
Ha(c)k Dit Grønt er et projekt ledet af 
DTU Fødevareinstituttet med DTU Center 
for Playware, DTU Skylab og Institut for 
Didaktik og Digitalisering ved Københavns 
Professionshøjskole som samarbejdspartne-
re. Projektets overordnede formål er at flytte 
dyrkning af grøntsager ind i klasseværelset 
med henblik på at stimulere børns interesse 
og forståelse for sunde madvaner og bære-
dygtig fødevareproduktion samt måltidets 
rejse fra jord til bord.

Projektets bærende element har været ud-
vikling af et antal maskiner, kaldet GroBotter, 
som grundlæggende er computerstyrede 
plantekasser, der tilbyder et kontrolleret 
miljø til forsøg med forskellige vækstbetin-
gelser for planter. Dyrkningsforsøgene sker 
ved at programmere micro:bitten til at rea-
gere med GroBottens aktuatorer og sensorer. 
På den måde kan eleverne fx styre lys og 
vand i forhold til planternes vækst. Livedata 
fra GroBotten kan tilgås af eleverne i hele 
dyrkningsperioden, og derved kan eleverne 
monitorere dyrkningsforsøgene og ændre i 

programmeringen, hvis de vurderer, at det er 
nødvendigt.

Den primære målgruppe er elever i 7.-9. 
klasse. Den sekundære målgruppe er 
lærerne, der er tilknyttet projektet. De 
modtager kompetenceløft i forhold til pro-
jektets naturfaglige og tekniske indhold. 
Kompetenceløftet giver dem mulighed for at 
planlægge og afvikle forløb med deres klas-
ser i projektperioden, og når de senere låner 
GroBotter fra CFU.

Denne artikel belyser pædagogiske og 
didaktiske overvejelser og valg der, udover 
at skulle opfylde projektets formål, også 
har til hensigt at understøtte en hypotese-
båret og eksperimenterende undervisning. 
Ingeniørens arbejdsmetode er omdrejnings-
punktet for de udfordringer, elever præ-
senteres for i fire cases. De fire cases tager 
udgangspunkt i et af FNs Verdensmål, der 
både udvikler elevernes naturfaglige kompe-
tencer og kompetenceområderne formuleret 
i forsøgsfaget teknologiforståelse.
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Teknisk baggrund
DTU Center for Playware, DTU Food, DTU 
Skylab og KP har i fællesskab udviklet en ma-
skine, hvori elever kan dyrke grønt, mens de 
monitorerer processen og styrer dyrkningen 
via såkaldte programmerede “dyrknings-
opskrifter”. Denne maskine (GroBot) er af 
så kompleks karakter, at en del af projektet 
har været at bringe den til et mere intuitivt 
niveau ved at bygge et mere tilgængeligt 
interface til programmeringen.

For at eleverne ikke skulle strande i tung 
tekstkode og syntaks, faldt valget på 
micro:bitten. Den lille microcontroller har 
de fleste elever allerede stiftet bekendtskab 
med tidligere i skoleforløbet. Det intuitive 
blokprogrammeringssprog gør det let for 
eleverne at tilgå og forstå den nødvendige 
programmering frem for at anvende en 
Arduino og det mere komplekse kodesprog 
C++.

For at kunne bruge micro:bitten skulle pro-
jektet udvikle en grænseflade (API) mellem 
systemerne. Micro:bitten skulle kunne tale 
sammen med maskinen, og løsningen blev 
at tilslutte micro:bitten med det tilhørende 
program direkte til GroBotten, hvorefter 
micro:bittens program gennem forbindel-
sen (via pins) overtager kontrollen over 
GroBotten.

For at gøre det lettere at programmere 
micro:bitten, blev der samtidig udviklet dedi-
kerede kodeblokke i det mest udbredte pro-
grammeringsmiljø til micro:bit, Makecode. 
Blokkene fik navnet Groblokke og kan hentes 
som en udvidelse til Makecode.

Udover at kunne følge med i planternes 
vækst i selve GroBotten, var det også vig-
tigt, at der foregik en dataopsamling og en 
fornuftig visualisering af denne, således at 
eleverne kunne se konsekvenserne af deres 

kode lige meget, hvor de var, og hvornår de 
kiggede. Data skulle også være i et format, så 
eleverne kunne downloade data fra en valgt 
periode og bearbejde data yderligere med 
henblik på at monitorere dyrkningsproces-
sen .

Blokkode og konstruktionisme
I 1972 kom betænkningen om valgfaget 
datalære, der skulle lægge sig op af ele-
menter i faget regning og matematik for de 
ældste elever. Da den nye lov om faget blev 
vedtaget i 1976, blev det dog kun tilbudt 10. 
klassetrin. Flere faktorer kan tilskrives denne 
reducering af faget. Bl.a. kostede datamater 
dengang mange penge og havde kabinet-
ter på størrelse med køleskabe. Der blev 
samtidigt undervist i det danskudviklede 
programmeringssprog Comal 80, som med 
datidens øjne muligvis var et gennemsku-
eligt programmeringssprog, men i dag nok 
nærmere vil blive kategoriseret som tekst-
tungt, rigidt og besværligt. Faget fik derfor 
aldrig den medvind, det behøvede for at 
blive en etableret del af fagrækken. 

I mellemtiden var der en udvikling i gang 
i USA, hvor Seymour Paperts tilgang til 
visuel programmering støt og roligt vandt 
frem. Papert mente, at man bedst lærte ved 
at gøre og røre og dermed inddrage flere 
sanser. Til dette havde han opfundet pro-
grammet ”LOGO”, hvori brugerne ved hjælp 
af koder fik en figur til at tegne mønstre 
og tegninger. På den måde blev output fra 
koden visuel, og man fik som bruger hurtigt 
respons på, hvori fejl lå, og hvordan de kunne 
rettes. Tilgangen blev af Papert beskrevet 
som konstruktionisme.

Læringsbegrebet konstruktionisme blev 
videreført af en af Paperts PhD-studerende, 
Mitch Resnick. Resnick arbejdede ud fra 
ideen om, at det ikke kun var kodens output, 
der skulle være visuel, men også selve koden. 
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Hans arbejde førte til udvikling af program-
met Scratch, der giver brugerne mulighed for 
at lave spil og programmer ud fra et blokko-
desystem. Koderne ligner puslespilsbrikker, 
der kan klikkes sammen. Dermed kan man 
lettere overskue blokkenes betydning og 
funktion og hurtigt være i stand til at fejl-
rette. Tilslutningen til Scratch er siden vokset 
støt, og med tiden er det blevet en stor suc-
ces blandt børn og unge. Scratch er i dag nr. 
23 på TIOBE-listen over mest benyttede ko-
desprog og programmer (https://www.tiobe.
com/tiobe-index/). 

Den næste store udvikling på feltet skete i 
2016, da BBC i England i samarbejde med 
en række leverandører lancerede projektet 
Micro:bit, hvis omdrejningspunkt var den 
lille microcontroller af samme navn. Alle 
engelske elever på 5. klassetrin skulle have 
en micro:bit i hænderne, og der blev igang-
sat et gigantisk skoleprojekt med udvikling 
af læringsressourcer, efteruddannelse af 
lærere, uddeling af micro:bits og udvikling 
af fjernsynsprogrammer til understøttelse af 
aktiviteterne i projektet.

Micro:bitten kunne programmeres med et 
programmeringssprog, der til forveksling 
lignede Scratch, og som senere voksede 
sammen med Scratch. Med micro:bitten 
kunne eleverne lave små opfindelser, målere, 
interaktive lysskilte mm. I 2018 kom Danmark 
med på vognen, da DR med midler fra 
Industriens Fond etablerede projekt Ultra:bit 
bl.a. sammen med CFU.  Elever i 4. klasse kun-
ne få en micro:bit, DR udviklede programmer 
på kanalen DR Ultra om micro:bitten og CFU 
lavede kurser for lærerne.

Den konstruktionistiske tilgang, det visuelle 
kodesprog og micro:bitten var derfor et 
naturligt valg i Ha(c)k Dit Grønt-projektet og 
udviklingen af GroBotterne, så indstignings-
niveauet ikke blev for højt, ambitionerne ikke 

blev for små, og mulighederne ikke blev for 
få.

Hypotesebaseret undervisning
Undervisningsmaterialet i læringsuniverset 
består af en række forskellige realistiske 
scenarier eller udfordringer, der alle relaterer 
til FN’s verdensmål, og hvor eleverne både 
arbejder med at forstå og styre GroBotten 
og med at løse disse globale udfordrin-
ger. Materialet er udarbejdet, således det 
understøtter en eksperimenterende og 
undersøgende tilgang og samtidig undervejs 
stilladserer elevernes læring gennem kortere 
faglige loops, hvor de arbejder med mere 
lukkede opgaver. Eleverne arbejder fx med 
et udvidelsessæt til micro:bit med pumpe og 
fugtsensor, og får en fornemmelse af, hvad 
en automatvander er og kan, og hvordan 
de kan bruge micro:bitten til dette. På den 
måde bygges en faglig bro til den egentlige 
opgave - at dyrke planter i GroBotten.

I Ha(c)k Dit Grønt-projektet er det hensigten, 
at eleverne gennem et stilladseret didak-
tisk setup selv skal finde frem til den kode, 
de har brug for, og ikke blot modtager en 
kodeopskrift.

Den samme tilgang anvendes i forhold til 
elevernes undersøgelser. Der er ikke på for-
hånd formuleret undersøgelsesspørgsmål, 
men forløbet lægger op til, at eleverne på 
baggrund af en udfordring formulerer de 
spørgsmål og hypoteser, de vil undersøge. 
F.eks. “Vi tror, at planterne har de bedste 
dyrkningsforhold, hvis de får UV-lys om da-
gen og IR-lys om natten”. Eleverne kan også 
formulere deres undersøgelser som spørgs-
mål. F.eks. “Hvor lidt vand kan vi mon nøjes 
med for at få 10 cm høje basilikumplanter på 
fire uger?”

Formålet er at lade eleverne være under-
søgende fra start og undgå at lave et “byg 
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således for at få dette resultat”-forløb, og 
på den måde er selve arbejdsprocessen en 
vigtig læring.

Engineering som designproces
Ingeniørens arbejdsmetode også kaldet 
Engineering Design Processen (EDP-
modellen) som didaktisk setup giver ele-
verne mulighed for at gå ind i forløbet med 
en videnskabelig tilgang med systematisk 
behandling af empiri i en logbog med 
plantedata, kodedata, observationer og kom-
mentarer. Eleverne skal opleve, at det er ok at 
fejle, og at de, når de fejler, prøver igen, men 
nu på et mere oplyst grundlag. Et eksempel 
på dette er, når dyrkningsforsøget er i gang 
og grupperne kan observere data og billeder 
fra planterne via en hjemmeside. Hvis noget 
ser ud til at udvikle sig i forkert retning, fx 
at temperaturen bliver for høj og planterne 
derfor begynder at visne, så opfordres ele-
verne til at notere deres observationer i log-
bogen og beskrive, hvordan de vil reagere 
på det. Reaktionen kan f.eks. være en anden 
kodeopskrift.

Lærerrollen i en undervisning 
fuld af teknologi
Under normale omstændigheder har læreren 
både styr på fagfagligheden, eleverne og 
didaktikken. I forbindelse med projekt Ha(c)k 
Dit Grønt blev lærerne dog stillet overfor 
flere ubekendte faktorer. Først og fremmest 
i form af et nyudviklet undervisningsma-
teriale, som til dels er målrettet det nye 
fagområde teknologiforståelse. Dernæst skal 
lærerne forholde sig til en teknologi, som 
ikke ligner noget, de har arbejdet med før, 
bortset fra micro:bit interfacet. At program-
mere dyrkningsopskrifter til planter, samt 
overvåge dyrkningsprocessen via livedata 
over en længere periode og at arbejde fuld-
stændig hypotesebåret, undersøgende og 
eksperimenterende er nyt for både elever og 
lærere.

Ovenstående forhold betyder, at lærerne 
i projektet skal forholde sig til, at de ikke 
i forvejen kender svaret på de spørgsmål, 
undervisningen frembringer hos eleverne. 
Denne usikkerhed vil være ny for mange læ-
rere, der normalt føler sig sikre i deres fag og 
de fagdidaktiske muligheder. De mangler en 
fagfaglige ballast i teknologiforståelsesfaget, 
der er ikke et decideret facit, kun hypoteser 
og endvidere er teknologien ny og i konstant 
udvikling. 

Lærerens rolle er derfor i højere grad at 
facilitere elevernes egen videnstilegnelse; 
ikke give eleverne svar, men hjælpe dem til 
at finde ud af, hvilken vej de kan gå for at 
finde svar. Denne lærerrolle udfordres måske 
særligt i naturfagene, hvor eleverne ofte har 
en forestilling om at læreren ved alt. Ved at 
sænke skuldrene og erkende, at man som 
lærer ikke kender svaret på alle elevernes 
spørgsmål, giver man plads til en mere fri 
fejlkultur, som er nødvendig for at arbejde 
med teknologi, hypoteser, undersøgelser og 
eksperimenter, som det er tilfældet i projekt 
Ha(c)k Dit Grønt.

Erfaringer med GroBotten
Kristian Milsted er lærer på Tinderhøj Skole 
i Rødovre kommune. Han underviser i 
naturfag og matematik og har de seneste 
tre år også undervist i Rødovres specielle 
fag “Teknologi og innovation”. Kristian var 
underviser, da GroBotten blev pilotafprøvet. 
Nedenfor beskriver Kristian sine erfaringer 
fra projektet. Herunder også generelle be-
tragtninger om, hvornår teknologi spiller en 
rolle og hvad det gør ved undervisningen.

Eleverne kunne nemmere se en mening med 
teknologien, når det blev bundet op på FN’s 
17 Verdensmål. Men det er svært og abstrakt 
for elever i 7. klasse at arbejde med hypote-
ser. De kom dog frem til at undersøge f.eks. 
hvordan undgår vi transport af mad, osv. Jeg 
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synes ikke, at man skal undlade at arbejde 
med hypoteser.  Det er en god tilgang for 
eleverne, når de støder på problemer, at de 
tænker i hypoteser. Det skal de bare trænes 
i, og vi skal starte med det tidligere end 
udskolingen.

Da vi et par uger efter at havde bygget 
koden i micro:bitten var nede og kigge til 
planterne, kunne vi se en forskel i planternes 
størrelser på tværs af grupperne. To grupper 
havde næsten samme kode, men stor for-
skel i planternes vækst. Der var dog forskel 
i gruppernes kode omkring lys-forhold og 
rytme, og derfor kunne de hurtigt udlede 
lysets betydning for planters vækst. Vi kunne 
derfor have en meget meningsfuld faglig 
samtale om fotosyntese, på baggrund af 
undersøgelserne i GroBotten, som vi måske 
ikke ville have fået gennem en tv-udsendelse 
eller en tekst om emnet.

Det kan godt være en udfordring, at der ty-
pisk går en uge, før eleverne kan se, hvordan 
planterne reagerer på den kode, de giver 
dem. Men det gik fint, for det fik også ele-
verne til at glæde sig til næste gang, de skulle 
ned og se planterne i GroBotten. På en måde 
opstod der konkurrence om at få de største 
planter.

Vi fik ikke brugt logbogen. Men eleverne sør-
gede for at gemme alle deres kode-versioner, 
så de kunne gå tilbage og fejlsøge.  Det 
kunne have været sundt for eleverne at kigge 
på noter bagudrettet, for det giver en anden 
refleksion og styring i processen.

Jeg synes, at det er fedt og sjovt, når 
eleverne kan se, at man som lærer ikke 

bare kan give dem svaret, 
men er nødt til at un-

dersøge det sammen 
med dem, fordi 

der ikke er et endegyldigt svar. Det giver 
en anden relation til eleverne, for man skal 
pludseligt arbejde sammen med dem. Man 
skal måske bare i højere grad vejlede dem og 
guide dem på rette vej, frem for at fortælle 
dem hvad der er rigtigt og forkert.

Jeg tror, at det vil skræmme 90% af 
Danmarks lærere, hvis de skulle arbejde 
med programmering og at tænke planter og 
dyrkning som algoritmer. Lige så snart man 
siger programmering og algoritmer, så lukker 
folk ørerne, men det skyldes, at de ikke har 
kendskab til, hvad det er. Det kan ofte blive 
præsenteret som noget, der er meget ab-
strakt. Selvfølgelig skal man have en bredere 
viden, og den kompetence, der hedder com-
putational thinking, skal opøves. Men det 
er bare en måde at tænke på. Det er bare at 
tænke ting i en rækkefølge. Man skal fortælle 
sine kolleger at ”Ja, det kan se svært ud, men 
I kender princippet i forvejen”

Det er meget relevant for elever at kunne 
tænke og handle sådan. Det giver dem 
forståelse inden for matematik og hele det 
naturvidenskabelige område. Det handler 
om at kunne se sammenhænge mellem ting 
og forstå, at den ene ting forårsages af den 
anden. Det er sindssyg vigtig viden.

Jeg kan godt se, at programmering tager no-
get tid fra fagundervisningen, men jeg føler 
ikke at det er spildt tid, for når man arbejder 
undersøgende, så tager eleverne ejerskab. 
De kommer ikke videre, hvis ikke de forstår 
det, de arbejder med. De er nødt til at sætte 
sig ind i teknologien for komme videre. Det 
er også med til at gøre dem opmærksomme 
på, hvilken fagfaglig viden de har brug for.

Som lærer skal man have fagfaglig viden til 
at kunne guide eleverne i hvilken retning 
deres undersøgelse skal tage. Og alt efter 
teknologien og dens rolle i faget, så handler 
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det med at bruge teknologien også om at 
undersøge det naturfaglige og derfor inden 
for det fagfaglige.

Man kan hjælpe lærerne i gang på mange 
måder. Jeg laver workshops i micro:bit og 
Scratch, og andre lærere har fået tid til at 
gøre det og lave forløb i klassen. Det kan 
være meget kreative forløb med digitale 
kæledyr osv. Andre er i gang med mere na-
turvidenskabelige forløb i samme boldgade 
som GroBot. De steder, hvor det lykkes er 
tilgangen således: Her er de ting, I kan bruge 
(pumpe, ledninger, micro:bit, jord og plante). 
Værsgo at finde ud af, hvordan I bygger en 
automatvander. Det undersøgende er også 
en god tilgang ift. ens kolleger. 

Perspektivering
Arbejdet med Ha(c)k Dit Grønt og GroBot 
læringsuniverset har givet deltagerne vær-
difulde erfaringer. Fx at det tager lang tid for 
eleverne at samle den data, de skal bruge for 
at kunne analysere og formulere nye hypo-
teser. Vi tager erfaringer med i et nyt projekt, 
GrowBot Universe, støttet af Novo Nordisk 
Fonden. Her skal elevernes forsøg og for-
søgsdata kunne deles, så de kan genbruges 
og sammenholdes med andres dyrknings-
forsøg. I det nye projekt arbejdes der også 
med udbredelse, så flere GroBotter fremover 
vil kunne lånes på det lokale CFU. Sidst men 
ikke mindst, så testes læringsuniverset på 
over 500 elever med fokus på at evaluere ef-
fekten i forhold til faglig viden og motivation 
for naturfag.

Projektet Ha(c)k Dit Grønt har også vist, hvor 
gunstigt samarbejdet mellem uddannelses- 
og forskningsinstitutionerne kan være, når 
det kommer til at udvikle ny læringstekno-
logi med alt hvad dertil hører af hardware, 

software, produktion, interventionsstudier, 
netværk, vidensdeling, forskning, evaluering, 
læringsdesign og ikke mindst didaktik. I det 
nye projekt involveres en ny partner i form af 
erhvervsuddannelsesinstitutionen Mercantec 
i Viborg, der skal bistå med den øgede pro-
duktion af GroBotter, som en del af deres 
studerendes uddannelse. Det vil selvfølgelig 
øge kompleksiteten med flere aktører, men 
vi forestiller os, at det bidrager til mere læ-
ring på tværs af Danmark uddannelser.

I Ha(c)k Dit Grønt projektet, som 
er støttet af Nordea-fonden, har 
ingeniørstuderende på DTU Skylab 
udviklet GroBotten til brug i grund-
skolen. DTU Fødevareinstituttet har 
udviklet undervisningsmateriale og 
læringsforløb i et webbaseret læ-
ringsunivers i tæt samarbejde med 
Københavns Professionshøjskole. 
Center for Playware ved DTU 
Elektro har udviklet koblingen mel-
lem hardware (GroBot) og software 
(webbaseret læringsunivers). 
Københavns Professionshøjskole 
har primært været optaget af de 
integrationer, der gør GroBotten 
tilgængelig for undervisnin-
gen, både gennem udvikling 
af styringslaget med micro:bit 
og de tilhørende stilladserende 
aktiviteter i læringsmaterialet. 
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