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Blandt folkeskolens mange opgaver er 
den vigtigste at forberede eleverne til 
fremtiden. Bidrage til at de bliver aktive 
medbestemmende borgere, der rummer 
den livsduelighed og omstillingsparat-
hed - parate til at løse de udfordringer, 
der kommer både for dem selv og for 
samfundet som helhed. Udfordringer vi 
endnu ikke kender, og fremtidige jobs 
vi hverken kan ane konturerne af, eller 
hvad de kommer til at rumme. Det ene-
ste vi ved er, at verden fl ytter sig med 
hastige skridt mod ukendte horisonter. 
Horisonter som vi skal være klar til at 
gribe, med den vidensbank, de værktøjer, 
den kreativitet og den innovationskraft, 
som vi gennem årene i folkeskolen får 
indlejret i vores adfærds- og lærings-
mønstre.

Livslang læring
Selvom det er svært at spå om fremti-
den, og hvordan det hele vil forme sig, 
er der bred enighed om at robottekno-
logien i hvert fald i den nære fremtid 
kommer til at spille en afgørende rolle i 
samfundsudviklingen på både den natio-

nale og internationale scene. Robotterne 
vil overtage hovedparten af de manu-
elle, stereotype og kedelige jobs, og det 
kombineret med algoritmer og de nyeste 
digitale it-værktøjer vil sætte en helt 
ny dagsorden for hvad en typisk jobbe-
skrivelse er. Derfor er det afgørende at 
forberede folkeskolens elever på den nye 
virkelighed. Den udfordring har man 
for længst indset på Kroggårdsskolen 
i Odense, hvor man de seneste år har 
arbejdet målbevidst og koncentreret på 
at give eleverne den indsigt i de nye tek-
nologier, der gør, at eleverne står bedre 
rustet til at møde fremtiden.

- Grundlæggende handler det hele jo om 
at forberede eleverne på en fremtid, der 
ligger lige rundt om hjørnet. En fremtid 
der i høj grad er karakteriseret ved til-
tagende international og global konkur-
rence, og en fremtid hvor diversiteten 
mellem mennesker bliver større og stør-
re. Samtidig en fremtid, der har fokus på 
livslang læring, og hvor vi som lærere, 
skal uddanne eleverne til at kontinuerlig 
uddannelse. Det skyldes især den turbo, 
der er på teknologiudviklingen lige nu, 
og derfor kan vi også forvente, at taktsla-

gene mellem ny viden og forældet viden 
sker hurtigere og hurtigere. Sådan er det 
faktisk allerede nu, forklarer skoleleder 
Mogens Falk Jørgensen fra Kroggårds-
skolen i Odense.  

Innovative løsninger
Kroggårdsskolen er med helt fremme på 
beatet, når det gælder brugen af de nye-
ste og fremmeste teknologier i undervis-
ningen, og fremmer på den måde både 
teknologiudnyttelsen og teknologikfor-

ståelsen blandt skolens elever. Og her 
er det værd at understrege, at det gæl-
der samtlige elever fra indskolingen til 

udskolingen. Netop det skarpe fokus på 
teknologi og brugen af den i undervisnin-
gen skal udvikle elevernes nysgerrighed 
på nye udfordringer, ruste dem til ved-
holdenhed og modne dem til at løse opga-
ver af tværgående karakter. Det handler 
nemlig for skoleledelsen på Kroggårds-
skolen om at give eleverne handlemu-
ligheder i den nye verdensorden hvor 
teknologien spiller en altafgørende rolle, 
om at give dem indsigt i hvordan tinge-
ne hænger sammen, og frem for alt give 
dem de værktøjer der gør, at de selv kan 
sætte deres egen dagsorden.

- Som ansvarlig skoleledelse har vi lagt 
os i selen for at give vores elever det 
bedste afsæt til at klare sig i den digi-
tale virkelighed, hvor især robotter og 
automatisering allerede har fået en 
fremtrædende plads. Det handler helt 
nede på jorden om digital dannelse, og 
om teknologien som en væsentlig del af 
vores kulturgrundlag. Uden teknologi og 
teknologiforståelse kan vi nemlig ikke 
orientere os i nutidens samfund. Alle 
vores elever skal selvfølgelig ikke blive 
ingeniører, men omvendt skal de intro-
duceres til teknologiens forunderlige 
verden gennem leg og konkrete tekno-
logiopgaver, som det bl.a. er at program-
mere en robot. Samtidig skal de vide så 
meget som muligt om digitaliseringen og 
dens muligheder, så de er i stand til at 
stille de kritiske spørgsmål, og have det 
overblik der gør, at de selv kan komme 
med den innovative ide, der sparker os 
endnu et skridt tættere på en mulig løs-
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ning. For der er opgaver nok at tage fat 
på, skulle jeg hilse og sige. Det gælder 
bl.a. affaldsproblematikken, trykket på 
klimakontoen, det uhæmmede og utæm-
mede ressourceforbrug samt teknologier 
der kan understøtte en højere grad af 
bæredygtighed. Ja i det hele taget om at 
løfte FN’s 17 verdensmål, siger Mogens 
Falk Jørgensen.

Topper strategien
At området omkring skolen er center for 
automatisering og robotteknologi skal 
selvfølgelig også medregnes i ligningen, 
når man betragter Kroggårdsskolens 
pædagogiske og didaktiske indsats for 
at fremme teknologiundervisningen på 
skolen. Men uden ildsjæle, en klar ledel-
sesstrategi og viljen til at åbne for nye 
muligheder i undervisningen hjælper 
nærheden til de mange robotvirksomhe-
der, der aktuelt skyder op i Odense ikke 
meget. Det handler nemlig om at sætte 
det opsøgende arbejde i system, om tæt-
te og givende samarbejdsrelationer, om 
evnen til at synliggøre synergieffekter 
ved samarbejder mellem skolen og virk-
somhederne og ikke mindst om et kre-
ativt og fremsynet mindset for hvordan 
undervisning og vidensgenerering kan 
iscenesættes og gå hånd i hånd med fol-
keskolens Fælles Mål og de individuelle 
læringsmål. 

- Det er helt oplagt, at der er mange 
synergieffekter af samarbejdet omkring 
robotteknologi. Kommunen har udviklet 
en klar strategi, der er med til at under-

støtte ambitionerne om at gøre Odense 
til verdens førende robotcentrum. Stra-
tegien omfatter alle uddannelsesinsti-
tutioner i området. Det vil sige alt fra 
daginstitutioner og folkeskoler over 
gymnasier og erhvervsskoler til profes-
sionshøjskoler og Syddansk Universitet. 
Et led i strategien er udbud af kurser i 
algoritmer for undervisere. Et andet led 
er, at hver folkeskole er har fået fi nan-
sieret 300 timer af kommunen, der skal 
bane vejen for at kvalifi cere teknologiun-
dervisning i hele kommunen. På Krog-
gårdskolen har vi så toppet ambitionen 
med at give yderligere to lærere timer til 
at udvikle på teknologiundervisningen 
og samtidig varetage opgaven internt 
med at undervise de øvrige lærere. På 
den måde sikrer vi, at teknologibevidst-
heden og -dannelsen kommer ud i alle 
hjørner af skolen. Og for at det skal være 
spændende, inspirerende og givende 
for børnene, har vi et stort fokus på det 
praksisnære og eksperimenterende, for-
tæller Mogens Falk Jørgensen.

Learning by doing
Som skoleleder og ildsjæl har Mogens 
Falk Jørgensen brugt meget tid på at 
skabe og udvikle samarbejder med de 
lokale robotvirksomheder. Vel at mærke 
samarbejder der er en win-win situation 
for både virksomhederne og skolen. Det 
gælder især udviklingssamarbejdet med 
virksomheden KUBO Robotics og deres 
robot af samme navn, samt virksomhe-
den Integra Aerial Services, der har spe-
cialiseret sig i at udvikle droner. Begge 

samarbejder er inkluderende projek-
ter hvor virksomhederne høster vær-
difuld viden fra børnenes eget univers 
og læringsrum, og hvor Kroggårdssko-
len omvendt har haft udbytte af gra-
tis læringsmaterialer samt kurser for 
lærerne. I forbindelse med robotten 
KUBO i kodning og programmering, 
og med samarbejdet med Integra Aeri-
al Services et kursus i dronefl yvning.

- Vi spiller på alle tangenter for at 
opnå det ypperste. Vi lytter til børnene 
og tager deres ideer alvorligt. Vi itale-
sætter eksperimentet og det at turde 
kaste sig ud på dybt og ukendt vand. 
Børn har nemlig rigtig gode ideer, og 
deres hjerne er fuld af fantasi, der 
bare skal omsættes til konkrete initia-
tiver. Men det forudsætter, at vi lytter 
og tager imod. Tager dem alvorligt, og 
har et brændende ønske om at gøre en 
forskel. Og det synes jeg, vi gør med 
både robotundervisningen i de yngste 
klasser og med dronefl yvningen, som 
i dag er et fast element i matematik-
undervisningen i 8. klasse. Her kan 
eleverne få syn få sagen, når de skal 
programmere forskellige manøvre. Er 
programmeringen rigtig fl yver dronen 
fl ot. Er der fejl i kodningen falder den 
ned. Det er learning by doing, men 
samtidig en læring der appellerer til 
vedholdenhed indtil dronen, fl yver 
højt og fl ot. Og det er det, det handler 
om, når vi taler innovation og ny ud-
vikling. Det kommer ikke af sig selv. 
Der skal arbejdes for, at det lykkes, og 

det er en vigtig pointe, understreger 
Mogens Falk Jørgensen.  

Skoleleder-
foreningen

Den systematik som kendetegner 
teknologiundervisningen på Kroggårds-
skolen er også blevet bemærket andre 
steder. Derfor er skolen og dens 
resultater med brugen af robotter, 
droner og digitale værktøjer i under-
visningen fx på programmet ved Skole-
lederforeningens årsmøde den 1. og 2 
november i Odense Congress Center, 
der netop har digitalisering og ny 
teknologi som tema i år, og ved KL’s 
arrangement Teknologispring i skoler 
og dagtilbud den 7. november i 
Kolding.

Skoleleder Mogens Falk Jørgensen sat-
ser benhårdt på at udbyde en udviklende 
og inkluderende undervisning i teknologi 
og naturvidenskab.

- folkeskolen 
ruster eleverne 
til mødet

På Kroggårdsskolen indgår program-
mering af droner som et fast element i 
ungeskolens matematikundervisning.


