iPad sammenhæng hedder 
”Pyonkee”. 
Før selve dagen, eller måske 
ugen, oprinder, kan eleverne 
fra en årgang have tyvstartet. 
De kan i månederne forinden 
sammen med deres matematik-
lærere sætte sig ind i det 
grundlæggende i at program-
mere. Sluttrinnet kan indgå 
i en turnusordning, hvor de 
dels fungerer som undervisere 
for en hel klasse ad gangen og 
dels fungerer som freelance 
konsulenter. 
Inviter folk med viden inden 
for programmering - det kan 
fx være lærerstuderende, som 
kan afholde workshops inden 
for det område af programme-
ring, som de arbejder med på 
deres studie. It-studerende er 
en anden mulighed for inspira-
tion udefra. 
Aktivér netværket omkring 
skolen, inviter børnenes foræl-
dre eller de omkringliggende 

virksomheder til at komme og 
bidrage med viden fra arbejds-
livet. Det behøver ikke være 
programmører. Mange job-
funktioner i dag trækker ofte 
på programmering. 
Brug sløjdlokalet til at konstru-
ere baner til robotkørsel.

Fyld en uge med kodning
Begynd ugen med at ”GIFfe” 
– små jokes, som kører i sløjfe. 
Eleverne kan udvikle deres 
GIFs på fransk, tysk, engelsk  
eller dansk. Heri ligger en mu-
lighed for at få flere fag i spil.
 
Når den enkle kodningsstrategi 
er faldet på plads, kan spilud-
viklingen sættes i gang. Spil-
lene kan afprøves på en spille-
messe, hvor eleverne tester 
deres spil 10 gange på 10 
børn, i alt 100 afprøvninger. 
Spillet korrigeres herefter, så 
den planlagte vinderfrekvens 
passer til praksis. 
De sidste dage i matematik-
ugen kan bruges på at kode 
eventyr eller andre småhisto-
rier. Denne opgave kan diffe-
rentieres i udpræget grad.

Er Matematikkens Dag 
indskrevet i den 

fælles planlægningskalender 
for det kommende skoleår?

Er Matematikkens Dag 
blevet en årlig tilbage-
vendende tradition?

Matematikkens Dag torsdag den 16. november er fyldt med programmering 
og kodning. Kom…nu - prøv en dag eller måske en hel uge i kodningens tegn.
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Konkurrence for yngste trin 

Vær med i Matematikkens Dag
Konkurrencer 16. november 2017

Deltagelsen i konkurrencen er gratis. 

0.-3. klassetrin

Lærere kan følge med på 

www.dkmat.dk 
hvor der løbende bliver oriente-
ret om nye tiltag og konkurren-
cernes gennemførelse på 
Matematikkens Dag 2017.

Bedømmelse og præmier
Dommerpanelet fra Danmarks 
Matematiklærerforening vælger 
tre vindere. Der vil være præmier 
til 1., 2. og 3. pladsen. 

Vinderfilmene bliver præsenteret 
på Danmarks Matematiklærer-
forenings hjemmeside.

Fremstil jeres 
egen animation 
som et diasshow

Konkurrencebeskrivelse
I skal tegne jeres egen 
animation.

Sådan gør I:
Tegn mellem fire og ti tegninger 
af et tændstikmenneske.
Tegningerne skal vise, hvordan
tændstikmennesket bevæger sig.

Tag et billede af hver af tegnin-
gerne. 
Vis billederne som et diasshow 
i et billedprogram.
Billederne i diasshowet er jeres 
bidrag til konkurrencen.

Vælg den bedste 
animation på jeres 
skole
Når alle klasser på yngste trin 
har fremstillet deres lille dias-
show, vælger hver klasse den 
animation, de mener skal være 
med i konkurrencen.

Klassernes udvalgte opgaver 
præsenteres på en fernisering, 
hvor også den animation, der 
vinder titlen som skolens bedste 
animation, udpeges. Diasshowet 
sendes til Danmarks Matematik-
lærerforening, som vil udpege 
vinderne af titlen Danmarks 
bedste animationsdiasshow.

Konkurrencebetingelser
Indsend et bud fra yngste trin på jeres skole
• Den bedste animation med tændstikmænd vælges.

• Hvis I anvender fotografier, der er taget fra nettet, skal de være lovlige at   
 bruge, og netadressen skal medsendes.

• Animationen sendes i et format, så vi kan se den.

Deltag i konkurrencen
Send opgaven på mail til yngste@dkmat.dk senest 
fredag den 24. november 2017.
 
Send en mail med følgende indhold:
• Navn på by, skole og klasse. 

• Navn, e-mail, og telefon til en kontaktlærer.

• Filen skal være navngivet med jeres by-skole-klasse.

1 2 3 4
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Konkurrence for mellemtrin 

Vær med i Matematikkens Dag
Konkurrencer 16. november 2017

Deltagelsen i konkurrencen er gratis. 

4.-6. klassetrin

Lærere kan følge med på 

www.dkmat.dk 
hvor der løbende bliver oriente-
ret om nye tiltag og konkurren-
cernes gennemførelse på 
Matematikkens Dag 2017.

Bedømmelse og præmier
Dommerpanelet fra Danmarks 
Matematiklærerforening vælger 
tre vindere. Der vil være præmier 
til 1., 2. og 3. pladsen. 

Vinderfilmene bliver præsenteret 
på Danmarks Matematiklærer-
forenings hjemmeside.

Tegn og tag billeder til en animation. Optag en 
film, hvor I bevæger jer på samme måde

Konkurrencebeskrivelse
I skal fremstille jeres egen 
animation og film.

Sådan gør I:
Tegn mellem fire og ti tegninger 
af et tændstikmenneske. 
Tegningerne skal vise, hvordan
tændstikmennesket bevæger sig.

Tag et billede af hver af tegnin-
gerne. 
Vis billederne som et slideshow 
i et billedprogram for hele klas-
sen og øv jer i at gøre nøjagtigt 
som tændstikmennesket på 
skærmen.

Optag en video af slideshow-
animationen og af klassen, der 
gør som tændstikmennesket.
Videoen er jeres bidrag til 
konkurrencen.

Vælg den bedste 
film på jeres skole
Når alle klasser på mellemste 
trin har fremstillet deres film, 
vælger hver klasse den film, de 
mener skal være med i konkur-
rencen.
Klassernes udvalgte opgaver 
præsenteres på en fernisering, 
hvor også filmen, der vinder 
titlen som skolens bedste film, 
udpeges. Filmen sendes til 
Danmarks Matematiklærerfor-
ening, som vil udpege vinder-
ne af titlen Danmarks bedste 
bevægelsesfilm til animation.

Konkurrencebetingelser
Indsend et bud fra mellemtrinnet på jeres skole
• Den bedste bevægelsesfilm til animation vælges
• Hvis I anvender fotografier, der er taget fra nettet, skal de være lovlige at   
 bruge, og netadressen skal medsendes.
• Animationen sendes i et format, så vi kan se den.

Deltag i konkurrencen
Send opgaven på mail til mellem@dkmat.dk senest 
fredag den 24. november 2017.
 
Send en mail med følgende indhold:
• Navn på by, skole og klasse. 
• Navn, e-mail, og telefon til en kontaktlærer.
• Link til opgaven eller en fil afhængig af størrelsen.
• Filer skal være navngivet med jeres by-skole-klasse.

1 2 3 4
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Konkurrence for ældste trin 

Vær med i Matematikkens Dag
Konkurrencer 16. november 2017

Deltagelsen i konkurrencen er gratis. 

7.-10. klassetrin

Lærere kan følge med på 

www.dkmat.dk 
hvor der løbende bliver oriente-
ret om nye tiltag og konkurren-
cernes gennemførelse på 
Matematikkens Dag 2017.

Bedømmelse og præmier
Dommerpanelet fra Danmarks 
Matematiklærerforening vælger 
tre vindere. Der vil være præmier 
til 1., 2. og 3. pladsen. 

Vinderfilmene bliver præsenteret 
på Danmarks Matematiklærer-
forenings hjemmeside.

Programmér en animation om et geometrisk 
begreb eller en formel i et koordinatsystem

Konkurrencebeskrivelse
Animationen skal ved hjælp 
af animerede tegninger, tekst 
og lyd forklare et begreb eller 
en formel i geometri. I må frit 
vælge.

I må bruge programmerings-
sprog som Scratch, Python, 
Kodu, eller hvad I kender eller 
bruger på skolen.

Vælg den bedste 
animation på jeres 
skole
Når alle klasser på ældste trin 
har programmeret deres ani-
mation, vælger hver klasse 
den animation, de mener 
skal være med i konkurren-
cen.

Klassernes udvalgte opgaver 
præsenteres på en fernisering, 
hvor også den animation, der 
vinder titlen som ”Den bedste 
geometrianimation” udpeges. 
Den sendes til Danmarks 
Matematiklærerforening, som 
vil udpege vinderne af titlen 
Danmarks bedste geometri-
animation.

Konkurrencebetingelser
Indsend et bud fra ældste trin på jeres skole
• Den bedste animation  skal vare højst 4 minutter.
• Hvis I anvender fotografier, der er taget fra nettet, skal de være
 lovlige at bruge, og netadressen skal medsendes.
• Animationen sendes i et format, så vi kan se den.

Deltag i konkurrencen
Send opgaven på mail til aeldste@dkmat.dk senest 
fredag den 24. november 2017.
 
Send en mail med følgende indhold:
• Navn på by, skole og klasse. 
• Navn, e-mail, og telefon til en kontaktlærer.
• Link til opgaven eller en fil afhængig af størrelsen.
• Filer skal være navngivet med jeres by-skole-klasse.
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x Aktiviteten henvender sig til dette trin.

Oversigt over aktivitetsoplæg

Egnethed til de enkelte trin

Aktivitetsoplæg Side  Begyndertrin  Mellemtrin  Ældste trin

Find det hemmelige tal 40-43  x    

Hemmelige beskeder og
de forsvundne tal 44-47 x x

Cæsarkodning 48-54  x x

Fra kode til tegning og omvendt 56-58  x x

Orienteringsløb 59-63   x

Krypteringsalgoritmer 65-71   x x

Sikkerhedskoder 73-77  x x

Fremad, til højre eller til venstre 79-81 x   

 Gå- og tegnekommandoer 82-90 x x

Du skal være en robot 91-92 x

Elektroniske robotter 94-105 x

Programmering
Mønster, Myresnak og Scratch 107-115   x x

Programmering i Small Basic 116-123   x

Matematikkens kodesprog 125-134 x x x

Personnumre og EAN-stregkoden 136-143  x x
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Matematik i håndværket,
håndværket i matematikken
Afsæt allerede nu uge 46 og torsdag den 15. november 2018 i 
skolens kalender til Matematikkens Dag. 

Matematikkens Dag 2018

Glæd jer til en masse spændende og lærerige 
undervisningsaktiviteter med temaet Matematik 
i håndværket, håndværket i matematikken. Der 
samles og udgives materiale for alle elevtrin med 

ting, I kan kreere og konstruere og samtidig lære 
spændende brugbar håndværksmatematik. 
Som altid vil der også i 2018 være gratis konkur-
rencer på Matematikkens Dag.




