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Indledning 
Kurset er bygget op omkring tre indholdsområder og et tværgående spor med fokus på 

almenpædagogik og –didaktik og er udviklet med inspiration fra vejledningen til 

læreruddannelsesmodulet “Teknologiforståelse og digital dannelse”1 (10 Ects, 5 fra Lærerens 

grundfaglighed og 5 fra et undervisningsfag). Underviseren kan med fordel kigge på denne 

vejledning som yderligere inspiration. Kurset er tænkt som grundlæggende og har fokus på 

praksisrettet inspiration til undervisning med fokus på arbejdet med elevernes 

teknologiforståelse og digitale dannelse integreret i fag i skolen. Kursisterne inviteres til at 

udvikle egne pædagogiske og didaktiske ståsteder, idet forløbet udbreder et udvalg af veje, som 

kursisterne kan bringe ind i egne undervisningspraksisser og fag. Kurset introducerer til 

følgende tre indholdsområder:  

 

1. Myndiggørelse og dannelse i et samfund præget af digitalisering,  

2. Computationel tænkning: Algoritme- og dataforståelse, kryptering og kunstig intelligens 

3. Designtænkning og kompleks problemløsning: Designprocesser, iteration og refleksion.  

 

Disse indholdsområder kobler sig til tre af kompetenceområderne i den nye forsøgsfaglighed 

teknologiforståelse i folkeskolen (Digital myndiggørelse, Computationel tankegang og Digital 

design og designprocesser). På kurset vil kursisterne arbejde med de tre indholdsområder i 

vekselvirkning. Dette betyder, at de i løbet af kurset arbejder med sammenhængskraften mellem 

indholdsområderne, uanset om kursustilrettelæggerne vælger at arbejde sig tematisk ind i 

teknologiforståelse eller med enkelte eller flere indholdsområder som særligt fremtrædende på 

de respektive dage. Centralt i deltagelsen af kurset er også teknologisk handleevne som en 

gennemgående tråd, idet at gøre med teknologier i forbindelse med øvelser og praksistænkning 

omhandler og kvalificerer teknologisk handleevne. Kursisterne skal opnå teknologisk 

handleevne, selvom det ikke fremstår som et selvstændigt indholdsområde som i folkeskolens 

forsøgsfag. Teknologisk handleevne er en viden og et sprog, der i høj grad erhverves ved at 

arbejde og skabe med teknologi. Derfor går teknologisk handleevne på tværs og underbygger alle 

indholdsområderne på de tre kursusdage. Hver kursusdag vil endvidere introducere til 

samspillet med almenpædagogiske og -didaktiske tilgange til arbejdet med teknologiforståelse i 

folkeskolen.  

 

Kurset vil i særlig grad arbejde med samspillet mellem kritisk-analytiske og kreativt-skabende 

tilgange til arbejdet med elevernes teknologiforståelse og digitale dannelse. Disse tilgange er 

også i fokus i forsøgsfagligheden teknologiforståelse i folkeskolen. Derfor vil kursisterne på de 

konkrete kursusdage opleve en stor vægtning af fokus på refleksion over og diskussion af 

undervisningsforløb, hvor elever både opbygger kompetencer til kritisk-analytisk at undersøge 

digitale artefakter og deres samspil med og betydninger for individer, grupper og verden; og  

konstruktivt-skabende selv at arbejde med og udvikle digitale artefakter med digitale 

teknologier. I tråd med dette og med udgangspunkt i den teknologiske handleevne vil kurset 

have fokus på kursisternes egne refleksioner, kritiske undersøgelser og skabende arbejde før 

 
1 https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/teknologiforstaaelse-og-digital-dannelse--undervisningsvejledning-til-et-nyt-
modul-paa-laereruddannelsen(c9f8a008-c51b-4283-b09c-bdecd7113688).html 

https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/teknologiforstaaelse-og-digital-dannelse--undervisningsvejledning-til-et-nyt-modul-paa-laereruddannelsen(c9f8a008-c51b-4283-b09c-bdecd7113688).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/teknologiforstaaelse-og-digital-dannelse--undervisningsvejledning-til-et-nyt-modul-paa-laereruddannelsen(c9f8a008-c51b-4283-b09c-bdecd7113688).html
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underviserens positionering af stoffet. I et dobbeltdidaktisk perspektiv understøttes arbejdet 

således med elevernes eget ejerskab og egen følelse af handlekraft og myndiggørelse til at kunne 

finde egne veje til teknologifaglige undersøgelser og til at kunne medskabe fremtidens samfund. 

Formålet med kurset er, at kursisterne opnår kompetencer i teknologiforståelse og indsigt i 

digital dannelse med det formål at kunne forstå, vurdere, analysere og udvikle undervisning 

med fokus på elevernes teknologiforståelse og digitale dannelse i grundskolen. Kurset giver 

således ikke kursisterne formel undervisningskompetence i forsøgsfaget teknologiforståelse i 

folkeskolen.  

 

For overskuelighedens skyld udmønter resten af denne kursusbeskrivelse sig i en systematisk 

gennemgang af de 3 respektive indholdsområder: Beskrivelse af indhold, litteraturoversigt og 

konkrete forslag til undervisningsaktiviteter teknologier knyttet til indholdsområdet - herunder. 

Selve kurset vil dog i praksis i højere grad være en kombination af forskellige versioner og 

iterationer på indholdet fra disse indholdsområder kombineret på forskellig vis. Aktiviteterne er 

tilrettelagt ud fra en pædagogisk grundtanke om, at de er eksemplariske og med didaktiske 

tilpasninger kan anvendes i grundskolen. Til hver kursusdag finder underviseren også en kort 

udfoldelse af relevansen af den valgte litteratur med et kortfattet abstract. Slutteligt er der under 

hver kursusdag formidlet arbejdsspørgsmål eller perspektiver, giver mulighed for at koble 

indholdsområderne til kursisternes egne fag og praksis. Disse koblinger bør naturligvis være 

indvævet i kurset i form af refleksionsspørgsmål og diskussioner med afsæt i kursisternes 

praksis og forudsætninger og ikke kun indtræffe som afsluttende isolerede elementer på de 

enkelte dage. Kursusbeskrivelsen er opstillet og formidlet i en systematik, der gerne skulle give 

læseren et overblik, således at sammenhæng, koblinger, kontekstualiseringer og tematiseringer 

kan indtænkes og skabes på tværs på den måde, kursustilrettelæggeren finder mest anvendelig.  
 

 

Oversigt over kurset 
 

 Dag 1 Dag 2 Dag 3 

1-2 lektioner (2 lektioner)  
 

Introduktion til kurset samt 

almenpædagogisk og -

didaktisk indflyvning til 

dagen. 

(2 lektioner) 
 

 Almenpædagogisk og -

didaktisk indflyvning til 

dagen. 

 

(1 lektion)  
 

Almenpædagogisk og -

didaktisk indflyvning til 

dagen. 

 

3-4 lektioner (3 lektioner)  
 

Fremtrædende 
indholdsområde: 
Digital myndiggørelse 
 

Tematisk vinkel:  
Overvåger - overvåget 

(3 lektioner) 
 

Fremtrædende 
indholdsområde: 
Computationel tænkning 
 

Tematisk vinkel:  
Når maskiner og 
mennesker taler sammen 

(4 lektioner) 
 

Fremtrædende 
indholdsområde: Digital 
Design 
 

Tematisk vinkel:  
Fra Intention til iteration  

1 lektion (1 lektion)  
 

Kobling til kursisternes 
egne fag og praksis 

(1 lektion)  
 

Kobling til kursisternes 
egne fag og praksis 

(1 lektion)  
 

Kobling til kursisternes 
egne fag og praksis 
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Ovenstående er tænkt som et eksemplarisk overblik over fordelingen af kursets forskellige 

elementer. Oversigten skal således ikke ses som et færdigt facit men kan varieres og tilpasses 

efter individuelle prioriteringer - fx i forhold til vægtningen af koblingen til kursisternes egne fag 

og egen praksis.  

Dag 1 
Introduktion til kurset og almenpædagogisk og -didaktisk 

indflyvning til dagen (2 lektioner) 
 

Digitale teknologier og medier er magtfulde medskabere i mange sociale og kulturelle processer. 

Kurset belyser lærerens og skolens rolle i forbindelse med at skabe læreprocesser, hvor eleverne 

arbejder med at være kritisk-analyserende, konstruktivt-medskabende og deltagende borgere i 

et samfund, der er præget af digitalisering. Den første kursusdag sætter fokus på lærerens 

undervisning og tilrettelæggelse af læreprocesser, der kan bidrage til at udvikle elevernes 

dannelse, medborgerskab og myndiggørelse. Børns engagement i digitale medier og teknologier 

udvikler sig hele tiden i takt med, at de digitale teknologier udvikler sig. Det børne- og 

mediekulturelle perspektiv er aktuelt i arbejdet med elevernes digitale myndiggørelse og 

dannelse i et samfund præget af digitalisering. I dette arbejde er det væsentligt at se, hvordan 

teknologi er en kulturkraft. I den forbindelse bliver elevernes børne- og mediekulturelle 

praksisser med teknologier relevante at inddrage i refleksioner om og udvikling af undervisning 

i skolen, hvor læreprocesser med teknologier og elevernes digitale dannelse er centrale. 

Kursisterne arbejder endvidere med teknologiforståelse (fx aktiv og passiv) og konkrete 

undervisningsaktiviteter rettet mod arbejdet med elevernes dannelse, myndiggørelse og 

medborgerskab samt lærerprofessionalitet i arbejdet med elevernes digitale dannelse. 
 

Forberedelse og læsestrategi 

Som én indgang til at arbejde med kritisk refleksion, og kursisternes aktive deltagelse i 

undervisningen, kan det være relevant, at underviseren guider kursisternes forberedelse til 

undervisningen via læsestrategier. Formålet med forberedelsen og læsestrategierne er at sikre, 

at kursisterne arbejder aktivt med deres opmærksomhed på og forståelse af centrale begreber 

angående forskellige tilgange til teknologiforståelse.  

 

Som forberedelse kan kursisterne læse Kapitel 10 “Praksislæring af teknologiske artefakter” (s. 

205-237) i Søndergaard og Hasses (red.) bog “Teknologiforståelse på skoler og hospitaler” 

(2012). Oliver Tafdrup og Cathrine Hasse præsenterer begreber om aktive og passive samt 

positive og negative tilgange til teknologier i professionerne. Som forberedelse til kursusdag 1 

bedes kursisterne med afsæt i teksten (individuelt eller som gruppe) reflektere over/diskutere 

følgende spørgsmål:  

 

- Hvad betyder henholdsvis aktiv, passiv, positiv og negativ tilgang til teknologi?  

- Hvordan fremstilles praksislæring af teknologiske artefakter af forfatterne?  
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Aktivitet: Ny teknologi 

Formålet med denne aktivitet er, at kursisterne opstiller forskellige læringsstrategier for, 

hvordan man kan lære en ny og ukendt teknologi at kende. Gennem aktiviteten opnår 

kursisterne indsigt i, hvordan en ny og ukendt læringsteknologi aktivt kan læres gennem flere 

forskellige læringsstrategier. Kursisterne formulerer selv bud på forskellige måder at lære 

teknologi på gennem fordybelse, afprøvning og ibrugtagning. Endeligt rummer aktiviteten 

indsigt i, at læringsteknologier er designede artefakter (dvs. at de er givet form – her som 

materialer, der skal understøtte arbejdet med elevernes læring). 

 

Der er ingen facitliste til denne aktivitet. Hensigten med aktiviteten er, at kursisterne sammen 

finder frem til, hvordan lærere og elever kan lære en ny og ukendt teknologi at kende ud fra både 

personlige læringsstrategier og teoretisk kvalificering. Det er et vigtigt element i 

teknologiforståelse, at det tydeligt fremgår, hvordan man selv tilgår ny teknologi. Når man 

forstår, hvordan man selv tilgår teknologi, kan tilgangen udfordres og udvides ud fra et aktivt og 

undersøgende deltagerperspektiv i et lærende fællesskab. Aktiviteten knytter an til teksten om 

“Praksislæring af teknologiske artefakter”. Derudover tager aktiviteten afsæt i kapitel to i den 

online TEKU-bog. Kapitel to er tilgængelig på følgende link. “Læringsaktivitet: Ny teknologi”. Se 

http://technucation.dk/laeringsaktivteter/laeringsaktivitet-ny-teknologi/. Holdet inddeles i 

grupper. Grupperne vælger en ny og ukendt læringsteknologi, som placeres på bordet foran 

grupperne. Der skal kunne vælges imellem en palette af teknologier, der kan indgå i arbejdet 

med elevernes teknologiforståelse og digitale dannelse i undervisningen i skolen (f.eks. Scratch, 

Dash and Dot, Virtual Reality, Micro:bits). 

 

1. Hver gruppe vælger en læringsteknologi  
 

2. De får at vide: “Den nye teknologi, som I nu sidder med i hånden, vil revolutionere jeres 

arbejde med elevernes læring, men I har aldrig før set noget lignende. I ved ikke, hvad 

læringsteknologien skal bruges til, eller hvordan man bruger den”.  
 

3. Grupperne ser filmen, der illustrerer TEKU-modellens bud på, hvordan man undersøger 

og gør sig bekendt med en ny og ukendt teknologi: 

http://technucation.dk/laeringsaktivteter/laeringsaktivitet-ny-teknologi/ (2min 12sek)  
 

4. Efter at have set filmen skal grupperne komme med idéer til, hvordan man kan lære den 

nye teknologi at kende. Grupperne skal skrive mindst seks strategier ned, som de kan 

gøre brug af, når de skal lære den nye teknologi at kende. Tag evt. udgangspunkt i 

spørgsmålene:  
 

- Hvem kan man spørge?  

- Hvad plejer I at gøre, når I skal lære en ny og ukendt teknologi at kende?  

- Hvad ville andre gøre?  

- Hvad genkender du i denne teknologi?  

- Hvad gør designet ved den måde, du bruger teknologien på?  

 

Gruppearbejdet kan afsluttes ved, at kursisterne præsenterer, hvad de har fundet ud af, om den 

pågældende læringsteknologi, og hvordan de har fundet ud af det. Efterfølgende kan kursisterne 

diskutere idéer til, hvordan læringsteknologien vil kunne indgå i faglige forløb i praksis.  

http://technucation.dk/laeringsaktivteter/laeringsaktivitet-ny-teknologi/
http://technucation.dk/laeringsaktivteter/laeringsaktivitet-ny-teknologi/
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Som opsamling på plenumpræsentationerne kan der rettes fokus på, at det at opdage ny 

teknologi og blive bekendt med den med fordel kan foregå via udforskende processer. Lærende 

fællesskaber kan virke mindre uoverskuelige og i stedet mere motiverende. Kombinationen af 

lærere og af elever og lærere, der sammen udforsker teknologier, kan på meget kort tid åbne for 

en teknologi og dens potentialer i undervisningen. 
 

 

Uformel læring, børne- og mediekultur 

Som ovenstående aktivitet viser, kan kursisterne anvende forskellige læringsstrategier, når de 

skal blive bekendte med nye teknologier. De anvendte læringsstrategier synes at bevæge sig fra 

deduktive topdown læringsstrategier, hvor formelle tilgange via brugsanvisning anvendes -  til 

mere eksperimenterende og afprøvende tilgange sættes i spil. Som optakt til arbejdet med 

elevers udvikling af teknologiforståelse og digital myndiggørelse i og på tværs af fag i 

skolehverdagen, skal kursisterne derfor støttes i at inddrage elevers læringsstrategier. Børne- og 

mediepædagogikken anerkender børns og unges fritidsrelaterede ressourcer, interesser, 

engagementer, motivation, organiseringsformer, produktionsmåder og videndelingsformer. 

Dette må selvfølgelig have konsekvenser for pædagogikken og didaktikken i skolen, hvor 

børnelivets forskellige deltagelsesformer kommer i fokus. 

 

Følgende refleksionsspørgsmål sætter derfor fokus på børns formelle og uformelle 

læringsstrategier via begreberne ‘hanging out’, ‘messing around’ og ‘geeking out’ (jf. Ito, Mizuko 

et al., 2008), der på hver deres måde tematiserer børn og unges mediekulturelle praksisser.  

Kursisterne skal derfor som forberedelse have læst side 13-28 i “Living and Learning with New 

Media: Summary of Findings from the Digital Youth Project”. 

  

Teksten er en undersøgelse, der bl.a. blev motiveret af forskningsspørgsmålene: Hvordan 

integreres nye digitale medier i ungdomspraksis og dagsordener? Hvordan ændrer det vores 

forståelser af børn og unges læsefærdigheder, læring og autoritativ viden? Kursisterne skal 

derfor i den følgende aktiviteti grupper arbejde med nedenstående spørgsmål:  

 

1. Reflekter over og diskuter de tre deltagelsesgenrer (hanging out, messing around og 

geeking out) med nye medier. 
 

2. Reflekter over og diskuter eksempler på undervisningsaktiviteter, der trækker på viden 

om de tre deltagelsesgenrer..  
 

3. Reflekter over og diskuter, hvordan disse eksempler rummer læringsmuligheder for 

eleverne, og hvordan disse understøtter udviklingen af deres faglige viden i relation til et 

eller flere undervisningsfag, elevernes teknologiforståelse og digitale dannelse. 
 

Litteratur og ressourcer med relevans og abstract 

• Praksislæring af teknologiske artefakter (kap. 10 s. 205-237) i Søndergaard og Hasses 

(red.) bog “Teknologiforståelse på skoler og hospitaler” (2012). 
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Relevans: Artiklen behandler aktive, passive, positive og negative tilgange til teknologi. 

Den behandler også de måder, som forskellige tilgange påvirker den professionelles 

relation til praksis på fx i klasserummet.  
 

Abstract: Lærerarbejdet ændrer sig, når nye digitale teknologier tages i brug i 

undervisningen. Interaktive tavler, computere og andre teknologier med strøm påvirker, 

hvad der foregår i klasserummet, og skolens tid formes af teknologibrug. Lærerne 

arbejder både i lineær tid, cirkulær tid og i en digital tid, der karakteriseres som 

fragmentarisk og springende. 

 

• Living and Learning with New Media: Summary of Findings from the Digital Youth 

Project (s. 13-28). Ito, Mizuko et al. (ed.) (2008). The John D. and Catherine T. 

MacArthur Foundation. 

http://digitalyouth.ischool.berkeley.edu/files/report/digitalyouth-WhitePaper.pdf 
 

Relevans: White paperet præsenterer tre empirigenererede begreber om børns 

deltagelsesgenrer (hanging out, messing around og geeking out) med nye medier 

relateret til børne- og mediekulturelle praksisser og børns/unges uformelle læring.  
 

Abstract: White paperet opsummerer resultaterne af en treårig etnografisk 

undersøgelse, der undersøger unges deltagelse i den nye medieøkologi. Sociale 

netværkssider, onlinespil, videodelingssites og gadgets som f.eks. iPods og 

mobiltelefoner, der nu er inventar i ungdomskulturen. De har gennemsyret unges liv, og 

de unge befinder sig nu midt i nye verdener for kommunikation, venskab, leg og 

selvudfoldelse. Undersøgelsen blev motiveret af bl.a. forskningsspørgsmålene: Hvordan 

integreres nye medier i ungdomspraksis og dagsordener? Hvordan ændrer det vores 

forståelser af læsefærdigheder, læring og autoritativ viden?  

 

Andre relevante ressourcer  

• Se fx: “The Digital Literacy and Multimodal Practices of Young Children” 

http://digilitey.eu/ 

 

Digital Myndiggørelse (3 lektioner) 

Formålet med dette indholdsområde er at skabe fokus på skolens rolle i et samfund, hvor 

digitale teknologier og medier er magtfulde medskabere i mange sociale og kulturelle processer. 

Området fremhæver lærerens og skolens rolle i forbindelse med at skabe læreprocesser, hvor 

eleverne arbejder med at være kritisk-analyserende og skabende-deltagende borgere i et 

samfund præget af digitalisering. I dette perspektiv fokuseres der på, hvordan lærerens 

undervisning og tilrettelæggelse af læreprocesser kan bidrage til at skabe dannelse, 

medborgerskab og myndiggørelse, og hvordan arbejdet med elevernes deltagelsesformer 

bidrager til dette. For mange børn i dag eksisterer der ikke et liv eller en hverdag uden digitale 

medier og teknologier, og børns engagement i digitale medier og teknologier udvikler sig hele 

tiden i takt med, at de digitale teknologier udvikler sig. Det mediekulturelle perspektiv er aktuelt 

i indholdsområdet i forbindelse med arbejdet med elevernes myndiggørelse og dannelse i et 

samfund præget af digitalisering. I forlængelse heraf arbejdes der i indholdsområdet med en 

http://digitalyouth.ischool.berkeley.edu/files/report/digitalyouth-WhitePaper.pdf
http://digilitey.eu/
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lærerprofessionel teknologiforståelse, der indbefatter viden om, at digitale teknologier altid 

ændrer betydning alt afhængig af konteksten og brugerne. Den lærerprofessionelle 

teknologiforståelse favner teknologi som en kulturkraft. I den forbindelse bliver elevernes 

børnekulturelle brug af teknologier relevant at inddrage i refleksioner om og udvikling af 

undervisning i skolen, hvor læreprocesser med teknologier er centrale.  

 

Kursisterne skal inden starten af kurset introduceres til at lave iagttagelser af deres daglige 

omgang med hverdagsteknologi som computer og mobiltelefon, med det formål at de skal kunne 

arbejde sig ind på en kritisk-analytisk og konstruktiv-skabende position som grundlag for egen 

digital myndighed. Lærerprofessionalitet kobles indledningsvis til egen teknologibrug, så 

kursisterne opnår forståelse for, at der er sammenhænge og krydsfelter, man bør være 

opmærksom på som professionsudøver. Ligeledes introduceres der et afsender- og 

markedsperspektiv ved aktiviteten om data-høst, hvor opmærksomhedsøkonomi er 

omdrejningspunkt. Dette afsender- og markedsperspektiv løftes ud i et elevperspektiv, hvor 

elevens egen brug af hverdagsteknologier bliver central i diskussioner om oplevelsesøkonomi. 

Desuden diskuteres det, hvordan man balancerer kritisk bevidsthed og dystopi i undervisningen 

som idéer til, hvordan man kan udruste eleverne med et kritisk konstruktivt handleperspektiv i 

forhold til egen teknologibrug. 
 

 

Aktivitet: Mediafasting og –tracking 
 

Kursisterne skal som forberedelse til kurset mediefaste i 24 timer. På dagen behandles de 

videoer som er produceret under mediefasten (se beskrivelsen af kursisternes forberedelses-

opgave nedenfor). Deres undersøgelser gøres til genstand for en metadiskussion, og de bliver 

samtidig afsæt for en ny undersøgelse af, hvilke dataspor de har sat sig fx på sociale medier, 

Google etc. Denne tracking kan finde mange udtryk og må særligt gerne få et udtryk, der kobles 

til en forståelse af brugerens såvel fysiske som virtuelle identitet. Dette gælder både fysisk 

tilstedeværelse og tele-tilstedeværelse (telepresence). 

 

• Kursisterne kan eventuelt besøge siden: https://myactivity.google.com for at få et 

overblik over alle de informationer, der indsamles af Google. 
 

• Yderligere kan de undersøge, hvilke informationer der automatisk videregives fra deres 

computere, når de besøger en vilkårlig hjemmeside: https://clickclickclick.click 
 

• Spillet Data Dealer https://datadealer.com kan med fordel anvendes som afslutning pa ̊ 

denne opgave. 

• Brug eventuelt denne guide: https://digitaleunge.files.wordpress.com/2014/10/din-

guide-til-menneskerettigheder.pdf til menneskerettigheder på nettet. 
 

• En lignende norsk side om samme emne findes her: https://www.dubestemmer.no/ 
 

• Side om digitalt selvforsvar: https://dataethics.eu/selvforsvar/ 

 

 

https://myactivity.google.com/
https://clickclickclick.click/
https://datadealer.com/
https://digitaleunge.files.wordpress.com/2014/10/din-guide-til-menneskerettigheder.pdf
https://digitaleunge.files.wordpress.com/2014/10/din-guide-til-menneskerettigheder.pdf
https://www.dubestemmer.no/
https://dataethics.eu/selvforsvar/
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Forberedelse til aktiviteten 
 

Mediafasting kan udfoldes ved at lade kursisterne afprøve på egen krop, hvordan det er at 

faste i forbindelse med mediebrug. I 24 timer skal de undlade at bruge nogen former for sociale 

medier, nyhedsmedier eller andre apps på deres telefon. Dette indebærer fx også sms’er og chat. 

Kursisterne må gerne se film og fjernsyn, men det er de socialt medierede interaktioner og 

særligt deres smartphones, de ikke må bruge. Hvordan opleves det at faste fra sociale medier i 

24 timer? Det kan være en god idé, at de lader deres venner og netværk vide, at de ikke er 

tilgængelige i den pågældende periode, så deres omgangskreds ikke bliver bekymrede over 

manglende svar. Kursisterne skal dokumentere deres mediefaste-periode via en 3-5 minutters 

film. De skal optage egne refleksioner og tanker undervejs og til slut i fasten reflektere over 

deres oplevelse af at faste. Kursisterne behøver ikke andre indstillinger end optagelser af dem 

selv, hvor de taler til kameraet. Kursisternes optagelser må meget gerne krydres med andre 

former for optagelser, men dette er ikke et krav. Filmen skal formidle kursisternes refleksioner 

og oplevelser af ikke at være på sociale medier i 24 timer. Refleksionerne drejer sig om, hvilke 

tanker, glæder, irritationer og ønsker de oplever. Endelig skal de til slut, som status på de 24 

timer, beskrive, hvad deres samlede oplevelse har været.  

 

Mediatracking kan evt. udfoldes med video, dataopsamling i excel, en app, skærmtid eller 

noget helt fjerde. Det er blot vigtigt, at kursisterne er loyale og vedholdende omkring 

fastholdelsen af deres optegnelser. 
 

 

Litteratur og ressourcer 

• Casey Neistat vlog: MANIPULATED, TRICKED, BRAINWASHED.. Moving Past a Social 

Media Addiction: Video: https://www.youtube.com/watch?v=EbR3muQJ66I&t=620s 
 

• Media resistance - Trine Syvertsen - optagelser af en dialog om media resistance: Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=-L4p-QXpf7A   

       

Kobling til kursisternes fag og praksis (1 lektion) 

Kursisterne kan i grupper arbejde med digital myndiggørelse i egne fag og i egen praksis. Det vil 

være en fordel at opdele i grupper efter kursisternes fag i skolen. Grupperne får til opgave at 

skitsere en undervisningsaktivitet eller -forløb, hvor eleverne arbejder skabende med 

teknologier. Lad evt. arbejdet tage udgangspunkt i følgende citat: “Uden produktion, ingen 

demokratisk dannelse” (Drotner, 2016:20). Eksempler på spørgsmål til overvejelse: 

 

• Argumentation for arbejdsformer og metoder?  

• Hvordan kan eleverne aktiveres som skabende med teknologier? 

• Sammenhæng mellem det fagfaglige og den/de valgte teknologi/teknologier og mellem 

det skabende element? 

• Refleksion over elevpositioner: https://emu.dk/grundskole/it-og-

teknologi/vejledning/de-fire-elevpositioner 

https://www.youtube.com/watch?v=EbR3muQJ66I&t=620s
https://www.youtube.com/watch?v=-L4p-QXpf7A
https://emu.dk/grundskole/it-og-teknologi/vejledning/de-fire-elevpositioner
https://emu.dk/grundskole/it-og-teknologi/vejledning/de-fire-elevpositioner


 11 

Dag 2 

Almenpædagogisk og -didaktisk indflyvning til dagen 

(2 lektioner) 

Hvordan arbejder vi med teknologiforståelse i fag? Teknologiforståelse er koblet til, hvilke fag og 

fagpraksisser vi arbejder med - fx i forhold til, om fagligheden er humanistisk, musisk-kreativ 

eller teknisk og naturvidenskabelig. I forbindelse med teknologiforståelse og digital dannelse i et 

almendannende perspektiv er det vigtigt at være bevidst om, hvordan aspekter af arbejdet med 

elevernes teknologiforståelse og digitale dannelse italesættes i et literacy-perspektiv. Et sådant 

perspektiv knytter an til forestillinger om det 21. århundredes nøgle- og/eller 

læringskompetencer og læringsmiljøer, ligesom computationel tænkning, der er fokus for denne 

dag, også optræder som en af 21. Århundredes nøglekompetencer. Elevernes teknologiforståelse 

og digitale dannelse finder sted i en verden i forandring. Her er der grundlæggende nye måder at 

organisere sig på med digitale medier, som muliggør nye deltagelsespraksisser både i 

arbejdslivet og privatlivet. Med digitale teknologier er det blevet muligt at skabe nye praksisser, 

redskaber, maskiner og fagfelter. 

 

Dagen kan foregå som en vekselvirkning mellem underviseroplæg og aktiviteter, hvor 

underviseren introducerer til forskellige tilgange til arbejdet med teknologiforståelse integreret i 

skolens fag. Der er fokus på forskellige pædagogiske greb, deltagelsesstrategier og fx 

balanceringen mellem STEM (Science, Technology, Engineering and Math) og humanistiske 

tilgange til teknologiforståelse. I en dansk sammenhæng er der endvidere formuleret tre tilgange 

til arbejdet med den nye forsøgsfaglighed teknologiforståelse integreret i fag. De tre tilgange er: 

Teknologiforståelse integreret i fag, fag integreret i teknologiforståelse og tværfaglighed, proces- 

og projektorienterede tilgange til teknologiforståelse koblet til fag. Underviseren introducerer til 

den nye forsøgsfaglighed, som den er formuleret i dag, og introducerer dernæst til forskellige 

måder at arbejde med denne faglighed på i fag. Dette tema skelner mellem bestemte 

perspektiver på teknologiforståelse og på elevernes kompetencer. I bogen “En designtilgang til 

teknologiforståelse” (Iversen et. al., 2019) introducerer forfatterne fem perspektiver på teknologi 

og viser, hvordan valg af perspektiv påvirker den rolle, man som lærer tilskriver teknologien, og 

de faglige forventninger, man kan sætte for brugen af den i undervisningen. Underviseren kan 

med fordel introducere disse de fem perspektiver på teknologi (Iversen 2019: s. 22-25). 

 

Aktiviteterne undersøger, hvordan eleverne kan arbejde i et løsnings- og innovationsorienteret 

perspektiv. Sådant et perspektiv prioriterer elevernes skabende og designende tilgang til løsning 

af verdens komplekse problemer. Der skal også arbejdes med elevernes digitale fantasi og 

forestillingsevne samt med deres kritiske og analytiske blik for digitale teknologiers betydninger 

i hverdagen.  
 

Forberedelse og læsestrategi 

Der kan arbejdes med kritisk refleksion hos kursisterne og deres aktive deltagelse i 

undervisningen ved at guide dem til at forberede sig til undervisningen ved hjælp af 



 12 

læsestrategier. Formålet med forberedelsen og læsestrategierne er at sikre, at kursisterne 

arbejder aktivt med opmærksomhed på og egen forståelse af, hvilke begreber der er særligt 

centrale for den nye forsøgsfaglighed om teknologiforståelse i skolen. Hvis afsættet er 

nedenstående tekster, kan det fx se sådan ud:  

 

1.  Læs “Læseplan for teknologiforståelse” og “Undervisningsvejledning for forsøgsfaget 

teknologiforståelse” (se: https://emu.dk/grundskole/teknologiforstaelse#). 
  

a. Formulér (individuelt eller i grupper) det mest centrale i den nye faglighed. Hvilke 

særlige pædagogiske metoder er relevante i arbejdet med denne forsøgsfaglighed – set 

fra læseplanen for forsøgsfaget og undervisningsvejledningens perspektiv. 
 

b. Hvad betragter du som det mest væsentlige at hæfte sig ved, når du skal undervise 

elever med fokus på denne faglighed i og på tværs af fag i skolen? (Her kan kursisterne 

med fordel kigge på konkrete forløb udviklet til trin og fag samt på undervisningsplaner 

og læsevejledninger med fokus på teknologiforståelse integreret i fag. Se under litteratur 

nedenfor).  

 

2.  Læs “New Pathways into Robotics: Strategies for Broadening Participation”  

(se: https://web.media.mit.edu/~mres/papers/NewPathwaysRoboticsLLK.pdf).  
 

a. Formulér (individuelt eller i grupper) med egne ord, hvad de fire pædagogiske 

deltagelsesstrategier for arbejdet med elevernes teknologiforståelse, som Rusk m.fl. 

formulerer, går ud på:  
 

1) focusing on themes, not just challenges 

2) combining art and engineering 

3) encouraging storytelling 

4) organizing exhibitions, rather than competitions 
 

Aktivitet: Teknologiforståelse, det 21. Århundredes kompetencer og 

didaktiske refleksioner 

Formålet med aktiviteten er at finde ud af, hvordan det 21 århundredes kompetencer udfordrer 

lærerrollen, elevrollen og undervisnings- og arbejdsformerne. Hvordan hænger arbejdet med 

elevernes digitale dannelse og teknologiforståelse sammen med det 21 århundredes 

kompetencer, lærerrollen, elevrollen og undervisnings- og arbejdsformerne? I den følgende 

aktivitet skal kursisterne forholde sig undersøgende til, hvordan teknologi indgår på tværs af 

ovenstående didaktiske kategorier og overveje, hvilke didaktiske handlemuligheder de som 

lærere har, når de skal støtte eleverne frem mod en kritisk-analytisk og konstruktivt-skabende 

teknologiforståelse. I det følgende spil bliver kursisterne derfor placeret i forskellige didaktiske 

scenarier, hvor de skal tage stilling til, hvordan elever og lærere anvender teknologi i 

undervisningssituationen, og hvordan eleverne kan støttes frem mod en mere undersøgende og 

skabende brug af teknologi. Det betyder konkret, at kursisterne skal forholde sig undersøgende 

til den didaktiske betydning af deres valg af lærerrolle, valg af undervisnings- og arbejdsformer, 

og således elevernes muligheder for at udvikle en kritisk-analytisk og konstruktivt-skabende 

teknologiforståelse i undervisningen.  

https://emu.dk/grundskole/teknologiforstaelse
https://web.media.mit.edu/~mres/papers/NewPathwaysRoboticsLLK.pdf
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Kursisterne skal sætte sig i grupper og spille følgende spil, der træner den didaktiske brug af det 

21. århundredes kompetencer i undervisningen: 

 

1. Start med at klikke på følgende link: http://info21skills.dk/. Her er det 21 århundredes 

kompetencer udformet på seks forskellige kompetenceområder og på fire forskellige 

taksonominiveauer. Læs dem igennem og gør dig bekendt med nøglerne inden spillet går 

igang.  
 

2. Åbn Pdf-filen med spillekortene med titlen “21 århundredes kompetencer aktivitet 7”. 

Klip spillekortene ud og placér dem midt på bordet mellem jer. 
 

3. Hver deltager trækker et kort på tur, og forsøger at vurdere, hvilket taksonomi- og 

kompetenceniveau den anvendte teknologiforståelse placerer sig på. Vurder derefter, 

hvordan man som lærer kan støtte eleverne frem mod en kritisk-konstruktiv og 

skabende brug af teknologi i undervisningssituationen. 
 

Litteratur og ressourcer med relevans og abstract 
 

Forberedende litteratur til kursisterne 
 

• Udvalg af forløb og materialer udviklet til arbejdet med teknologiforståelse i fag, 

tilhørende seks fag (dansk, matematik, billedkunst, håndværk og design, naturfag, 

samfundsfag)  og klassetrin: https://tekforsøget.dk/forlob/. 
 

Relevans: Eksempler på teknologiforståelse som faglighed integreret i fag i 1.-9. klasse.  
 

Abstract: Med afsæt i eksempelforløb på at integrere teknologiforståelse i forsøgsfagene 

kan kursisterne udvikle egne bud på forløb, der integrerer teknologiforståelse i fag, fag i 

teknologiforståelse og arbejde tværfagligt i projektorienterede og procesorienterede 

forløb med teknologiforståelse.  

 

• Læseplan for teknologiforståelse og Undervisningsvejledning for forsøgsfaget 

teknologiforståelse https://www.emu.dk/modul/teknologiforst%C3%A5else# 
 

Relevans: Læseplanen og undervisningsvejledningen udfolder teknologiforståelse som 

ny obligatorisk forsøgsfaglighed i den danske folkeskole. 
  

Abstract: Eksempler på konkrete udmøntninger af fagligheden som fag i form af forløb 

udviklet til indskoling, mellemtrin og udskoling kan findes her:  

https://xn--tekforsget-6cb.dk/forlob/som-selvstaendigt-fag/ 
 

 

Baggrundslitteratur til underviseren 
 

• Rusk, N., Resnick, M., Berg, R., & Pezalla-Granlund, M. (2008): “New Pathways into 

Robotics: Strategies for Broadening Participation”. Journal of Science Education and 

Technology, vol. 17, no. 1, pp. 59-69. Findes her:   

• http://web.media.mit.edu/~mres/papers/NewPathways-RoboticsLLK.pdf 
  

http://info21skills.dk/
https://tekforsøget.dk/forlob/
https://www.emu.dk/modul/teknologiforst%C3%A5else
https://tekforsøget.dk/forlob/som-selvstaendigt-fag/
http://web.media.mit.edu/~mres/papers/NewPathways-RoboticsLLK.pdf
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Relevans: Artiklen præsenterer fire deltagelsesstrategier, som kan anvendes i 

teknologiforståelsesundervisningen med henblik på at skabe motiverende undervisning 

for alle elever (herunder begge køn).  
 

Abstract: This paper suggests new strategies for introducing students to robotics 

technologies and concepts and argues for the importance of providing multiple entry 

points into robotics. In particular, the paper describes four strategies that have been 

successful in engaging a broad range of learners. The paper describes a new technology 

that supports these strategies by enabling young people to design and program artistic 

creations that integrate light, sound, music, and motion. The paper rounds off with an 

analysis of robotics activities in three educational environments, examining how these 

new strategies and technologies can engage young people with diverse interests and 

learning styles.  

 

• Paaskesen, Rikke Berggreen & Nørgaard, Rikke Toft: Tidsskrift: Læring og Medier, nr. 

16, 2016. “Designtænkning som didaktisk metode: Læringsdesign for teknologisk 

forestillingskraft og handlekraft”. https://tidsskrift.dk/lom/article/view/24201 
 

Relevans: Artikel med fokus på arbejdet med humanistisk teknologiforståelse, hvor 

begreber som teknologisk forestillingskraft og handlekraft bliver centrale.  
 

Abstract: Det er et problem at undervisere, studerende og elever ikke bliver mødt med 

tilstrækkelige didaktiske metoder og processer til, hvorledes de kan anvende teknologier 

i undervisningen på måder, der understøtter elevens teknologiske forestillingskraft og 

handlekraft. Dette forsøger denne artikel at adressere ved at tilbyde en generel 

forståelsesramme, struktur, model samt et konkret case-eksempel for, hvorledes man 

kan arbejde med designtænkning som didaktisk metode til anvendelse af teknologier i 

undervisningen. Artiklen kobler designtænkning og læringsdesign sammen til 

designtænkende læringsdesign, der sigter mod at opøve og fremme såvel underviserens 

som den studerendes teknologiske forestillingskraft og handlekraft. Designtænkende 

læringsdesign for teknologisk forestillingskraft og handlekraft præsenteres dernæst 

gennem en konkret case: Future-Tech-Town Year 2060. I konklusionen udvides 

perspektivet til uddannelsesarbejde med læringsdesign, der inddrager teknologier på 

måder, der sigter mod at fremme kritisk-kreative fremtidsskabere.  

 

• Rambøll (2019): “Forundersøgelse - Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens 

obligatoriske undervisning”. 

https://xn--tekforsget-6cb.dk/vidensgrundlag/forundersoegelse/ 

  

Relevans: Forsøget med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning 

skal afprøve teknologiforståelse som fag og faglighed i folkeskolen. Teknologiforståelse er 

imidlertid relativt nyt i en dansk sammenhæng, og forundersøgelsen skal give overblik 

over relevant viden og praksis.  

 

https://tidsskrift.dk/lom/article/view/24201
https://tekforsøget.dk/vidensgrundlag/forundersoegelse/
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Abstract: Rambølls forundersøgelse med kortlægning af viden og praksis relaterer til 

arbejdet med de fire kompetenceområder i forsøgsfagligheden “Teknologiforståelse”, 

som er udviklet til undervisning i og som fag 1.-9. klasse i den danske folkeskole. 

 

• Iversen, Ole Sejer, Dindler, Christian; Smith, Rachel Charlotte (2019) “En designtilgang 

til teknologiforståelse”. Dafolo. 
  

Relevans: Iversen introducerer fem forskellige perspektiver på teknologiforståelse og 

viser, hvordan de hænger sammen med faglige forventninger til teknologiens rolle i 

undervisningen og de faglige udfordringer, den skal kunne indfri. 
 

Abstract: Kapitel 1-3 præsenterer fem perspektiver på teknologi. Det kritisk-

konstruktive perspektiv på teknologi rammesætter Iversen gennem seks faser i sin 

designmodel, der systematisk fører læseren igennem de overvejelser, der er nødvendige 

at gennemføre, hvis teknologien skal indtage en problemløsende karakter i 

undervisningen. 

 

Computationel tænkning (3 lektioner) 

Aktivivtet: Dansende menneskerobot (10-15 min.) 

Aktiviteten har til formål på en sjov og aktiv måde at introducere formulering af algoritmer men 

også mønstergenkendelse, generaliseringer og datarepræsentationer. 

 

Stil kursisterne op i par. Den ene kursist står med ryggen til underviseren og er „menneske-

robot“, mens den anden er „programmør”. Programmøren skal så præcist som muligt instruere 

menneskerobotten alene med sprog (altså uden bevægelser af nogen art). Underviseren afspiller 

musik og laver simple dansebevægelser til, som programmøren skal instruere menneske-

robotten i at efterligne. Man kan også lade kursisterne se og eventuelt selv danse en dans på 

video fx Chicken Dance youtu.be/l5sIspLfmXM eller Mas Macarena youtu.be/WQGsJfUDsrY. 

Bed kursisterne formulere dansen på skrift ved brug af selvvalgte tegn eller figurer på papir. 

 

 
Liukas, L. (2015): “Hello 

Ruby: Adventures in 

Coding”. Feiwel & Friends. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/l5sIspLfmXM
https://youtu.be/WQGsJfUDsrY
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Aktiviteten kan udvides, så kursisterne selv laver en simpel dans til et selvvalgt musiknummer, 

som beskrives ved hjælp af tegn, en anden gruppe skal afkode og danse for dem. Aktiviteten kan 

tillige udvides med programmering af en robot som fx Dash, så den danser en dans. Dette kunne 

være den dans, man netop har skrevet ned, eller en Fortnite-dans. Eksempler på Fortnite-moves 

kan ses her: youtu.be/2XtLEp0XAII 

 

 

Introduktion til computationel tænkning (15-20 min.) 

Begrebet „computationel tænkning“ introduceres og rammesættes teoretisk. Hvordan kan 

begrebet forstås, og hvad omfatter det? Nedesnstående tekster understøtte en sådan 

introduktion: 

 

● BBC: Bitesize: Introduction to computational thinking 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zp92mp3/ 
 

● Erkmann, M , & Petropouleas, E (2017): Kapitel 1 “Computational Thinking som en 

digital grundkompetence” i Programmering i praksis: Didaktiske design og 

læringspotentialer i grundskolen (s. 9-28) Frederikshavn: Dafolo. 
 

● Hansen, T (2018): “Dannelse, digitalisering og dataficering – hvad gemmer sig bag 

begrebet digital dannelse?” i Unge pædagoger 2//2018 (s 15-27). 
 

● Sørensen, B H , & Levinsen, K T (2019): Kap 7 Kodning og Computational Thinking i Den 

hybride skole – læring og didaktisk design, når det digitale er allestedsnærvæ- rende. Aarhus: 

Klim. 
 

● Wing, J M (2006): “Computational thinking”, Communications of the ACM, 49 (3). 
 

Aktivitet: Programmeringsøvelse (45-60 min.) 

Lav to-fire stationer, alt efter hvilke teknologier der er adgang til. Sørg for, at der er god tid ved 

de enkelte stationer (fx 30 min.). Aktiviteten skal give kursisterne erfaringer med forskellige 

programmeringstyper. Man kan også lade kursisterne vælge en enkelt station, så der er længere 

tid til den enkelte delaktivitet. Stationerne kunne se ud som følger: 

 

1. Ozobots: Bed kursisterne lave en fortælling, hvor Ozobots indgår som artefakter. Bed 

eventuelt kursisterne koble denne fortælling til ét af deres fags indhold. Mangler 

https://youtu.be/2XtLEp0XAII
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zp92mp3/


 17 

kursisterne idéer, kan de søge inspiration under “Lesson Plan” om rejsen til Mars, som 

findes på portal.ozobot.com/lessons. 
 

2. Scratch: Stil kursisterne en opgave, de skal løse ved brug af Scratch – fx skal de 

visualisere en fortælling, udvikle et lille spil eller lave et kunstværk. 
 

3. Labyrint med robot: På gulvet tegner underviseren eller kursisterne en labyrint, som 

en robot (fx Dash) skal køre igennem. Kursisterne skal kode robotten, så den kommer 

hele banen rundt. Giv kursisterne udfordringer, så de også kommer til at kode egen lyd 

eller fede moves m.m.. 
 

4. Figurtegning med robot: Bed kursisterne programmere en robot (fx Cue), så den 

tegner en selvvalgt figur (måske særligt interessant for matematiklærere ). 
 

5. Timeline: Bed kursisterne lave en timeline – fx en historisk timeline, hvor de udvælger 

historisk vigtige begivenheder inden for en bestemt tidsperiode eller tematik, som de 

koder en robot som Dash til at gå til. Det kan også være en rejse - fx deres transport til 

kurset. Der kan laves det benspænd, at de skal optage egen lyd ved hver begivenhed, som 

fx beskriver denne historiske begivenhed eller citerer en betydningsfuld person fra denne 

tid. 

 

Til inspiration findes denne video: youtu.be/Mor3jVQTWbE, der er lavet af en studerende på 

Københavns Professionshøjskoles teknologiforståelseshold efteråret 2018 og viser et par af 

stationerne. 
 

Inspiration til aktiviteter med elever (20-30 min.) 

Underviseren giver et oplæg med inspiration til aktiviteter med computationel tænkning. 

Eksempler: 

 

• Dollar street: Websitet Dollar Street www.gapminder.org/dollar-street består af 

30.000 billeder af 264 familier i 50 lande ordnet efter indkomst med en fælles række 

kategorier som senge, telefoner, toiletter, lyskilder, bleer osv. samt en kort beskrivelse af 

familien. I et fælles regneark, fx i Google Sheets, beder man eleverne skrive en række 

oplysninger om udvalgte familier med forskellig indkomst, således at hver række er en 

familie, og hver kolonne en oplysning, fx: 
 

- Indkomst 

- Land 

- Antal familiemedlemmer 

- Antal børn 

- Sengens kvalitet på en skala fra 1 til 5 

- Vandets kvalitet på en skala fra 1 til 5 

 

Værdierne findes ud fra en vurdering og fortolkning af de tilgængelige billeder. Læreren 

kan så sammenligne data fra forskellige kolonner for at se sammenhænge – fx mellem 

indkomst og sengekvalitet. En hensigt er her, at det bliver tydeligt, hvordan data er 

konstruerede, og at data altid repræsenterer en bestemt vinkel på virkeligheden, og at 

https://portal.ozobot.com/lessons
https://youtu.be/Mor3jVQTWbE
https://www.gapminder.org/dollar-street
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der er andre mulige vinkler. Aktiviteten illustrerer desuden forskel på kvalitative og 

kvantitative data, spændet mellem beskrivelse og fortolkning i dannelsen af data samt 

brug af statistik. Aktiviteten kan også illustrere brugen af tags/mærker/nøgleord. 

 

• Tagging: En måde at holde styr på de store mængder data, der ligger frit tilgængeligt i 

skyen, er at kategorisere dem ved brug af nøgleord i opslag på fx de sociale medier – 

markeret ved #. Det giver os mulighed for at søge på dem, gruppere dem og forbinde 

dem til andres opslag. Tags (#) er en del af de digitale fodspor, vi løbende sætter, og vi 

markerer med vores tag, hvilke diskurser vi abonnerer på. 
 

Lad eleverne undersøge forskellige tags og få dem til at kategorisere dem i fx. disse 

kategorier: De klassiske eller langtidsholdbare #  (#dkpol #skolechat #climate), 

begivenheds-# (#Roskilde2019 #cphhalf2018), de pudsige # (#nougatlasagne) og # som 

efterskrift (#elskerbareatværeisommerhus). Eller lad eleverne selv lave deres egne 

kategorier. Lad dem ligeledes undersøge, hvad der falder indenfor eller udenfor 

forskellige kontroversielle # som #metoo eller #TakeAKnee. Endelig kan aktiviteten 

afrundes med overvejelser over, om det er en skoleopgave at lære børn at bruge tags eller 

kunne afkode brugen af tags? 

 

• Data i skolefag: Man kan opsummere, beskrive, analysere og diskutere de vigtigste 

data og datarepræsentationer i forskellige fag - eksempelvis predte eksempler fra musik: 

Noder, becifringer, romertal for trin, formskemaer („AABA“ etc.), symboler (f, 𝄟), fysiske 

data (s, Hz, dB), tempo (MM eller betegnelse, fx ♩=120 eller Allegro). Følgende er forslag til 

diskussionsspørgsmål: 
 

- Forhold mellem viden og data 

- Datatyper, herunder kvalitative og kvantitative data 

- Data, der kan repræsenteres i en computer 

- Data, der kan indgå i en „beregning“ (fx beskrevet i en algoritme) 

- Forskellige repræsentationer af de samme informationer 

- Kulturelle, ideologiske, historiske baggrunde for valg af data og repræsentationer 

 

• Computerfortolkninger af billeder: AI-systemer kan analysere indholdet af 

billeder, hvor resultatet er en række nøgleord (mærker, „tags“). Bed elever i grupper om 

at finde forskellige billeder og lad dem skrive de nøgleord, som de finder bedst beskriver 

de mest karakteristiske forhold ved billedet. Sammenlign med de nøgleord, som AI-

systemer som Google Cloud Vision (cloud.google.com/vision/) og Clarifai 

(clarifai.com/demo) finder. Diskuter, hvad årsagerne til forskellene eventuelt kan være. 

 
 

https://cloud.google.com/vision/
https://clarifai.com/demo
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I ovenstående billede findes fx følgende nøgleord (med faldende prioritet/vægt): 
 

- Google Cloud Vision: Sky, Water, Vehicle, Reflection, Automotive Exterior, Land- 

scape. 
 

- Clarifai: køretøj, landskab, tragedie (ulykke), vandmasse, storm, flyvemaskine, 

vejr, transport, uheld (uheld), rejser, flyveplads, auto racing, luftfartøj, ingen 

person, miljø, oversvømmelse, løb (konkurrence), regn, orkan, vej. 
 

(Google rapporterer i øvrigt også, at det er „Very Unlikely“, at det er „adult content“). 

 

• Design din chatbot: Med særligt fokus på kunstig intelligens og maskinlæring kan 

eleverne eventuelt arbejde med at designe deres egen chatbot. Det vil give dem et 

konkret indblik i, hvordan man anvender kunstig intelligens, og hvordan man får en 

chatbot baseret på kunstig intelligens til at interagere med brugerne. Aktiviteten kan 

indledes med (eller eventuelt indsnævres til) at undersøge  eksisterende chatbots som: 
 

- www.pandorabots.com/mitsuku/ 

- www.cleverbot.com/ 

- https://replika.ai (fås også som app) 

- https://ada.com (fås også som app) 

 

Tilrettelæggelse af chatbot-interaktioner er meget konkret bygget op omkring 

forventninger til svar og interaktioner generelt. Eleverne kan starte med at bygge en 

chatbot op analogt, så de helt grundlæggende forstår logikken bag, og derefter definere 

dens sigte: Hvem skal den kommunikere med? I hvilken sammenhæng? Ideelt set kan 

der dernæst bygges samtalemuligheder op. Det kan gøres enten i en chatbot-generator 

som f.eks. www.chatfuel.com eller lidt mere kompliceret i www.engati.com. Dette er en 

aktivitet, som også kan knytte sig til det faglige indholdsområde Design-tænkning og 

kompleks problemløsning, da det sikrer, at man starter med helt grundlæggende at 

forstå, hvad det er for et problem, der skal løses, og at relevante brugergrupper er med til 

at designe og afprøve løsningsforslag. Når konstruktionen er klar, afprøves den givne 

http://www.pandorabots.com/mitsuku/
http://www.cleverbot.com/
https://replika.ai/
https://ada.com/
http://www.chatfuel.com/
http://www.engati.com/
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chatbot og evalueres. Virker den efter formålet? Der kan her evt. også laves en to 

minutters Turing-test, hvor man veksler mellem at have en rigtig samtale og anvende en 

chatbot: Hvad er en designet oplevelse, og hvad er rigtig samtale? Tidsmæssigt vil design 

af og opbygning af egen chatbot kræve en del tid. 

 

• Kryptering: Som indledning til at arbejde med kryptering og beskyttelse af data, kan en 

analog leg med forskellige kodesystemer være en måde, hvorpå eleverne kan arbejde sig 

ind i indholdsområdet. Det kan for eksempel ske med morsealfabetet, der er udviklet af 

opfinderen af telegrafen Samuel F. B. Morse i 18-hundredetallet. På engelsk kaldes de to 

overordnede koder „prik“ og „streg“ for “dash” and “dot”. Lad eleverne i grupper skrive 

en kort meddelelse til en anden gruppe elever ved brug af morsekoder. 

 

 
 

Når alle er klar over systemet i morsekoden, så udvid aktiviteten – bed fx eleverne skrive 

koden hemmeligt ind i et billede, i en anden tekst eller ved brug af usynligt blæk. Find 

evt. inspiration på dette site for spejdere: http://www.idespejd.dk/koder. Man kan 

desuden introduce cæsarkryptering (også kaldet Caesar Cipher, cæsarkode og flere 

andre navne). Se fx: spjdrpedia.dk/wiki/Cæsarkode.  

 

 
 

Diskuter eventuelt metoder til at bryde og forbedre kodesystemet. Prøv evt. at lade 

eleverne kryptere tekster, som andre elever så skal forsøge at læse ved at bryde koden. 

Inspirationsmateriale kan fx findes her: 
 

- Gry Hasselbalch, Medierådet for børn og unge: 

www.medieraadet.dk/files/docs/2018-04/Crypto%20Parties%20-

%20digitalt%20selvforsvar%20til%20folket.pdf 
 

- Digitalt selvforsvar med Nikolaj Sonne 

www.youtube.com/playlist?list=PLJwBjtSyXsYU3VynFiH_OncxZKXsS34yM 
 

- Digitalt selvforsvar 

www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/Politik/IT-politik/Digtalt_Selvforsvar-

folder.pdf 

 
Overvej også at tage eleverne med på Enigma – museet for post, tele og kommunikation. 

www.enigma.dk. Museet rummer forskellige Enigma-modeller – bl.a. en chiffermaskine, 

som det tyske militær brugte til at kryptere og dekryptere meddelelser. Som en del af 

krigsførelsen forsøgte 2. verdenskrigs parter at holde information om fx kommende slag 

http://www.idespejd.dk/koder
http://spjdrpedia.dk/wiki/C%C3%A6sarkode
https://www.medieraadet.dk/files/docs/2018-04/Crypto%20Parties%20-%20digitalt%20selvforsvar%20til%20folket.pdf
https://www.medieraadet.dk/files/docs/2018-04/Crypto%20Parties%20-%20digitalt%20selvforsvar%20til%20folket.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJwBjtSyXsYU3VynFiH_OncxZKXsS34yM
https://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/Politik/IT-politik/Digtalt_Selvforsvar-folder.pdf
https://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/Politik/IT-politik/Digtalt_Selvforsvar-folder.pdf
https://www.enigma.dk/
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eller personfølsomme oplysninger hemmelige ved at kode dem. Men det lykkedes at 

dechifrere nogle af de tyske kodede beskeder i Bletchley Park ved at finde svagheder eller 

mønstre i kodesystemerne. 

 

• Yderligere eksempler 

Ovenstående er netop bare eksempler. I litteraturoversigten findes flere ressourcer med 

flere eksempler. Her kan blandt andetn nævnes Teknologiforståelse i folkeskolen, 

tekforsøget.dk, ligesom programmeringsopgaver fx kan findes på Hour of Code 

hourofcode.com/dk. Se desuden Ultra:bit www.dr.dk/skole/ultrabit. 
 

 

Aktivitet: Computationel tænkning – hvorfor og hvordan? (15-20 min.) 

Formålet med aktiviteten er at få kursisterne til at reflektere over computationel tænkning og 

dets betydning for mennesker og skole. Underviseren har skrevet spørgsmål på små papirlapper 

og deler dem ud til kursisterne. Underviseren styrer tiden og sætter en „speed-dating“ i gang 

med at forklare, at man skiftevis skal stille spørgsmål til hinanden. Den, der stiller sit spørgsmål 

(A), skal ikke svare men blot spørge mere ind til det svar, medkursisten (B) giver. Underviseren 

markerer, hvornår det er tid til, at B stiller sit spørgsmål til A (1½-2 min.). Når begge spørgsmål 

er blevet besvaret, råber underviseren „byt og skift“ – og så bytter de to kursister, der lige har 

udvekslet spørgsmål, papirlap med spørgsmål og finder en ny makker. Herunder forslag til 

spørgsmål: 

 

- Hjælper computationel tænkning os til at forstå Google? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

- Er det en fordel for en lærer i grundskolen at vide noget om computationel 

tænkning? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

- Skal elever i folkeskolen lære om computationel tænkning, så Danmark kan begå sig i 

konkurrencen (og ikke blot passivt bruge teknologi)?   

- Er computationel tænkning en grundlæggende kompetence, man skal tilegne sig i 

læreruddannelsen på linje med didaktik, relationsarbejde og klasserumsledelse? 

- Hjælper computationel tænkning os til at forstå Facebook? 

- Hvordan kan man bedst erhverve sig viden om og færdigheder indenfor 

computationel tænkning? 

- Hvorvidt kan du i din praksis trække på det, du nu ved om computationel tænkning? 

- Hvorfor skal en lærer i grundskolen vide noget om computationel tænkning? 

- Er computationel tænkning en del af den viden, en elev skal tilegne sig i grundskolen 

for at kunne begå sig i samfundet som medborger? 

- Hvis du kunne bestemme, hvad et teknologiforståelsesfag skulle indeholde, ville du 

så vælge computationel tænkning som ét af indholdsområderne? Hvorfor? Hvorfor 

ikke? 

- Hvis du på 1 minut skulle forklare, hvad computationel tænkning er, hvad ville du så 

sige? 

- Der er stor politisk bevågenhed på faget teknologiforståelse og digital dannelse - og 

dermed på computationel tænkning. Er det en fordel, at CT får så meget 

opmærksomhed fra politisk hold? 

about:blank
https://hourofcode.com/dk
https://www.dr.dk/skole/ultrabit
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- Hvorvidt giver det mening at introducere lærere i grundskolen til 

blokprogrammering som Scratch eller robotterne Dash&Dot? 

- Kan du anvende din nyerhvervede viden om computationel tænkning i dine fag?  

Hvordan? Hvorfor ikke? 

- Giver det mening at introducere lærere i grundskolen til simple algoritmer? Hvorfor? 

Hvorfor ikke? 

- Har overvågning i det senmoderne samfund noget at gøre med computationel 

tænkning? Begrund dit svar? 

- Hvis computationel tænkning blev fravalgt som indholdsområde i 

teknologiforståesesmodulet på læreruddannelsen, hvilket indholdsområde ville du så 

anbefale i stedet? 

- Er computationel tænkning en disciplin, der har sociale potentialer?  

- Hjælper computationel tænkning os til at forstå selvkørende biler?  
 

Litteratur og ressourcer med relevans og abstract 
 

Materialer til brug i undervisningen 
 

• Alpaydin, Ethem (2016): Machine Learning: The New AI. The MIT Press Essential 

Knowledge Series. (Kap: Why We Are Interested in Machine Learning) 
 

Relevans: Introduktion til maskinlæring 
 

Abstract: Bogen forklarer, hvad der kan forstås ved maskinlæring (machine learning), og 

hvordan dette skal sesi relation til big data og algoritmeforståelse. Maskinlæring handler 

om computerprogrammer, der lærer af data, der ligger til grund for applikationer, der 

inkluderer anbefalingssystemer, ansigtsgenkendelse og førerløse biler. I dag ligger 

maskinlæring under en række applikationer, vi bruger hver dag. Efterhånden som 

computerenheder bliver mere allestedsnærværende, optages en større del af vores liv og 

arbejde digitalt, og efterhånden som „Big Data“ er blevet større, er teorien om 

maskinlæring, som fundamentet for indsatsen for at behandle disse data til viden, også 

fremskredet. 

 

• BUFX: https://side.videotool.dk/pit/bufx/ 
 

Relevans: Eksempler på undervisningsforløb med programmering til grundskolen.  
 

Abstract: BUFX – Børne- og Ungdomsforvaltningens Experimentarium – er et initiativ i 

Københavns Kommune, der inddrager teknologi, innovation, entreprenørskab og digitale 

færdigheder i undervisningen. Ud over at tilbyde undervisningsforløb, kompetence-

udvikling og supportering til kommunens lærere indeholder websitet eksempler på 

undervisningsforløb under overskrifter som ultra:bit, Coding Class, kodning og 3D-print. 

 

• Caeli, E. N., & Bundsgaard, J. (2019): Datalogisk tænkning og teknologiforståelse i 

folkeskolen tur-retur Læring & Medier (LOM), 19/2019, 1–30. 
  

Relevans: Udfoldelse af datalogisk tænkning (computational thinking) i et historisk 

perspektiv. 

https://side.videotool.dk/pit/bufx/
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Abstract: Fagområderne datalogisk tænkning (computational thinking) og teknologi-

forståelse undersøges i et historisk perspektiv i Danmark. Artiklen formidler og 

analyserer den uddannelsesmæssige udvikling på området siden 1960’erne og op til i 

dag. Formålet er på denne baggrund at præsentere historien og diskutere, hvordan 

erfaringer og dyrt betalte lærepenge på området kan inspirere os i dag. På baggrund af 

analyser identificeres afslutningsvist fire perioder fra 1966 og frem til i dag, der kan 

skabe overblik over tendenser og forskellige tiders centrale initiativer og diskussioner. 

 

• Clio: Teknologiforståelse 

https://portals.clio.me/dk/teknologiforstaaelse/ 
 

Relevans: Forløb med programmering og computationel tænkning for grundskolen. 
 

Abstract: Clios område for teknologiforståelse, herunder en række forløb med 

programmering og computationel tænkning Det kræver naturligvis, at man har adgang 

til Clio. 

 

• Code.org: https://code.org/ 
 

Relevans: Programmering med blokkode eller JavaScript. 
 

Abstract: Websitet indeholder ressourcer til at lære programmering med blokkode eller 

JavaScript (og det er muligt at skifte mellem de to). Store dele er oversat til dansk. De 

skriver selv: “We provide the most broadly used curriculum for teaching computer 

science in primary and secondary school and also organize the annual Hour of Code 

campaign, which has engaged 10 % of all students in the world.” 

 

• Erkmann, M., & Petropouleas, E. (2017): Kapitel 1: “Computational Thinking som en 

digital grundkompetence” I Programmering i praksis: didaktiske design og 

læringspotentialer i grundskolen. (s 9–28) Frederikshavn: Dafolo  
 

Relevans: Introduktion til computationel tænkning. 
 

Abstract: Kapitlet introducerer til computationel tænkning, der opdeles i seks 

tankeprocesser: Logisk ræsonnement, algoritmisk tænkning, dekomposition, mønstre og 

generaliseringer, abstraktion og evaluering. Der præsenteres desuden fem relevante 

tilgange: Eksperimentering, udformning, fejlsøgning, vedholdenhed og kollaboration. 

Der eksemplificeres med brug af Scratch, og der er således en tydelig retning frem mod 

programmering (og ikke mod en bredere tilgang til computationel tænkning). Kapitlet 

kan fint fungere som introduktion til kursisterne til det faglige indholdsområde 

Computationel tænkning. 

 

• Filmkompagniet. Kodning for alle – IT-kreativitet, digital produktion og digitalt mod. 

http://www.filmkompagniet.dk/#/kodning-for-alle 
 

Relevans: Eksempler på undervisningsforløb med kodning i Scratch. 
 

Abstract: Små film på dansk, der introducerer til kodning i Scratch: 

Film 1: Digitalt design - en vej til teknologiforståelse 4 klasse (TinkerCad) 

Film 2: Kodning af spil - en vej til teknologiforståelse 4 klasse (Scratch) 

https://portals.clio.me/dk/teknologiforstaaelse/
https://code.org/
http://www.filmkompagniet.dk/#/kodning-for-alle
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Film 3: Kodning af gangespil - en vej til teknologiforståelse 6 klasse (Scratch) 

Film 4: Kodning og geometri - en vej til teknologiforståelse 8 klasse (Turtle) 

Film 5-9: Undervisning i programmerne TinkerCad, Scratch og Turtlecode 

 

• Google. Computational Thinking for Educators: 

https://computationalthinkingcourse.withgoogle.com/ 
 

Relevans: Kursus i computationel tænkning for undervisere. 
 

Abstract: Et gratis online-kursus, der sigter mod at hjælpe lærere med at integrere 

computationel tænkning i deres undervisning med eksempler fra alle fagområder. 

 

• Hansen, T. I. (2018): “Dannelse, digitalisering og dataficering – hvad gemmer sig bag 

begrebet digital dannelse?” Unge pædagoger, 2 // 2018, 15–27. 
 

Relevans: Kobling af computationel tænkning (herunder dataficering) til de øvrige 

faglige indholdsområder. 
 

Abstract: Artiklen omhandler, hvordan begrebet digital dannelse kan forstås og har 

været forstået Artiklen giver desuden en værdifuld introduktion til dataficering – det 

forhold, at handlinger og resultater inden for forskellige domæner i stigende grad 

omsættes til data, der kan gøres til genstand for kvantitativ behandling og samkøring af 

data på tværs af domæner. 

  

• Liukas, L. (2015): “Hello Ruby: Adventures in Coding”. Feiwel & Friends. 
 

Relevans: Aktiviteter til programmering og computationel tænkning – mange af 

aktiviteterne kan laves uden computer. 
 

Abstract: Hello Ruby er en børnebog, der introducerer programmering og 

computationel tænkning gennem historier og en række aktiviteter rettet mod børn i 

alderen fem-otte år. Der er en overvægt af analoge aktiviteter, og den er velegnet til at 

fremhæve aspekter af computationel tænkning, der er mere grundlæggende end blot 

kodning og programmering (selv om den også omfatter dette). Aktiviteterne kan i 

bearbejdet form udmærket anvendes på kurset. 

 

• Pedersen, Anja Møller (2018): “Eksponeret: grænser for privatliv i en digital tid“. R. F. 

Jørgensen & B. K. Olsen (red.) Gad (Kapitel: Kunstig intelligens: De dataetiske 

spørgsmål) https://dataethics.eu/kunstig-intelligens-de-dataetiske-spoergsmaal/ 
 

Relevans: Dette uddrag handler om kunstig intelligens, men også om big data og om, 

hvordan vi sætter digitale fodspor og leverer materiale til virksomheder, der bygger deres 

økonomi på vores data. 
 

Abstract: Kunstigt intelligente teknologier er komplekse databehandlingssystemer, der 

stiller os over for en række etiske udfordringer Vi bør tage stilling til dataintensiteten af 

de nye teknologier og finde løsninger på deres etiske implikationer i lovgivning, design 

og i samfundet generelt. 

 

https://computationalthinkingcourse.withgoogle.com/
https://dataethics.eu/kunstig-intelligens-de-dataetiske-spoergsmaal/
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• Scratch 
 

Relevans: Online programmeringsværktøj til børn og begyndere. 
 

Abstract: Scratch er udviklet af Lifelong Kindergarden Group ved MIT Media Lab, som 

bl a tæller Mitch Resnick. Det er et gratis programmeringssprog for børn og begyndere, 

hvor man kan programmere spil, syngende fødselsdagskort, tegnefilm m.m. Det findes i 

to versioner: https://www scratchjr org/ for fem-syv årige og https://scratch mit edu/ 

for alle andre. I januar 2019 vil Scratch 3.0 blive lanceret Scratch er et online fællesskab, 

hvor man deler det, man har produceret, og derfor er dette site en kilde til stor 

inspiration for undervisere og studerende. 

 

• Sørensen, B. H., & Levinsen, K. T. (2019): 7 Kodning og Computational Thinking I Den 

hybride skole – læring og didaktisk design, når det digitale er allestedsnærværende. 

Aarhus: Klim. 
 

Relevans: Udfoldelse af ideologiske udgangspunkter for computationel tænkning. 
 

Abstract: Kapitlet placerer blandt andet computationel tænkning historisk, 

internationalt og i dansk sammenhæng og med udgangspunkt i to diskurser, en politisk-

etisk og en økonomisk-pragmatisk. Desuden præsenteres det – ikke mindst i en udfoldet 

case med matematik og robotter i 1 klasse – hvordan man kan arbejde med 

computationel tænkning, programmering og eleverne som didaktiske designere. 

 

• Teknologiforståelse i folkeskolen: https://tekforsøget.dk 
 

Relevans: Konkret arbejde i folkeskolen med teknologiforståelse, herunder 

computationel tankegang. 
 

Abstract: Website for forsøget med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske 

undervisning 2019-2021, hvor computationel tankegang er et af fire 

kompetenceområder. Websitet beskriver forsøget og indeholder en lang række 

beskrivelser af konkrete forløb, både med teknologiforståelse som selvstændigt fag og 

med teknologiforståelse i eksisterende skolefag. 

  

• Teksperimentet: http://www.teksperimentet.dk 
 

Relevans: Eksempler på ressourcer med programmering til grundskolelærere og 

mellemtrinselever. 
 

Abstract: Teksperimentet er undervisningsmateriale fra Teknologipagten (regeringen, 

TeknologipagtRådet, en lang række ambassadører og projektpartnere m.fl.). 

Teksperimentet består af tre undervisningsforløb i tre niveauer (grønt, gult og rødt) med 

ressourcer – ikke mindst videoer – til grundskolelærere og mellemtrinselever. 

Teksperimentet giver eleverne mulighed for at forholde sig til, afprøve og udvikle 

kreative løsninger på problemer fra virkeligheden. Teknologier: Scratch, MakeyMakey og 

micro:bit. 

 

 

https://tekforsøget.dk/
http://www.teksperimentet.dk/
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• ultra:bit: https://www.dr.dk/skole/ultrabit 

 

Relevans: Programmering med (og anvendelse af) micro:bit i grundskolen. 
 

Abstract: DR’s projekt ultra:bit skal lære elever i 4. klasse i hele landet om teknologi og 

kodning i en periode over tre år med BBC micro:bits, som leveres med støtte fra 

Industriens Fond. Websitet indeholder undervisningsressourcer rettet mod micro:bits på 

dansk. 

 

• Wing, J. M. (2006): Computational thinking. Communications of the ACM, 49 (3). 
 

Relevans: Kildetekst til forståelse af computational thinking, også i historisk perspektiv. 
 

Abstract: Jeannette M. Wing var ikke den første til at anvende begrebet computational 

thinking (det var tilsyneladende Seymour Papert i 1980), men det var via artiklen her, at 

begrebet vandt udbredelse. Artiklen introducerer til de væsentligste tanker bag begrebet. 

 

• Zuboff, Shoshana (2019): Overvågningskapitalismens Tidsalder – Kampen for en 

menneskelig fremtid ved magtens nye frontinje, København: Informations Forlag. 
 

Relevans: En kritisk stemme i forhold til tech-giganternes anvendelse af data indsamlet 

på f.eks. Facebook, Google m.fl. 
 

Abstract: Zuboff har undersøgt, hvordan den voksende akkumulation af adfærdsdata har 

udviklet det, hun kalder overvågningskapitalisme. Forudsigelser om vores adfærd bliver 

købt og solgt. Bogen beskriver, hvordan overvågningskapitalismen er blevet til, og 

hvordan Zuboff ser en digital fremtid præget af falske nyheder, algoritmisk 

regeringsførelse, social medieafhængighed m.m. Ligesom hun fremstiller nutidens 

menneskerettigheder og demokratier, som fænomener, der kan blive undergravet af 

overvågningskapitalismen, hvis den fortsat får mulighed for at anvende brugernes data 

mod dem selv i økonomisk øjemed. 
 

 

Uddybende materialer 
 

• Bocconi, S., Chioccariello, A., Dettori, G., Ferrari, A., Engelhardt, K., Kampylis, P., & 

Punie,Y. (2016): Developing Computational Thinking in Compulsory Education – 

Implications for policy and practice. EUR - Scientific and Technical Research Reports. 
 

Relevans: Rapporten kan anvendes, hvis man ønsker at gå i dybden med overordnet 

uddannelsespolitiske tilgange til undervisning i computationel tænkning. 
 

Abstract: In the past decade, Computational Thinking (CT) and related concepts (e.g. 

coding, programing, algorithmic thinking) have received increasing attention in the 

educational field. This has given rise to a large amount of academic and grey literature, 

and also numerous public and private implementation initiatives. Despite this 

widespread interest, successful CT integration in compulsory education still faces 

unresolved issues and challenges. This report provides a comprehensive overview of CT 

skills for schoolchildren, encompassing recent research findings and initiatives at 

grassroots and policy levels. It also offers a better understanding of the core concepts 

https://www.dr.dk/skole/ultrabit
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and attributes of CT and its potential for compulsory education. The study adopts a 

mostly qualitative approach that comprises extensive desk research, a survey of 

Ministries of Education and semi-structured interviews, which provide insights from 

experts, practitioners and policy makers. The report discusses the most significant CT 

developments for compulsory education in Europe and provides a comprehensive 

synthesis of evidence, including implications for policy and practice. 

 

• Brennan, K., & Resnick, M. (2012): New frameworks for studying and assessing the 

develop- ment of computational thinking Presented at the American Educational 

Research Association meeting, Vancouver, BC, Canada: MIT Media Lab. Retrieved from 

https://www.media.mit.edu/publications/new-frameworks-for-studying-and-

assessing-the-development-of-com- putational-thinking/ 
 

Relevans: Første del af artiklen giver en klar introduktion til computationel tænkning-

begreber og -praksisser og kan anvendes som introduktion (uden at læse anden del). 

Anden del giver bud på, hvordan man kan evaluere i kreative, skabende forløb gennem 

design. (Hvis indholdsområdet kobles med designtænkning og kompleks 

problemløsning, er det relevant at læse hele artiklen).  
 

Abstract: Computational thinking is a phrase that has received considerable attention 

over the past several years – but there is little agreement about what computational 

thinking encompasses, and even less agreement about strategies for assessing the 

development of computational thinking in young people. We are interested in the ways 

that design-based learning activities – in particular, programming interactive media – 

support the development of computational thinking in young people. Over the past 

several years, we have developed a computational thinking framework that emerged 

from our studies of the activities of interactive media designers. Our context is Scratch – 

a programming environment that enables young people to create their own interactive 

stories, games, and simulations, and then share those creations in an online community 

with other young programmers from around the world. 

 

● Erkmann, M. (2015): Tags og sociale metadata (kapitel 4, s 59-79). Grundbog i digitale 

kompetencer. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 
 

Relevans: Introduktion til tags (mærker/emneord) for lærerstuderende. 
 

Abstract: Grundbog i digitale kompetencer, der henvender sig til lærer- og 

pædagogstuderende på grund- og efteruddannelse. Kapitlet er en kort introduktion til, 

hvordan data organiseres og kategoriseres ved brug af tags. Kapitlet rummer både 

begrebsafklaringer og eksempler på brug af tags. 

 

● Morris, D. (2017): Teaching computing and coding in primary schools. Thousand Oaks, 

CA: Sage. 
 

Relevans: Bogen omhandler, hvordan man underviser i computationel tænkning og 

kodning i indskolingen og retter sig dermed mod læreren. 
 

https://www.media.mit.edu/publications/new-frameworks-for-studying-and-assessing-the-development-of-com-%20putational-thinking/
https://www.media.mit.edu/publications/new-frameworks-for-studying-and-assessing-the-development-of-com-%20putational-thinking/
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Abstract: This is a guide to the teaching of computing and coding in primary schools, 

and an exploration of how children develop their computational thinking. It covers all 

areas of the National Curriculum for primary computing and offers insight into effective 

teaching. The text considers three strands of computer science, digital literacy and 

information technology. The teaching of coding is especially challenging for primary 

teachers, so it highlights learning on this, giving practical examples of how this can be 

taught. For all areas of the computing curriculum the text also provides guidance on 

planning age-appropriate activities with step-by-step guides and details of educationally 

appropriate software and hardware. This book helps you to connect what you need to 

teach with how it can be taught, and it opens up opportunities in the new curriculum for 

creative and imaginative teaching. It also includes the full National Curriculum 

Programme of Study for Computing, key stages 1 and 2 as a useful reference for trainee 

teachers. 

 

● Resnick, M. (2013): Learn to Code, Code to Learn. Hentet fra 

https://www.edsurge.com/news/2013-05-08-learn-to-code-code-to-learn 
 

Relevans: Baggrund for hensigten med udvikling af Scratch og til forståelse af 

kodeaktiviteten. 
 

Abstract: Ganske kort artikel, der beskriver nogle grundtanker bag Scratch, og hvordan 

selve det at kode kun er ét aspekt af mange andre. Websitet indeholder også en række 

andre materialer og artikler. 

 

● Resnick, M. (2017): Lifelong kindergarten: cultivating creativity through projects, 

passion, peers, and play. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 
 

Relevans: Baggrund for hensigten med udvikling af Scratch. 
 

Abstract: I børnehaver lærer børn om matematik og naturlove ved at bruge kroppen til 

at udforske verden. Deres nysgerrige undersøgelser giver dem erfaringer med former, 

størrelser og reaktioner. Men når børn vokser op og begynder i skole, skifter deres fokus 

fra selverfaring til abstrakte formale metoder. Mitch Resnick vil gerne forlænge 

læringsmetoderne fra børnehaven til hele livet, så børn forbliver legende i deres 

tilegnelse af viden. Han påpeger i bogen, at den nye teknologi kan sætte gang i børns 

kreative processer, hvis man giver dem de rette redskaber i hånden. I bogen er der 

mange eksempler på, hvordan børn programmerer deres egne spil, fortællinger og 

forskellige opfindelser – bl.a. ved brug af Scratch (se omtale ovenfor). Mitch Resnick 

ønsker at vise, at der kan være en sammenhæng mellem computationel tænkning og 

kreativitet – og kreativiteten er én af de kompetencer, han mener er absolut nødvendig at 

tilegne sig i det det 21 århundrede. 
 

Kobling til kursisternes fag og praksis (1 lektion) 

Kursisterne kan i grupper arbejde med at koble computationel tænkning i egne fag og i egen 

praksis. Det vil være en fordel at opdele i grupper efter kursisternes fag i skolen. Grupperne får 

til opgave at skitsere en undervisningsaktivitet eller et undervisningsforløb med inddragelse af 

https://www.edsurge.com/news/2013-05-08-learn-to-code-code-to-learn
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(elementer af) computationel tænkning. Grupperne præsenterer til sidst to konkrete pointer fra 

deres arbejde. Eksempler på spørgsmål til overvejelse: 

 

- Hvilken viden i faget lader sig „dataficere“? Hvilken faglig viden er der tradition for 

at lade repræsentere som data? Hvorfor? 

- Hvilke mål i faget lader sig understøtte af computationel tænkning? 

- Hvilke teknologier kan med fordel inddrages? Hvorfor? 

- Hvilke arbejdsformer og metoder kan anvendes? Hvordan kan eleverne aktiveres? 

Dag 3 

Almenpædagogisk og -didaktisk indflyvning til dagen (1 lektion) 

Maker- og deltagende kultur kan kategoriseres som digitale fabrikationer og procesbaserede og 

projektorienterede tilgange til teknologiforståelsesundervisningen. ’Makerkultur’ forbindes 

dermed ofte med ’makerspaces’ eller ’fablabs’, hvor der er adgang til forskellige former for 

fabrikationsteknologier, der lægger op til undersøgende og skabende tilgange til forskellige typer 

af designudfordringer. I tråd med Iversens fem perspektiver på teknologiforståelse bliver den 

pædagogisk-didaktiske udfordring for kursisterne at udforske, udfordre og designe et 

makerspace, der didaktisk støtter eleverne i at udvikle en undersøgende og skabende 

teknologiforståelse til formuleringen og løsningen på autentiske problemstillinger (Iversen et. 

al., 2019: 22). 

Forberedelse og læsestrategi 

Formålet med forberedelsen og læsestrategierne er at sikre, at kursisterne arbejder aktivt med 

teksterne og med at få blik for, hvordan makerkultur og Seymour Paperts konstruktionisme 

knytter sig til arbejdet med elevernes teknologiforståelse. Makerkultur er en skabende tilgang til 

arbejdet med teknologi. Læs evt. udvalgte artikler af Papert for inspiration:  

http://papert.org/works.html 

  

Formålet er, at kursisterne aktivt reflekterer over og formulerer, hvad der er på spil, når vi taler 

om en skabende tilgang til arbejdet med teknologi. De kan evt. også forholde sig aktivt til, 

hvordan arbejdet med elevernes uformelle læring og børne- og mediekulturelle perspektiver kan 

kobles til arbejdet med ’makerkultur’ og konstruktionisme i undervisningen.  

 

1. Læs “Foreword” og “Constructionism in action” (i the Meaningful Making Book) – 

Siderne xiv-23.  
 

2. Formulér (individuelt eller i grupper) de tre mest væsentlige take-aways fra teksten. 

Hvad betragter du som de mest væsentlige argumenter, når du skal præsentere 

hovedbudskaberne for dine medkursister?  
 

http://papert.org/works.html
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3. Se videoerne om ’makerkultur’ som en vej i skolen til at “transition from users to 

producers of technology” og formulér tre pointer til hver video, som du finder særligt 

væsentlige. Links til og beskrivelser af de to videoer: 
 

a. Design and design-thinking into education: “How the Maker Movement Connects 

Students to Engineering and Technology. Eighth-grader Quin uses his passion for 

electronics to teach fellow students about 3D printing, arduinos, and other 

hands-on lessons in STEM skills” 

https://www.youtube.com/watch?v=e9lvW6ZY-Gs  (6 min. 29 sek.). 

b. Maker Education: Reaching All Learners: 

https://www.youtube.com/watch?v=_MDOB5-ocQc  (5 min. 27 sek.). 
 

 

Litteratur og ressourcer med relevans og abstract 
 

● Blikstein, Paulo (2016): Foreword og Constructionism in action In: Blikstein, Paulo et al. 

(ed.): Meaningful Making: Projects and Inspirations for Fab Labs + Makerspaces. 

Constructing modern knowledge press. 

http://fablearn.stanford.edu/fellows/sites/default/files/Blikstein_Martinez_Pang-

Meaningful_Making_book.pdf 
  

Relevans: Seymour Papert (død 2016) er “founding father of constructionism”. Paperts 

konstruktionisme er centralt teoretisk afsæt for makerbevægelsen i skolerne: 

“Constructionism shares constructivism’s connotation of learning as “building 

knowledge structures.... It then adds the idea that this happens especially felicitously in a 

context where the learner is engaged in constructing a public entity.” “Making requires 

sensemaking!” og “Engaging with children’s microworlds!”  
 

Abstract: Den første del af denne bog er en samling af artikler om, hvordan Seymour 

Papert’s teori om læring og konstruktionisme kan kombineres i arbejdet med moderne 

værktøjer og teknologier for at skabe nye muligheder for at lære. FabLearn Fellows 

tilbyder deres synspunkter på forskellige emner inden for det at lære at skabe miljøer for 

børn, der fremmer dybere forståelser og forbindelser med stærke idéer. Ved at placere 

disse store ideer i virkelige kontekster i klasseværelser og andre læringsrum, kommer 

Paperts teori til live og bliver til handling. Andre gode steder at gå hen for at læse om 

Papert: http://papert.org/articles/ Childpower.html og http://papert.org/works.html 
 

 

Baggrundslitteratur til underviseren 
 

● Johansen, Stine Liv (2018): Skolen som makerspace – leg og læring i kreative rum. I: 

Møller, Hasse Herold et. al. (2018). ‘Leg i skolen - en antologi’. UP - Unge pædagoger. 
  

Relevans: Artiklen er relevant, fordi den forklarer, hvordan makerspaces som særligt 

læringsrum kan understøtte kreative- og skabende læreprocesser via teknologier som 

bl.a. Ozobots, men også hvordan de studerende kan understøtte elevernes læreprocesser 

via ex. zonemodellens forskellige læringszoner.  
 

Abstract: Artiklen tilbyder refleksioner over kreativitets- og legebegrebet, som det kan 

komme til udtryk i et makerspace. Artiklen eksemplificerer begreberne ved at vise, 

https://www.youtube.com/watch?v=e9lvW6ZY-Gs
https://www.youtube.com/watch?v=_MDOB5-ocQc
http://fablearn.stanford.edu/fellows/sites/default/files/Blikstein_Martinez_Pang-Meaningful_Making_book.pdf
http://fablearn.stanford.edu/fellows/sites/default/files/Blikstein_Martinez_Pang-Meaningful_Making_book.pdf
http://papert.org/works.html
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hvordan bl.a. Ozobotter kan bruges til at understøtte børns leg og udvikling af kreative 

storylines. 
 

Designtænkning og kompleks problemløsning (4 lektioner) 

Formålet med dette indholdsområde er at gøre kursisterne i stand til selv at kunne identificere, 

undersøge og designe løsninger på komplekse problemer ved hjælp af digitale og analoge 

teknologier. Formålet er også at kunne rammesætte og stilladsere elevers tilsvarende processer. 

Indholdsområdet Designtænkning og kompleks problemløsning omhandler en række forskellige 

elementer (baseret på Iversen et al., 2019): 

 

1. Rammesætning af komplekse problemer, herunder benspænd og begrænsninger. 

2. Undersøgelse og udforskning af komplekse problemers kontekst og karakter. 

3. Generering, udvikling og kvalificering af idéer. 

4. Fremstilling og brug af skitser, mock-ups og prototyper. 

5. Argumentation for løsninger. 

6. Refleksion over designprocessen. 
 

Kontekstualisering af indholdsområdet 

Designtænkning tager udgangspunkt i autentiske kontekster med virkelige problemer, der 

stammer fra elevernes livsverden. På denne måde bliver problemstillingen i høj grad 

bestemmende for, hvilke fag og indholdsområder der inddrages. Man kan arbejde med 

komplekse problemer (wicked problems), der ikke er nogen hurtig eller nem løsning på – fx 

global opvarmning, men man kan også stille designopgaver, hvis mål ikke nødvendigvis består i 

løsningen af et komplekst problem men derimod om udforskning af en teknologis affordances 

eller en æstetisk formgivning fx af en lampeskærm. Problemet med at fordele lys i et rum er 

allerede løst på talrige måder, men den æstetiske udformning af en lampe udgør stadig en 

designmæssig udfordring. I denne workshop introduceres altså dels til design som almen 

menneskelig aktivitet og til komplekse problemer som hverdagsfænomener. 

 

Kursisterne skal gennem egne designprocesser tilegne sig viden om og færdigheder til at kunne 

udvikle modeller og produkter til løsning af komplekse problemer. På baggrund af egne 

erfaringer skal kursisterne således tilegne sig kompetencer til at kunne undervise i skabende og 

kreative processer med digitale teknologier. Endelig skal kursisterne opnå kompetencer til at 

kunne afkode digitale teknologier, og de skal kunne planlægge undervisning, hvori elever 

gennemgår sådanne analyser af artefakter ud fra et kritisk perspektiv. 
 

Arbejdsformer 

Undervisningen består af kortere oplæg, der lægger op til en længere værkstedsøvelse, hvor 

arbejdsmønstrene understøtter og afspejler iterative designprocesser med rammesætning, 

feltstudier og konstruktion af mock-ups og prototyper (En mock-up er en tidlig model af et 

produkt, der ikke er funktionsdygtig, men som har tilstrækkelig funktionalitet til at afprøve, om 

designet er hensigtsmæssigt, før udviklingen af en egentlig prototype). Undervejs vil 
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underviseren stilladsere kursisternes arbejdsprocesser med feedback og instruktion i de 

anvendte teknologier. Øvelsen er baseret på en designprocesmodel udviklet på Aarhus 

Universitet inspireret af The Wallet Project udviklet af d.school ved Stanford Universitet og 

gengivet i Iversen et al., 2019. Kursisterne inddeles i grupper af 3 - 4. 
 

Aktivitet: Designopgave 

Design en løsning til dyrkning af krydderurter eller blomster i en hængende have til din en fra 

din gruppe. Din løsning skal leve op til følgende krav: 

 

• Den skal indeholde et socialt element 

• Den skal være nyskabende 

• Den skal være baseret på en eller flere Micro:Bits 
 

 

Materialer til opgaven 

• Mindst 1 Micro:Bit pr. kursist (hav gerne nogle ekstra, hvis kursisterne gerne vil lave 

kommunikation mellem Micro:Bits. 

• Sensorer, pumper, relæ-boards, så kursisterne kan lave fugtighedsmålinger i jord og 

starte en pumpe ud fra dem (f.eks. Smart Home Kit fra ElecFreaks) 

• Ekstra ledninger med krokodillenæb. 

• Ekstra AAA batterier. 

• Mindst 2 planter per kursist (helst 3 eller flere). 

• Tomme plastflasker der kan skæres over og bruges som urtepotter eller tragte, der leder 

vand videre fra en plante og ned i den næste. 

• Analoge materialer som f.eks. Pap, tynd træplade, stof, tape, sakse, hobbyknive, 

limpistoler, ispinde osv. 
 

 

1. Rammesætning af opgaven 

Hvis man har længere tid til designprocesser, er det væsentligt at bruge længere tid i den første 

fase, hvor man er i gang med at forstå og forholde sig til, hvad det er for en opgave, man er 

blevet stillet. Alle komplekse problemer har behov for rammesætning, fordi de ikke kan 

beskrives udtømmende og fordi de hænger sammen med andre komplekse problemer. 

Rammesætningen initieres i starten af designprocesser, men den er også en kontinuerlig og 

iterativ proces, fordi man hele vejen igennem sine skabende og kreative processer må forholde 

sig til den oprindelige rammesætning og måske ændre på denne (re-framing). Kursister vil have 

en tendens til at gå direkte i løsningsmode, og denne tendens kan bruges som en første 

rammesætning. 
 

a. Forstå opgaven: Start med at tegne din første indskydelse. Brug max. 5 minutter på 

dette. Diskutér jeres første indskydelser. 
 

b. Vælg én person i gruppen, som er den, løsningen skal laves til. (max. 3 min) 
 

c. Forstå Micro:Bits som benspænd: Brug max. 10 minutter (gerne mindre) på at forstå, 

hvad en Micro:Bit har af potentialer i denne kontekst (denne del kan være baseret på en 

powerpoint). 
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2. Feltstudier 

I såkaldt human-centered design, er det en forudsætning, at man designer noget til andre. Ofte 

vil kursister tro, de har den fornødne viden til at foreslå løsninger, men i virkeligheden er deres 

viden baseret på forforståelse og fordomme. Et centralt element i alle designprocesser er at 

forstå den kontekst, man designer til - altså at forstå den situation, hvor andre vil skulle anvende 

den foreslåede løsning. I opgaven skal kursisterne få større indblik i deres sidemands plante-

kontekst gennem 2 interviews (de skiftes til begge interviews, så der er 4 interviews i alt). Det er 

erfaringen, at det første interview ofte bliver overfladisk med fokus på at komme vidt omkring - 

det skaber bredde. Idéen med at interviewe igen er til gengæld at skabe dybde ved at dvæle mere 

ved en eller få særligt interessante historier eller indsigter. Det er vigtigt, at kursisterne skelner 

mellem det, der bliver sagt, og deres egne fortolkninger af det sagte. Det er også vigtigt, at 

kursisterne til sidst tager selvstændig stilling til den viden, de har opnået ved at interviewe deres 

sidemand/kollega. 
 

a. Interview jeres kollega: På hvilke måder dyrker din kollega planter i dag? Hvilke behov 

hos din kollega kunne løses med en hængende have? Hvordan er den hverdag, en sådan 

hængende have skulle kunne fungere i? Husk at notere jeres kollegas svar. (max. 5 min) 
 

b. Interview jeres kollega igen, men denne gang skal I fokusere på at komme mere i 

dybden. Hvilke følelser er der involveret i jeres kollegas dyrkning af planter. Er der en 

særligt vigtig historie, jeres kollega kan fortælle om sit forhold til dyrkning af planter? 

Husk at tage noter. (max. 5 min)  
 

c. Brug nu tid på at inddele det, jeres sidemand sagde, i viden om konteksten og særlige 

indsigter (del f.eks. et A4-ark på midten). Særlige indsigter kan ofte være noget, 

sidemanden ikke selv var opmærksom på før interviewet, eller det kan være noget, I 

udleder, men som ikke kom frem i interviewet. Disse indsigter er det, der kan gøre jeres 

løsning anderledes end det, jeres kollega selv ville have fundet på. (max. 7 min) 
 

d. Research på eksisterende løsninger, så I kan lade jer inspirere, men ikke kopiere 1:1. 

Husk, at løsningen skal tænkes ind i kollegaens kontekst. 
 

e. Tag stilling: Skriv ned, hvad det er for et problem, I vil løse for jeres sidemand og hvilken 

særlig indsigt, I har valgt at løse det med (vælg 1 indsigt). Denne rammesættelse skal I 

tage med ind i næste fase. (max. 5 min) 
 

 

3. Idégenerering/idéudvikling 

Kursisterne vil sandsynligvis stadig sidde og tænke på deres første idé, men nu skal de udvikle 

idéer, der specifikt er rettet imod den rammesættelse af problemet, de beskrev til sidst i sidste 

fase. Det er vigtigt, at kursisterne får mange idéer, så de kan vælge mellem dem og sammensætte 

løsninger ud fra dem. Hver gang en kursist skriver om en idé eller tegner den, er det samtidig en 

udforskning af den pågældende idé. Der sker noget med tankerne på vej ud af hovedet, og det er 

derfor vigtigt, at denne fase ikke bare bliver en løs snak. 
 

a. Hver kursist skal nu tegne mindst 5 måder, der kan løse det problem, de har beskrevet i 

sidste fase vha. en Micro:Bit på en måde, der både er nyskabende og har et socialt 

element. Ideerne skal udforske et mulighedsrum, så de skal gerne være på kanten af, 
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hvad I tror, kan lade sig gøre. I må gerne skrive forklarende tekst, men det bedste er, hvis 

I kan tegne idéen. Det gælder om at tegne så mange idéer som muligt. Det er vigtigt, at I 

ikke taler sammen under denne øvelse. (max. 7 min) 
 

b. Præsentér jeres idéer for sidemanden og notér den feedback, I får. (max. 5 min) 
 

c. Tegn én ny idé, som indeholder det bedste fra de forskellige idéer, I lige har fået feedback 

på. (max. 7 min) 

 
 

4. Fabrikation 

Først i denne fase får kursisterne lov til at bygge deres idéer. For mange vil det have været 

frustrerende, at der er gået så lang tid. De havde jo en idé, som de gerne ville have lov til at 

bygge, men forhåbentligt har de oplevet, at deres idéer er blevet kvalificeret igennem processen. 

De skal nu bygge en prototype af deres idé med de planter, der er til rådighed og med de 

sensorer og aktuatorer, der er til rådighed til deres Micro:Bits. For nogle vil der mere blive tale 

om en model, der illustrerer deres løsning, mens andre vil lykkes med at lave en prototype, der 

kan teste i hvor høj grad, deres idé vil kunne løse problemet i praksis. Kursisterne skal have en 

kort introduktion til, hvordan man programmerer en Micro:Bit og især, hvordan man flytter 

programmet fra makecode.microbit.org til sin egen Micro:Bit. For de fleste plejer denne del at 

være relativt selvforklarende, men nogle skal have mere hjælp. 
 

1. Byg en prototype af jeres idé med Micro:Bit(s), planter og de forhåndenværende analoge 

materialer. (ca. 1 time) 

 

 

 

5. Argumentation 

Når prototypen er bygget, skal dens funktionalitet afprøves, og funktionalitet og det æstetiske 

udseende vurderes. På  den baggrund skal I argumentere for jeres løsning over for brugeren og 

de andre tilstedeværende. Denne fase er at sammenligne med et arkitektfirma, der deltager i en 

konkurrence og skal begrunde, hvorfor deres løsningsforslag er det rigtige. 

 

6. Refleksion 

Denne fase drejer sig om introspektion, dvs. at man kigger tilbage på processen og ind i ens eget 

læringsudbytte af at have løst design-udfordringen. Hvad har man lært? Hvad tager man med til 

en anden gang? Og hvilken transferværdi har designprocessen? Kan man overføre principperne 

til andre virkelighedsområder og andre autentiske problemer?  

 

Refleksionen er samtidig knyttet til myndiggørelsesdimensionen i teknologiforståelsesfaget, dvs. 

at man forstår sin omverden som designet og dermed som udtryk for intentionalitet og værdier. 

Dermed bliver det muligt at tænke kritisk om de produkter, der omgiver os i den livsverden, vi 

færdes i. Myndighed handler om at gøre sig selv til agent, dvs. handlekompetent og refleksiv, 

med evnen til at tænke kritisk om det givne, for bag alle selvfølgelighederne gemmer der sig en 

afgrund af ikke-selvfølgelige valg. Det gælder ikke mindst den digitale infrastruktur, vi færdes i, 

men også alle de vanedannende og afhængighedsskabende elementer, der er indlagt i alle vores 

hverdagsteknologier. 
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Kobling til kursisternes egne fag og praksis (1 lektion) 

Designtænkning kan anvendes i alle fag. Det gælder naturfagenes modellering og engineering, 

det gælder samfundsvidenskaberne fokus på research og viden om borgernes adfærd, det gælder 

de æstetiske fags skabende virksomhed og det gælder dansk, hvor literacy også inkluderer at 

man har et sprog for og myndighed over teknologi. 

 

Didaktisk giver designmodellen et stillads, man kan tilrettelægge en undervisning med 

progression ud fra, men her er det vigtigt at forstå, at der er tale om en procesmodel. Derfor skal 

der opbygges et didaktisk design udenom, sådan at mål, arbejdsformer og evaluering tænkes ind 

i det designbrief, som starter processen. På samme måde skal idegenereringen aktivere faglig 

viden, så den dybe tallerken ikke skal opfindes forfra. Endelig er det vigtigt at gøre sig nogle 

overvejelser over valg af teknologier og materialer, før et projekt startes. Det betyder, at de 

benspænd, der lægges ind i design-briefet skal tage højde for disse elementer. I modellen 

nedenfor er disse supplerende dimensioner lagt ind i Aarhus Universitets designmodel: 

 

 

Litteratur til videre studier 

 

• Blikstein, P. (2013): “Digital Fabrication and Making in Education: The Democratization 

of Invention”, in J. Walter-Herrmann & C. Buching (eds.), FabLab: Of Machines, Makers 

and Inventors. Transcript Verlag. 
 

Relevans: Dette er en af hovedteksterne (den mest citerede) i feltet Making in education, 

der beskæftiger sig med makerspaces i uddannelser. Den sætter fokus på elevers kreative 

og skabende processer med digitale fabrikationsteknologier. 
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Abstract: Artiklen fortæller om erfaringer med at lade elever arbejde med digitale 

fabrikationsteknologier i et makerspace. Den giver eksempler på, hvor avancerede 

konstruktioner elever kan lave (med den rette hjælp). I artiklen argumenterer Blikstein 

for, at making styrker elevers motivation og vedholdenhed, men han introducerer også 

Keychain syndrome, som sætter fokus på, at elever ikke er kreative af sig selv, når de kun 

er blevet introduceret til “kreative teknologier”. 

 

• Buchanan, Richard (1992): “Wicked Problems in Design Thinking” in Design Issues, Vol. 

8, No. 2, 1992, pp. 5-21. MIT Press. 
 

Relevans: Introducerer wicked problems og adresserer problembasering i relation til 

designprocesser. 
 

Abstract: Buchanan bygger på Deweys læringsteori og sætter Horst Rittels oprindelige 

kriterier for ondartede problemer ind i en designkontekst. 

 

• Hanghøj, Thorkild et al. (2017): Hvad er scenariedidaktik. Aarhus Universitetsforlag. 
 

Relevans: Designtænkning er altid indlejret i virkelige kontekster, hvorfor 

scenariedidaktik er et godt udgangspunkt for planlægning af undervisning. 
 

Abstract: I bogen undersøges, hvordan lærere i grundskolen og undervisere på 

videregående uddannelser kan forstå og bruge autentiske problemer som udgangspunkt 

for meningsfuld undervisning i eller mellem fag. 

 

• Iversen, Ole Sejer, Dindler, Christian; Smith, Rachel Charlotte (2019): Digital teknologi 

og design i undervisningen. Dafolo. 
 

Relevans: Bogen introducerer bredt til teknologiforståelse. 
 

Abstract: I bogen tilbydes en samlende introduktion til digital fabrikation, design og 

forståelse af teknologi som materiale. Her klædes lærere og alle andre med en interesse i 

dette emne på til at forstå, diskutere og uddanne elever i at blive kompetente og kritiske 

borgere I en digitaliseret verden. 
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