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Projektet –
efteruddannelse af undervisere

www.cctd.au.dk (projekter)

• Løber i 3 år fra august 2018 til juni 2021. Kurset gentages 
hvert skoleår med nye kursister.

• År 1: 29 kursister fra 16 gymnasier (STX, HTX).
• År 2: 40 kursister fra 22 gymnasier. Seks ‘coaches’ fra år 1.
• Bygger på indledende erfaringer fra pilotprojekt i 2017.
• Samarbejde med DASG fra starten af projektet.
• Støttet af Villum Fonden.
• Parallelt projekt med efteruddannelse af gymnasielærere i 

samfundsfag, historie, sprog og kreative fag.
• Involverede fra CCTD: Adam Etches, Arthur Hjort, Keld 

Nielsen, Daniel Gravgaard, Marianne Graves, Niels Olof 
Bouvin, Jesper Buch, Line Have Musaeus. (År2: Jonas Ørbæk 
Hansen, Morten Damsgaard), Fra VIA: Lars Brian Krogh.

http://www.cctd.au.dk/
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De næste 60 minutter

• Det CT-didaktiske grundlag for projektet – Line Have Musaeus

• Eksempler på undervisningsforløb – Frode Peulicke

• Resultater af kursusforløbet 2018/19 – Keld Nielsen

• Kursets opbygning – Jonas Ørbæk Hansen

• Spørgsmål/kommentarer



Computational
Thinking (CT)
- et sæt af 
praksisser



Idéerne…

• At fremme elevers CT-kompetencer inden for eksisterende 
gymnasiefag.

• At lærere og elever oplever CT-kompetencerne som en hjælp til at 
opnå et højere læringsudbytte i fagene.

• Den centrale idé er CMC-tilgangen: I ét undervisningsforløb integreres:
Et centralt fænomen i faget (Content)

Modellering af fænomenet i et agentbaseret programmeringsværktøj (Modeling)

Ændring af koden bag modellen for at opnå ny indsigt i modellering af 
fænomenet (Coding)



CMC tilgangen

Musaeus, L. H., & Musaeus, P. (2019). 

[…] abstractions called models of computation are at 
the heart of computation and computational
thinking.
Aho, A. V. (2012).



Lee et al. 2011

CCTD, 2019 Produkter:
• Modeller
• Undervisningsforløb
• Undervisningsbeskrivelser

CMC-tilgangen:
Grundlaget for den didaktiske 
nytænkning i projektet

UMC-metoden:
Muliggør den 
undervisningsmæssige 
progression



Hvordan ser ‘CT-i-fag’ ud i vores optik?

• CT integreres i og udvider eksisterende fag i gymnasiet

• Modellering og simulation - en vigtig del af CT-praksisser (Weintrop, 
2016)

• CMC-tilgangen (Pilot Project 2017)

• Agentbaseret programmering i NetLogo – lav indgangstærskel 
(Wilensky, 1999)

• UMC giver eleverne ejerskab og kvalificerer lærernes modeller 
(gaffamodeller)

• Konstruktivisme, do-think-do, positiv og konstruktiv fejlkultur



Et kig i klasseværelset …
Ej, prøv at se. Se, se, se!
Se, se, se.
How cool is this?
Hvordan gjorde du det?
Det ved jeg ikke. Jeg 
trykkede bare på noget. 
Jeg tror jeg trykkede 
”setup”. Joh, så trykkede 
jeg ”setup” og så ”add
strings”.
Og så er det bare 
mutationer. Så er der 
ingen chance for 
mutationer. Det er derfor 
den bliver helt ens.
Det er fordi der er ingen 
chance for mutationer.
Du er så klog!
Så står der nul procent 
mutationer.
Jahh. Smart!



Dagens eksempler

• Væksttyper 1g, matematik C

• Fusion, fysik B, matematik A

• Climate Change, NV

• Trafikmodeller, innovativt projekt med matematik





Innovativt projekt

• Engelsk + et andet fag (?)

• Titel: Et problem i byrummet

• Forslag: Trafik
• Biologi: Luftforureningens effekter på mennesker

• Kemi: Forbrænding

• Fysik: Alternative måder at drive køretøjer på
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Innovativt projekt

• Krav
• Engelsk og matematik

• Titel: Et problem i byrummet

• Form
• Delhi valgt

• Pain: De stakkels børn bliver syge og dør af luftforurening

• Benspænd: Løsningen skal være trafikal

• Inspiration: Trafikmodellerne i NetLogo skal (!) bruges som inspiration. I 
vælger selv hvordan





Konklusioner

• Konklusioner baseret på små øvelser som gives uden introduktion 
med varighed på typisk et halvt modul

• Alle (!) elever er med – nogle synes, det er svært, men ingen synes, 
det er for svært

• Eleverne giver udtryk for, at de får en dybere forståelse af det faglige 
stof – tiden er godt brugt, og de vil gerne gøre det igen



Konklusioner

• Konklusionerne baseret på små øvelser som gives uden introduktion 
med varighed på typisk et halvt modul

• Alle (!) elever er med – nogle synes, det er svært, men ingen synes, 
det er for svært
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• Eneste negative kommentar: Hvorfor skal NetLogo være så grimt?



Eksempler på 
undervisningsforløb 

fra kurset 2018/19



29 CT-undervisningsforløb fra de 
deltagende fag





29 undervis-
ningsforløb, 
som er bygget 
op omkring 
NetLog- model-
ler af kendte 
faglige 
fænomener.

Udarbejdet og 
afprøvet i 
klassen af de 
deltagende 
lærere







CT-space. Hvordan kan man beskrive progressionen i elevernes arbejde i 
NetLogo programmeringsmiljøet?

Eleverne arbejder 
med en simpel 

model*

*En model er simpel, hvis 
den kun 

repræsenterer/modellerer  
nogle få aspekter af de 
modellerede fænomen

Eleverne arbejder med en 
kompliceret/udbygget 

model

Eleverne arbejder 
i NetLogo
interfacet

Eleverne arbejde 
med NetLogo koden
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Eleverne arbejder 
med en simpel 

model*

Eleverne arbejder med en 
kompliceret/udbygget 

model

Eleverne arbejder 
i NetLogo
interfacet

Eleverne arbejde 
med NetLogo koden

21 af de 29 undervisningsforløb: 

Læreren lader eleverne starte her

Læreren sørger for 
at eleverne slutter 
her



Kursets elementer og opbygning



Se også https://www.txstate-epdc.net/best-practices-in-professional-development/

https://www.txstate-epdc.net/best-practices-in-professional-development/


Evidensbaserede principper for PD-design:

Efteruddannelse, som virker, er karakteriseret ved at:

• Indeholde rimelige mængder udviklingstid til de deltagende lærere (min. 50 timer), 
udstrakt over tid, gerne år. 

• Have en struktur med vekselvirkning mellem refleksion og praksis herunder 
indeholde aktive bearbejdninger af teori til praksis

• Være skolebaseret, skoleforankret og institutionaliseret

• Have centrale elementer af lærersamarbejde, evt. læringsfællesskab eller netværk 

• Indeholde lærer-inquiry i praksis og andre databaserede tilgange til lærernes 
professionelle udvikling 

• Være i overensstemmelse med læreplaner, standarder m.m. 

• Have fokus på faglig og fagdidaktisk viden 

• Arbejde med ledelsesstøtte, herunder støttende ændringer i organisationen 

• Gøre brug af eksterne inputs bl.a. i form af fagdidaktisk ekspertise. 

Se fx (Krogh, 2016), (Timperley et al., 2007), (Borko, 2004), (Desimone, 2009), (Hiebert, Gallimore, & Stigler, 2002), (DuFour & Marzano, 2015), (DiPaola & Hoy, 2013)



Struktur og indhold

NetLogo
tutorials

Coachingmøder: 
• 1,5 time
• 8-12 kursister
• 3 coaches + kursusholder
• Hjælp og vejledning fra coaches og sparring 

med hinanden.
• Programmeringsteknisk, didaktiske overvejeler

W1 U1 W2 C2 U2 W3 U3C1 W4

Afprøve forløb 1 med 
eget hold.

aug sept okt nov dec jan feb mar apr maj

T

Workshops

Coachingmøder

Upload af materialer på kursushjemmeside

Start på egen NetLogo-model. 
Fokus på programmering og 
modellering.

Feedback og opsamling på 
kursisters modeller. Start 
på didaktiske overvejelser.

Feedback og opsamling på 
kursisters forløb. Fokus på 
didaktik. Start på andet forløb. 

Præsentation og 
deling af udviklede 
forløb

Upload af 
NetLogo-model

Upload af NetLogo-model, 
forløbsbeskrivelse og 
-materialer (1. forløb)

Upload af NetLogo-model, forløbsbeskrivelse 
og -materialer (2. forløb) samt materialer til 
prototype-forløb baseret på egen model.

Færdiggøre 
NetLogo-model

Afprøve forløb 2 med 
eget hold.

Workshops:
• Eksterne inputs bl.a. i form af 

fagdidaktisk ekspertise
• Start på aktiviteter der skal fortsætte 

hjemme. 
• Samarbejde og refleksion over praksis.

Desuden:
• Løbende hjælp, vejledning og 

sparring med coaches og 
hinanden på forum på 
kursushjemmesiden. 



Efter det første år:

• De didaktiske idéer fungerer (CMC-tilgangen, brugen af NetLogo, brugen 
af UMC, at lærerne programmerer deres egne modeller, …). 
• Kursisterne kommer så langt, at de mestrer og kan anvende de nye idéer 
• Idéerne ”passer”. De kan indarbejdes i eksisterende undervisning, og de kan bidrage 

til at ændre den. De bidrager til øget fagligt udbytte ved eleverne. 

• Den valgte struktur af kursusforløbet virker. De opstillede læringsmål for 
kursisterne nås. 

• År 2:
• Kursusindhold og -struktur er justeret og forbedret, men der er ikke behov for 

grundlæggende ændringer
• Der vil være fokus på at undersøge og dokumentere elevernes forøgede udbytte
• I januar udgiver vi en samlet CT-i-fag didaktik


