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DEL 1: INTRODUKTION,
FUND OG RESUME
Denne midtvejsrapport udgør en status og oversigt over projektets perspektiver og hidtidige
analytiske fund pr. forår 2022. I dette indledende afsnit opsummeres disse hidtidige analytiske
fund og temaer. Afsnittet udfolder ligeledes projektets progression i en tidslinje, som giver
overblik over både tidligere og fremtidige aktiviteter. Midtvejsrapporten skal læses i lyset af, at
projektet stadig er i gang og først afsluttes efteråret 22. Derfor er rapportens case-beskrivelser
og konklusioner forløbige og kan være genstand for nuancering i takt med at arbejdet skrider
frem.

Introduktion
Følgeforskningsprojektet i Rødovre Kommune følger i perioden august 2019 til udgangen af
2022 udvikling og kapacitetsopbygning af faget Teknologi og Innovation (T&I), som en del af
partnerskabet mellem Rødovre Kommune og Københavns Professionshøjskole (KP).
Formålet med projektet er dels at evaluere praksisforankringen og forandringspotentialet af
teknologi- og innovationsindsatsen, således at skolerne løbende kan drage nytte af den erfaring
og læring, der udvikles i Rødovre. Samtidig vil forskningsindsatsen skabe et vidensgrundlag for
justeringer og videre arbejde efter 2022. Forskningsindsatsen vil med sit arbejde indsamle
systematisk viden om de måder, hvorpå teknologi og innovation virker som fag og dimension
ude på skolerne – bl.a. hvordan der arbejdes med demokratisk dannelse; en tematik, der vil
være det primære fokus i projektets slutrapport. Konkret arbejder forskningsprojektet på at
undersøge T&I-somfag og faglighed på Rødovre Kommunes folkeskoler og ligeledes undersøger
projektet baggrunden for de kollektive intentioner, der praktiseres og udvikles lokalt og på tværs
af skolerne i kommunen (Pedersen et al. 2019). Projektet skal således afdække forskelle og
ligheder i de intentioner og praksisser, som finder sted på de forskellige skoler i deres
implementering af T&I-fagligheden.
Midtvejsrapporten opridser forskningsprojektets fokus og hidtidige resultater og giver en
opdateret præsentation af den anvendte metodologi og hidtidige analytiske fund, – tematikker
og perspektiver - som bliver lagt til grund for slutrapporten, der følger i efteråret 2022.
Som det vil blive uddybet i de kommende afsnit, bygger forskningsrapporten på et kvalitativt
generet datasæt. Dette vil sige, at vi i vores undersøgelse har prioriteret kvalitativ praksisnær
viden om, hvordan indsatsen materialiserer sig i bestemte teknopraksisser på skolerne. På
rapportens udgivelsestidspunkt dækker vores datamateriale:
•
•
•
•

Observationer fra 3 skoler - to almene folkeskoler (dele af 3 forløb) og en specialskole
(dele af fire forløb) + TekX
19 personer interviewet fordelt på 30 interviews
3 empirigenerende / analyseskabende workshops afholdt på TekX – mellem 12-20
deltagere
4 analyseworkshops afholdt lokalt på skoler
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Hvordan kan observationer fra tre skolekontekster sige noget mere generelt om T&I-indsatsen i
Rødovre Kommune? Forskningsprojektets design søger at imødekomme denne epistemologiske
udfordring ved at tænke analyseworkshops ind i en kollaborativ forskningsmodel, hvor aktører
fra flere af Rødovres Kommunes skoler er blevet inviteret til at deltage i analysearbejdet og give
deres bud på, om de kan genkende problemstillingerne i de kontekster, som de selv arbejder i.
Disse analyseworkshops har dermed både været med til at nuancere allerede indsamlet empiri
samt generet ny empiri i form af plenumdiskussioner og nye interviews. Som understreget i
indledningen er projektets empiriindsamling ikke færdiggjort endnu, hvorfor konklusioner må
tages som tentative og kan være genstand for nuancering. Ovenstående pointer uddybes i
rapportens metodeafsnit.

Projektets tidslinje og aktiviteter
Forskningsprojektet i Rødovre Kommune, som følger implementeringen af fagligheden T&I,
startede i august 2019, og løber frem til udgangen af 2022. Projektet er etableret i forbindelse
med partnerskabet mellem Rødovre Kommune og KP.
Der er undervejs i projektet foretaget justeringer af tidslinjen samt aktiviteterne på grund af
forskellige faktorer. I starten betød processen med adgang til skoler, hvilket ofte er en
omfattende proces i forskningsprojekter, at feltarbejdet var lang tid om at blive igangsat.
Projektet blev senere ramt af Covid-19, som har været og fortsat er årsag til talrige udsættelser
og aflysninger af møder, feltarbejde, interventioner og workshops. Dette har været håndteret på
bedste vis fra alle parter og beslutningen om at forlænge projektets løbetid til ultimo 2022 var
uundgåelig. Dette har også medført overførsel af timer og ressourcer mellem budgetår.
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Nedslag i findings – Projektets hidtidige analytiske fund
T&I formes og udvikles i fællesskab
Af empirien fremgår det, at flere aktører i Rødovre Kommune er med til at forme og udvikle
T&I-fagligheden. Indsatsen opleves blandt informanterne som en fælles indsats, hvor TekX
spiller en central rolle som et samlingssted for udviklingen af fagligheden. Her mødes lærere og
ledere for at udvikle, sparre og lære på regelmæssige organiserede møder. I nye indsatser opstår
ofte forskellige fortolkninger i udviklingsprocesser, hvilket i forskningssammenhæng kaldes for
et grænseobjekt - boundary object. Det er et fænomen, der præges af mere eller mindre
forskellige overlappende ideer og fortolkninger på tværs af aktører. I Rødovre opleves T&Ifagligheden at blive italesat og defineret på forskellige måder på tværs af kontekster i
kommunen, hvilket er forventeligt og normalt i udviklingsprocesser. Dette forsøger man at
imødekomme på TekX på deres regelmæssige organiserede møder med lærere og ledere, fx ved
at arbejde med et fælles sprog på T&I-fagligheden. På den måde kan T&I-fagligheden anskues
for til en vis grad i udviklingsprocessen også at være et stabiliseret fænomen, hvilket muliggør,
at der kan etableres et kommunalt samarbejde om implementering og udvikling af T&Ifagligheden.
Fra teknologi, fascination og motivation til ny undervisningskultur
Af empirien fremgår det, at visse teknologiske artefakter kan finde vej til klasserummene, fordi
de genererer en form for 'wow-effekt’. Denne effekt opstår, når lærere formår at imponere elever
eller kollegaer via teknologier i deres undervisningspraksis (Kamstrup 2016; Tafdrup 2018). I
konkrete undervisningssammenhænge kan den anvendes til at motivere og imponere både
elever og lærere for at imødekomme en evt. modstand mod T&I. At arbejde med motivation og
engagement i opstart af nye indsatser for at imødekomme modstand udgør en velkendt
problematik i implementeringsprocesser. Der opleves midlertidig også et ønske og en
bevidsthed hos T&I-lærerne om, at fokus på teknologierne og denne wow-effekt skal nedtones,
og at fokus skal være på den kritiske refleksion over, hvorvidt teknologien bidrager til at skabe
bedre undervisning og læring. Der stræbes efter, at teknologierne indgår mere reflekteret i, hvad
der beskrives som en ny undervisningskultur, hvor digital teknologi kan fungere som redskaber
på samme måde som allerede eksisterende analoge redskaber i skolens almene praksis. Det er
tydeligt, at der er teknologier, som lettere kan indgå i en bred undervisningskultur på skolen.
Disse teknologier er ofte karakteriseret ved at kunne anvendes mere umiddelbart på tværs af
fagligheder, som eksempelvis podcast-udstyr, BookCreator på iPad m.m.
Deltagelsesmuligheder og dannelse som afledt effekt
T&I åbner for nye deltagelsesmuligheder hos eleverne i Rødovre Kommune. Af empirien
fremgår det, hvordan undervisningsaktiviteter på hver deres måder indeholder perspektiver af
at uddanne og danne børn til at være borgere i et samfund præget af digitalisering. Vi ser, at
teknologien skaber deltagelsesmuligheder hos eleverne både i klasserummet i forhold til at
deltage i undervisningsforløb, men også i forhold til et demokratisk og samfundsmæssigt
dannelsesperspektiv ved, at eleverne lærer at skabe med digital teknologi. Kompetenceområdet
”digital dannelse”, som er centralt i læseplanen, omhandler netop evnen til at forstå og bruge
digitale teknologier i forhold til individer og fællesskab. Empirien viser, at arbejdet med T&I
fagligheden styrker eleverne i at kommunikere og ytre sig med og igennem digital teknologi.
Selvom målet om, at T&I skal føre til digital og demokratisk dannelse kan være udfordrende at
sætte ord på for aktørerne i forhold til, hvordan og hvorledes det implementeres og arbejdes
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med, viser vores empiri, at det eksisterer i praksis. T&I-lærerne omtaler i nogle tilfælde disse
elementer som en afledt effekt af undervisningsforløb, der primært er formuleret med andre mål
i sigte.
Læseplan og T&I-fagligheden i praksis
Vores empiri viser, at T&I-lærerne har et varierende kendskab til læseplanens
kompetenceområder og en fornemmelse for, hvor de især føler sig kompetente, og hvor de føler
sig mere usikre i forhold til at undervise, hvilket for nogle gælder programmering, netværk og
systemer. I vores empiri fremgår det også, at der ikke længere er mange af de ledere eller
fagpersoner ansat på skolerne, som var med til at udvikle T&I-faget og læseplanen. Dette kan
være årsagen til, at nogle af de relevante aktører ser dokumentet som forældet, og som et
dokument, der trænger til en opdatering. I vores empiri fremgår det, at arbejdet med T&Idimensionen i nogle tilfælde ikke nødvendigvis tager specifikt afsæt i læseplanen, men snarere
er rettet mod primært at begejstre, motivere og engagere både lærere og elever til at arbejde med
teknologier i undervisningen for at ’få dem med på vognen’. Dette skal ses i lyset af, at der, som
tidligere beskrevet, også fremgår af empirien et ønske og en bevidsthed hos T&I lærerne om at
fokus på at motivere og engagere skal nedtones frem for et fokus på den kritiske refleksion over,
hvorvidt teknologien bidrager til at skabe bedre undervisning og læring. På den anden side skal
skolerne igennem fire af de såkaldte fælles faglige forløb (udviklet af TekX i samarbejde med
skolernes T&I-lærere), hvilket er med til at sikre en læseplansfunderet undervisning af T&Isom-dimension på skolerne. Arbejdet med at strukturere, organisere og synliggøre arbejdet med
de fælles faglige forløb er på nogle skoler et centralt indsatsområde, hvilket synes interessant i
forbindelse med undersøgelsens videre fokus samt afgørende for arbejdet med læseplanens
kompetenceområder. Det fremgår af empirien, at T&I-lærerne oplever de fælles faglige forløb
som nogle, der understøtter deres arbejde og hjælper med at synliggøre for dem selv og for
skolernes lærere, hvilke teknologier og elementer af T&I, som er vigtige for dem at beskæftige
sig med.

T&I-lærerens rolle
T&I-lærerens arbejde er ofte komplekst, idet det rummer flere roller. I empirien ser vi, at T&Ilæreren oscillerer mellem at være faglig eksponent for T&I-fagligheden kombineret med et
andet fag samt rollen som teknologieksperten, der skal hjælpe elever med teknologiske nedbrud
og lign. I sådanne situationer, hvor T&I-læreren positioneres som teknologieksperten, der
udelukkende sørger for ”at sætte strøm til” kan det være en udfordring for T&I-læreren også at
understøtte den legende og eksperimenterende tilgang, som også er centralt for
dimensionsarbejdet ifølge læseplanen. Vi ser også, at T&I-lærerne ofte sørger for logistikken,
der bl.a. indebærer at gøre hardware og software tilgængeligt og koordinere undervisningsforløb
lokalt og i TekX. I nogle kontekster kommer T&I-lærerne til at fungere som et knudepunkt i
skolens teknologiske infrastruktur, idet kombinationen af teknologiekspert og underviser fører
til, at T&I-lærerne bliver et nødvendigt element i en del af de T&I-forløb, der udføres på
skolerne. Dette kan være en sårbar konstruktion, idet planlagte aktiviteter kan vælte, hvis T&Ilæreren fx er syg. Det fremgår af empirien, at man i kommunen er meget bevidst om denne
sårbarhed, og der arbejdes på at imødekomme denne udfordring ved at kompetenceudvikle
T&I-lærerne til ikke blot at være T&I-lærere men også til at kunne T&I-vejlede sine kolleger. Der
arbejdes altså bevidst med, at T&I-lærerne ikke skal blive ved med at være de eneste centrale
T&I personer.
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Lærersamarbejde i T&I-som-dimension
Det fremgår af empirien, at der eksisterer flere vellykkede samarbejder mellem faglærer og T&Ilærer. Empirien viser også, at synergieffekten ved samarbejdet især opstår, når T&I-læreren selv
har undervist i faget. Det vil sige, at samarbejdet om at implementere T&I styrkes, når begge
lærere besidder undervisningskompetence i det fag som T&I skal tænkes ind i (værtsfaget).
Dette ses især i en case, der omhandler, hvordan dansk og T&I spiller godt sammen i et forløb
om computerspil på TekX. Empirien rummer enkelte eksempler på, at lærersamarbejdet i
dimensionsdelen også kan være præget af forskellige forståelser af, hvad T&I skal bidrage med i
undervisningen – jf. eksempelvis tidligere beskrevet pointe om T&I som grænseobjekt. Disse
forskelle er ikke nødvendigvis italesat, men eksisterer som tavs viden, hvilket kan have
konsekvenser for undervisningspraksisserne, især hvis manglende prioritering eller tid til
forberedelse spiller en rolle. Der kan opstå en uklarhed om, hvad der skal ske i undervisningen,
og hvordan den skal gennemføres.
Skole og TekX
Som tidligere beskrevet er TekX samlingssted for udvikling af T&I-fagligheden både i
forbindelse med fagforståelse og fagudvikling, samt i forbindelse med gennemførsel af T&I
undervisning i praksis. Ressourcerne på TekX er ofte ikke tilgængelige lokalt, ligesom
fageksperterne, og den faglige erfaring de besidder, synes afgørende for implementeringen og
forståelsen af T&I. TekX fungerer som et fysisk samlingssted for udvikling og læring i
forbindelse med T&I, og tilmed kommer fageksperterne også ud på skolerne for at deltage i,
sparre om og udvikle T&I. TekX står altså helt centralt i implementeringen af T&I-fagligheden.
Vores empiri indeholder eksempler på, at flere faglærere er blevet mere engagerede i T&I, når de
har været på besøg på TekX i forbindelse med dimensionsarbejdet, og de begynder herefter at se
mulighederne ved den nye faglighed i deres egen undervisningspraksis. Et forhold, der også
synes at præge praksis omkring TekX, er logistik. Skolerne i kommunen er placeret forskelligt i
forhold til TekX, og de forskellige aktører oplever den fysiske afstand og logistikken til TekX
forskelligt. Dette peger på, hvordan der løbende skal arbejdes med infrastruktur og tiden hertil i
forbindelse med skolernes besøg på TekX.

Resumé af rapportens analyser
Del 3
I første afsnit ’T&I-lærerens position og læseplan i praksis’ fokuseres der på T&I-lærerens rolle i
forbindelse med implementeringen. Af empirien fremgår det, at nogle informanter giver udtryk
for, at de skal få deres kollegaer ’med på vognen’, hvilket har fået konsekvenser for arbejdet med
T&I-som-dimension. Der har været et fokus på, at undervisningen skulle være sjov og
spændende for både elever og lærere, og læseplanen er derfor blevet tildelt mindre
opmærksomhed i nogle tilfælde. Af empirien fremgår det også, at der spores en forandring hos
faglæreres indstilling over for T&I, da flere er begyndt selv at henvende sig og vise interesse. I et
underafsnit om læseplanen påpeges det, at læseplanen i fremtiden kan revideres. Udskiftningen
i T&I-lærere og lokale ledere har medført varierende fortolkninger af læseplanens funktion og
betydning i arbejdet med at implementere T&I. Fx oplever enkelte informanter, at de mangler
nogle af de kompetencer, der skal til for at løfte al undervisningen, som den er beskrevet i
læseplanen – dette gælder særligt programmering.
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I andet afsnit ’T&I-som-fag og T&I-som-dimension’ beskrives forskellen på den måde, der
undervises i T&I-som-fag og i dimensionsarbejdet. Som fag beskrives af nogle som et sted for at
træne teknologiske færdigheder, særligt med fokus på de svære teknologier som laserskæring,
3D print og kodning. Disse færdigheder ses som nogle, der senere skal kunne anvendes i den
almene undervisning på skolerne. I de fælles faglige forløb (kaldet ’Den Røde Tråd’) bliver flere
af disse teknologiske færdigheder også både oparbejdet og øvet. Empirien rummer også
eksempler på, at den del af T&I-fagligheden som omhandler arbejdsformer og læreprocesser,
hvor særligt legende og eksperimenterende arbejdsformer beskrives i læseplanen, nogle gange
erstattes af et fokus på teknologiske færdigheder.
I det tredje afsnit ’Koblingen mellem undervisningsformer, teknologi og lærerrolle’ fokuseres
der på de solide koblinger mellem T&I-faglighed og danskfaglighed, som findes i et forløb
gennemført med opstart og afslutning på skolen i danskundervisningen, og med to hele dage på
TekX. Dette forløb fremhæves for at vise, hvordan de tætte faglige koblinger i forarbejdet,
undervejs i forløbet og efterfølgende besøget på TekX danner et fundament for et
sammenhængende dimensionsforløb. Der er tydelige lærerroller (T&I- og faglærer) i
undervisningen, og eleverne hjælpes til at danne eksplicitte koblinger og drage paralleller
mellem T&I og danskfagets kerneelementer som multimodale udtryksformer, genrekendskab,
afkodning af tekster og tekstanmeldelser. Anvendelsen af spil som teknologi driver
undervisningen fremad med tydelige elementer af gamification, og det fremhæves, hvordan
teknologier ikke er neutrale elementer i undervisningen, men derimod er med til at forme
praksis. Endelig vises det, hvordan de tekniske elementer af forløbets gennemførsel er så
komplicerede, at det tager lang tid for kyndige T&I-lærere at forberede undervisningen, hvilket
peger på, hvorfor T&I-forløb ofte kan være vanskelige for faglærere alene at skulle gennemføre.
I det fjerde og sidste afsnit ’Digital dannelse og deltagelsesmuligheder’ anvendes to cases til at
vise, hvordan teknologier kan anvendes i undervisningen til at opøve og skabe
deltagelsesmuligheder. Baggrunden for afsnittets særskilte fokus på digital dannelse er, at
kompetenceområdet nogle steder i empirien træder i baggrunden i forhold til den del af
teknologi og innovation, der har fokus på at skabe teknologiske artefakter. Et fælles forløb om
digital dannelse, bliver på nogle skoler udpeget som årsag til, at T&I ikke arbejder nok med dette
kompetenceområde. Derfor vises det med konkrete eksempler, hvordan forløb med fokus på
digital dannelse kan se ud, når det lykkes. I den første case vises det, hvordan elever trænes i at
bruge teknologier til at udtrykke sig og interagere med deres omverden, både fagligt og
personligt. Konkrete teknologier bliver på skolen introduceret til at give eleverne en stemme i
den faglige undervisning, men er også teknologifærdigheder, som de kan anvende i deres
hverdagsliv uden for skolen. I den anden case skaber elever deres egne digitale spil. De bliver
her trænet i ikke blot at være konsumenter af teknologier og brugerflader, men snarere skabere i
forbindelse med udformning af digitale spil. I forløbet inddrages en forståelse af digitale
teknologiers betydning for fællesskab og virkelighedsopfattelse, og forløbet bliver eksemplarisk i
forhold til at vise, hvordan der kan arbejdes konkret med digital dannelse og
deltagelsesmuligheder i T&I undervisningen. Afsnittet viser således, hvordan elever i
undervisningen kan trænes i at skabe og anvende digitale teknologier både i forbindelse med en
faglighed og i forbindelse med deres sociale liv.
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Del 4
I det første afsnit ’T&I-lærernes samarbejde med andre faglærere’ fremhæves særligt to
problemstillinger, som kan opstå i samarbejdet især hvis der ikke har været den nødvendige
forberedelse. Vigtigt er det også at huske, at der eksisterer flere vellykkede samarbejder mellem
faglærer og T&I-lærer, hvilket fremgår af empirien. Problemstillingerne, der i dette afsnit er
præsenteret, demonstreres i en case fra et undervisningsforløb med T&I-som-dimension i
matematik. Den første problemstilling omhandler de potentielt modstridende målsætninger,
som kan opstå, når to fagligheder skal mødes i et tværfagligt forløb. Den anden problemstilling
relaterer sig til roller og positioner i forbindelse med gennemførsel af undervisningen. I casen
vises det, at faglærer og T&I-lærer ikke har et tydeligt fælles formål med undervisningen, de har
begge deres egne dagsordner. Netop disse situationer kan opstå, når der ikke er klarhed over
roller og positioner i forbindelse med undervisningen eller pga. manglende fælles forberedelse.
T&I-læreren fremhæver, at sådanne situationer opstår, når der arbejdes frem mod et større
ejerskab og involvering af faglæreren i dimensionsarbejdet. T&I-læreren afgiver plads og
autoritet, hvilket afføder et større behov for fælles formål, roller og målbeskrivelser, hvilket
peger på et behov for mere fælles forberedelsestid. Forskellige grader af styring af eller
samarbejde om undervisningen, kræver således forskellige grader af forberedelse. På tværs af
skolerne fremhæves det blandt lærere og T&I-lærere, at samarbejdet i dimensionsarbejdet lettes
i de fag, hvor T&I-læreren har undervisningskompetence eller undervisningserfaring, hvorfor
dimensionsarbejdet også præges af de enkelte T&I-læreres faglige profiler. Dette understreges i
forbindelse med professionelle læringsfællesskaber herunder kollektiv læring, hvor lærere er
åbne for og interesseret i at lære af samarbejdet.
I det andet afsnit ’Klasse, lab-inspirerede læringsmiljøer og TekX’ behandles den rolle TekX og
de lab-inspirerede læringsmiljøer på nogle skoler har i T&I-undervisningen. TekX er en central
aktør for fagforståelse og fagudvikling, samt for gennemførsel af T&I undervisning i praksis.
Ressourcerne på TekX er ofte ikke tilgængelige lokalt, ligesom fageksperterne og den faglige
viden og erfaring, som de besidder, synes afgørende for implementeringen og forståelsen af T&I.
Et forhold, der synes at præge praksis omkring TekX er logistik. Skolerne i kommunen er
placeret geografisk forskelligt i forhold til TekX og oplever den fysiske afstand, logistik og
transportmuligheder og -tid forskelligt. Når undervisningen i T&I-som-fag er angivet til to timer
om ugen, er det nødvendigt med skemaomlægninger med temadage eller -uger, hvis skolerne
ønsker at gøre brug af TekX, for at undervisningstiden på nogle skoler ikke bruges på transport.
Lab-inspirerede læringsmiljøer - forstået som rum, hvor undervisning med inspiration fra TekX
kan gennemføres - er derfor en vigtig faktor på nogle skoler for at gennemføre T&Iundervisning med teknologier og innovative arbejdsprocesser. På en skole har de gode
erfaringer med at bruge et lab-inspireret lokale, hvortil der ofte er koblet en T&I-lærer, som
varetager eller faciliterer arbejdet i laboratoriet. Arbejdet i dette lokale kan karakteriseres med
en tydelig rollefordeling mellem T&I-læreren og faglæreren, og teknologierne må ikke altid
forlade lab, på grund af erfaringer med at disse går i stykker ved udlån. Disse rammer synes der
at være enighed om, da det tekniske ansvar overlades til T&I-læreren i lab, som også er
eksperten, hvorved kravene til faglærerne ikke er så høje i forbindelse med T&I-undervisningen.
Del 5
I denne afsluttende del 5 er der præsenteret forskellige analytiske perspektiver omhandlende
teknologi som kulturforandrende i skolerne. Der gives i et af afsnittene et indblik i en praksis,
hvor teknologi netop er blevet kultur. Det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden,
men noget som over tid lykkes. Dette skyldes både velorganiserede strukturer omkring
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implementeringen af teknologien herunder blandt andet opbakning fra ledelse til fx at have tid
og ressourcer til at lære at bruge, inddrage og udvikle pædagogikker med teknologien. I
eksemplet, som gives i afsnittet, har læreren i samarbejde med en tale-høre konsulent over flere
år udviklet pædagogik i samspil med den aktuelle teknologi. Eksemplet er et godt billede på, at
teknologianvendelse fordrer refleksion over, hvilken teknologi og hvordan teknologien bedst
fremmer faglige formål i praksis (Hasse & Brok, 2015).
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DEL 2: TEORI OG METODE
Teoretiske og metodologiske tilgange
I dette projekt undersøges, hvad der ’driver’ T&I-som-fag og T&I-som-dimension. Under dette
overordnede forskningsspørgsmål anlægges et STS -inspireret (Science and Technology Studies)
perspektiv (Sismondo 2010; Fx Danholt and Gad 2021) på, hvordan T&I-fagligheden bliver til i
lokale teknologimediererede praksisser på tværs af Rødovre Kommunes skoler. For at forstå,
hvordan der bliver arbejdet med at omsætte T&I til pædagogisk praksis, må der rettes en
opmærksomhed på lokale problemstillinger herunder organisation, teknopraksisser og
pædagogisk tænkning lokalt på skolerne. Sådan et metodologisk valg giver et indtryk af en
kompleks implementeringsproces, hvor skolerne på tværs af Rødovre Kommune anskues som
forskelligartede empiriske felter med forskellige pædagogiske, organisatoriske og teknologiske
praksisser og virkeligheder. Dog har alle aktørerne det til fælles, at de er med til at forme og
udvikle T&I-fagligheden. Dette er følgeligt ikke en ensartet proces, hvor alle aktører forfølger et
klart defineret mål eller er nået til konsensus om en endelige og stabiliseret definition af T&Ifagligheden. Tværtimod fremtræder T&I som, hvad der i STS-forskningen kan kaldes for et
boundary object - eller på dansk et grænseobjekt. Begrebet er oprindeligt formuleret af Star &
Grisemer (1989), der giver følgende definition:
“Boundary objects are objects which are both plastic enough to adapt to local
needs and the constraints of the several parties employing them, yet
robust enough to maintain a common identity across sites” (ibid, p. 393).
Oversat til dette projekts perspektiv kan T&I forstås som et komplekst fænomen, der er plastisk
nok til, at det på tværs af skolerne kan fortolkes i forskellige retninger – fx at T&I materialiserer
sig i forskellige pædagogiske teknopraksisser med forskellige formål og mål. Samtidig er T&I
også et til en vis grad stabiliseret fænomen, hvilket muliggør, at aktørerne på skolerne og i
kommunen kan blive enige om, at det er samme fag, der arbejdes med og implementeres - altså
at der kan etableres et kommunalt samarbejde om implementering og udvikling af faget.
Forståelsen af T&I som et boundary object giver mulighed for at rette et analytisk blik på,
hvordan forskellige fortolkninger af fagligheden fører til forskellige praksisser. Dette betyder
ikke, at praksisserne nødvendigvis modarbejder hinanden – perspektivet skal i højere grad ses
som forskningsbidrag, der kan styrke den fortløbende diskussion af, hvad T&I er og skal være og
dermed også bidrage til at skabe et vidensbaseret grundlag for det videre arbejde med
udviklingen af faget (L. B. Andersen 2021).
De epistemologiske konsekvenser ved dette valg af teoretisk prisme bliver, at projektet placerer
sig i en socialkonstruktivistisk position, der anlægger et blik på, hvordan forskellige sociale
aktører netop er med til ’konstruere’ T&I via teknopraksisser, der både rummer ord og ting.
Materialiteter bliver forviklede med andre fænomener som sprog, lokale værdier og politiske
agendaer, der gensidigt præger, hvordan udviklingen og eksekveringen af T&I finder sted.
Perspektivet giver anledning til at undersøge, hvilke dimensioner ved T&I, der går på tværs af de
forskellige lokale kontekster, og hvilke problematikker, der specifikt knytter sig til en fremfor
andre. Dette illustrerer projektet bl.a. via et fokus på, hvad der kan kaldes for
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artikulationsarbejde (Bossen & Lauritsen 2021, s. 64). Med begrebet rettes fokus på, hvordan
T&I i forskellige kontekster bliver materielt og diskursivt repræsenteret, hvordan det bliver
fortolket i konkrete pædagogiske teknopraksisser, og hvordan de involverede aktører
koordinerer disse aktiviteter. Via dette perspektiv analyseres fortolkninger af faget og, hvordan
disse kan ses som forsøg på at give det identitet og betydning. Forskellige artikulationer på tværs
af involverede aktører er derfor også med til at fremhæve T&I som et grænseobjekt, der gøres til
genstand for ensartede og/eller forskellige fortolkninger. Forståelsen af skolerne som forskellige
empiriske kontekster fører til tesen om, at der vil være forskellige artikulationer af faget, der
forårsages af de lokale problemstillinger og den lokale kultur, der eksisterer netop dér.
Kollaborativ forskning
Spørgsmålet i forlængelse af disse overvejelser bliver følgelig, hvordan de teoretiske
perspektiver omsættes til dataindsamling og empiriproduktion. For at få adgang til og indblik i
lokale problemstillinger, har det være sine qua non for projektet et etablere et tæt samarbejde
med skolerne, TekX og de relevante faggrupper for T&I-lærerne. Dette vil primært sige
afdelingsledere, T&I-lærerne og TekX-konsulenter. Vejen til situeret praksisviden er gået
gennem en kollaborativ tilgang, hvor de førnævnte grupper har ageret både informanter og
deltagere i workshops om både lokale og tværgående problemstillinger. I forløbet har vi bl.a.
afholdt analyseworkshop, hvor konsulenter, lærere og ledere fik muligheden for at reflektere
over vores valg af analytiske spor og komme med inputs til det videre arbejde. Dette har været
med til at sikre, at følgeforskningen har kunnet etablere en tæt forbindelse til praktikernes
problemstillinger samtidig med, at vi har kunnet præsentere dem for nye perspektiver på deres
egne praksisser. Hensigten med at etablere et kollaborativt samarbejde om forskningsprocessen
er at sikre, at projektets analytiske fokus bliver relevant for de praksisser, som projektet senere
skal intervenere i. En måde at gøre dette på er netop at åbne op for et fælles blik på T&I som et
boundary object og invitere projektets deltagere til at kommentere på og reflektere over
analyserne, der viser, hvordan forskellige rationaler og fortolkninger, der ikke nødvendigvis er
åbenlyse for aktøerne selv, er med til at præge udviklingen af faget – forskningen kan med andre
ord være med til at eksplicitere forskellige positioner og grænser internt i kommunen. I det
nedenstående afsnit vil vi mere konkret skitsere de metodiske værktøjer, der er taget i brug for
at producere projektets datagrundlag.

Kollaboration og etnografi som metode
I ovenstående er projektets teoretiske og metodologiske perspektiver blevet bestemt som
socialkonstruktivistisk forskning, der gør brug af kollaborative tilgange. Hvem er det mere
specifikt, der kollaboreres med? I den informantgruppe, som projektet tager udgangspunkt i
indgår afdelingsledere, konsulenter og lærere i kommunen (Kristiansen and Bloch-Poulsen
2018, 10). Informanterne dækker med andre ord over forskellige funktioner, der alle spiller en
vigtig rolle i udviklingen af T&I. At inddrage en informantgruppe bestående af mennesker med
forskellige funktioner ligger imidlertid også inden for rammerne af, hvordan der normalt
arbejdes i aktionsforskningen. Sagt med andre ord:
” Ledere, medarbejdere, forskere og eventuelt andre interessenter beslutter sig
sammen for at igangsætte en forandrings- og forskningsproces i
organisationen/organisationerne. Sammen evaluerer de løbende resultater og
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undersøger betingelserne for at skabe de ønskede forandringer eller
forbedringer.” (Kristiansen and Bloch-Poulsen 2018, 11)
Selvom det er et kollaborativt projekt, med en grad af symmetri blandt deltagerne, idet de (til
dels) deler den fælles målsætning og undersøgelsesinteresse, er rollerne blandt deltagerne i
projektet forskellige (David Budtz Pedersen et al. 2019, 116–18). Der er en vigtig skelnen mellem
deltagernes roller i denne kollaborative forskningsindsats, da symmetri i forhold til målsætning
ikke er ensbetydende med, at alle skal kunne det samme eller besidde den samme viden, som
udtrykkes af Kristiansen & Bloch-Poulsen:
”Medarbejdere, ledere og forskere er ikke lige. Medarbejdere og ledere ved mere
om deres arbejdsplads, end vi gør som eksterne forskere; omvendt ved vi
sædvanligvis mere om forskning end dem. Vi er ikke med-ingeniører, hvis der er
tale om en teknisk organisation, ligesom vi heller ikke betragter dem som
medforskere.” (Kristiansen and Bloch-Poulsen 2018, 11)
I det følgende beskrives, hvordan disse forskellige roller mødes i udformningen og
gennemførslen af aktionsforskningsprojektet. De forskellige faser af aktionsforskningsprojektet
kan overordnet kategoriseres som følgende:
A. Baselineundersøgelse – workshops og interviews med lærere og ledere
B. Undersøgelsesspørgsmål og forskningsinteresse – workshops, dialogiske
møder og interviews med lærere og ledere
C. Feltarbejde i praksis med løbende interviews og workshops med diskussion af
analysespor
D. Analysefase – analyseworkshops og midtvejsrapport
E. Intervention og implementering – ny praksis med sparring fra kollegaer og
forskere
F. Afslutning af projektet med anbefalinger for fremtidig forankring, forandring
og udvikling af T&I-faglighed
A – Første fase
I den første fase af projektet inddrages ledere og lærere i workshops, hvor der etableres en
baseline for implementeringsprocessen. Disse workshops blev afholdt for ledelsen og lærere
separat. Her blev der skabt en fælles forståelse af hvilke styrkeforhold og udfordringer, der
eksisterer på de enkelte skoler, og hvordan de er koblet til lokale praktiske forhold, samt hvilke
styrkeforhold og udfordringer der går på tværs af kommunens skoler.
B – Anden fase
I den anden fase af projektet rettes en opmærksomhed på at udvikle og nuancere projektets
undersøgelsesspørgsmål i samarbejde med skolerne. Dette arbejde skete konkret på de enkelte
skoler, hvor projektets forskningsinteresse sammen med lærere og ledere på skoler blev omsat
til konkrete undersøgelsesspørgsmål tilrettet de konkrete kontekster. Intentionen var her at
skabe fælles mål for forskningsindsatsens undersøgelser (David Budtz Pedersen et al., 2019, p.
112). Således blev feltarbejdets formål diskuteret med ledere og lærere på skolerne for at sikre,
at forskningen kunne levere relevant viden og inputs til udviklingen af deres praksis. I projektet
blev der derfor både indledningsvis og løbende arbejdet med at udforme og vedligeholde en
fælles forståelse af problemstillingen, som ønskes undersøgt på de enkelte skoler.
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“Collaboration is a coordinated, synchronous activity that is the result of a
continued attempt to construct and maintain a shared conception of a
problem.”(Roschelle and Teasley 1995, 70)
Formålet med den kollaborative tilgang til udviklingen af undersøgelsesspørgsmål, målsætning
og senere til analysefasen efter feltarbejdet er at skabe en gensidig forpligtelse om en delt
målsætning i projektet mellem forskere, lærere og ledere (David Budtz Pedersen et al., 2019, p.
112-13). På skolerne var opgaven i forskningsprojektet således at komme nærmere en forståelse
af, hvilke områder inden for T&I fagligheden, som man var interesseret i at få sparring og støtte
til at udvikle.
C – Tredje fase
I tredje fase, som består af feltarbejdet, finder de empiriske undersøgelser sted. Det er dog også
undervejs i feltarbejdet, at analysen begynder at tage form, hvorfor de empiriske fund og
analytiske retninger også blev delt løbende med deltagerne i projektet både på skoler og centralt
på workshops på TekX. Det er således ikke alene i slutningen af feltarbejdet, at lærere og ledere
inddrages i analysearbejdet, men også undervejs da en central del af det kollaborative design
indebærer, at erfaringer og viden opstår i samarbejdsprocessen og derved også deles i denne
proces (David Budtz Pedersen et al., 2019, p. 113).
D - Fjerde fase
Intervention og implementering – ny praksis med sparring fra kollegaer og forskere
E – Femte fase
Afslutning af projektet med anbefalinger for fremtidig forandring og udvikling af T&I-faglighed.
Visuel etnografi som metode
Projektets empiriske materiale består fortrinsvis af deltagerobservation og kvalitative
semistrukturerede interviews. I projektet anvendes etnografiske metoder (Pink 2007) i form af
videoobservationer og lydoptagelser både i forbindelse med deltagerobservationer på skolerne
og på TekX samt i forbindelse med semistrukturerede interviews. Når visuelle metoder er valgt
som centrale i projektet, er det på grund af de egenskaber, som det visuelle datamateriale har.
Videodata er i projektet frugtbart i forbindelse med det kollektive forskningsarbejde, da det er
muligt at gense og diskutere detaljerige observationer fælles i forskningsgruppen - samt på
analyseworkshops med informanterne - for herigennem at skabe ny viden.
Sagt med andre ord er videomediet særligt velegnet til kollaborativ forskning (Rehder and
Møller 2021; David Budtz Pedersen et al. 2019).
Der kan opstilles minimum fire argumenter for brugen af film som videnskabelig videndeling i
kollaborative projekter med afsæt i Roschelle tekst om videoetnografi (Roschelle 2000):
1.

Forskeren bevarer audiovisuelle data for handlinger og interaktioner, som
indeholder kompleksiteten af tale, mimik, gestik m.m.
2. Gentagende visninger af samme scene kan føre til flere og mere komplekse
indsigter, som ikke opnås fra transkriberede observationer.
3. Film understøtter fortolkninger fra mange forståelsesrammer og
perspektiver, og kan derfor anvendes som fælles medium for tværfaglig
analyse.
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4. Film kan deles med deltagerne for at muliggøre deres perspektiver på egen
adfærd.
Det er særligt i vores analyseworkshops, både de lokale på skolerne og de centrale
analyseworkshops for alle lærere i kommunen, at vi anvender videomediets særegenhed for
facilitering af kollaborative analyseprocesser. Vi gør fx brug af fordelene ved, at scener kan
genses med deres iboende kompleksitet, som kan fortolkes forskelligt af de tilstedeværende
lærere og ledere, ligesom samme kan se dem selv agere i praksis og få andet blik på egen praksis
og det rum, som de har justeringer og eventuelle forbedringer til.
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DEL 3: T&I
FAGFORSTÅELSE OG
FAGIDENTITET
T&I-lærerens position og læseplanen i praksis
I dette afsnit præsenteres en analyse af, hvordan T&I-lærernes rolle og positioner i udbredelsen
af fagligheden på skolerne har haft indflydelse på implementeringen og anvendelsen af T&Ilæseplanen.
T&I-lærernes funktion på skolerne er oftest at være primus motor for udbredelsen og
gennemførsel af T&I-faglige forløb i klasserne - enten ved at varetage undervisningen i T&Isomfag, eller ved at indgå i et samarbejde med andre faglærere om at afvikle T&I-undervisning
som dimension i et andet fag. I praksis betyder det, at det har været T&I-lærernes opgave at lave
opsøgende arbejde på skolerne for at få andre lærere til at åbne for, at de i samarbejde har
kunnet lave et forløb med T&I ind i eksisterende fag. En T&I-lærer forklarer det som følger:
”En af de ting vi jo også er ansat til, det er jo også til udbredelse – vi er jo også
vejledere. I det ligger der jo også at der skal nogle kollegaer med på vognen. Det
har været en enorm stor del af opgaven og problemet at få dem med på vognen.
Reaktionerne er lige fra ’det kan du godt glemme’ til ’det lyder enormt
spændende’ det er jo det man får når man har et lærerværelse.”
Det har betydet, at T&I-lærerne har måtte udarbejde strategier til at gøre det nemmere at
komme ind i andre læreres undervisning. I dele af vores empiri har de i nogle tilfælde mødt
modstand og afvisninger i deres opsøgende arbejde, og deres kollegaer har i nogle tilfælde været
kritiske over for måden, deres tidligere lærerkollegaer nu påtog sig at fungere som lokale T&Ikonsulenter på skolerne. T&I-lærerne har derfor i nogle tilfælde været nødt til at finde lærere,
som på forhånd har været åbne for ideen om at lave T&I-forløb og dermed integrere T&I ind i
deres eksisterende faglighed. Nogle af T&I-lærerne har altså startet med at udbrede
dimensionsundervisningen der, hvor der har været mindst modstand.
En anden central del af udbredelsesstrategien hos T&I-lærerne, som vi kan se i dele af vores
empri, har været at fokusere på undervisningsforløb med teknologier, som har vagt begejstring
hos lærere og elever. Særligt har det været afgørende, at eleverne har været begejstrede for
undervisningen. Denne tilgang har fungeret som strategi på to måder. For det første har den
været et middel til at få faglærere overtalt til at ville lave flere forløb på et senere tidspunkt, og
for det andet har den bidraget til at gøre selvsamme faglærere til medproducenter af
fortællingen om, at T&I-undervisning er sjovt og spændende – hvad der derfor også er blevet til
et succeskriterie for undervisningen og en måde at rekruttere flere undervisere til faget. Dette
har imidlertid nogle gange haft konsekvenser for planlægningen af T&I-fagets undervisning:
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”Det er jo også derfor, at vi i de første 3 år er gået derhen, hvor de synes det er
spændende. Hvis de synes det er spændende, så gør vi det. Der kan man ikke
nødvendigvis lige kigge på en læseplan og finde ud af, hvor vi kan rejse noget
begejstring. Så derfor kan vi langsomt efter år 3 begynde at sige, vi har altså også
en læseplan. For det første var altså, at få folk til at synes det var spændende.”
I citatet ekspliciterer informanten, hvordan målet med, at undervisningen skal gøres sjov og
spændende, har ført til, at informanten ikke har kunne prioritere at følge læseplanen. Det er
noget, som informanten i højere grad ser bliver muligt, efterhånden som flere undervisere
begynder at være åbne for at indgå i samarbejde om at skabe forløb med T&I-som-dimension i
deres eksisterende undervisningsfag.
”Jeg synes faktisk at vi nu har fået et lærerværelse, hvor lærerne selv kommer og
siger ’jeg har den her ide’ eller ’jeg vil det her’, og det er meget få man egentlig
skal presse til det, altså hvor man skal ’trække folk til truget’ ik´.
Der eksisterer med andre ord i dette eksempel en oplevelse af, at der efterhånden er blevet
oparbejdet nok velvilje i lærerkollegiet til, at T&I-lærerne ikke alene behøver at fokusere på det
sjove og spændende, men også kan åbne for et mere strategisk arbejde med
kompetenceområderne og læseplanen. De skal ikke længere lave det samme opsøgende arbejde
eller overbevise deres kolleager om T&I-faglighedens relevans i samme omfang som tidligere.
Udfordringer med læseplanen i praksis
Som tidligere beskrevet, så har de første år af arbejdet med T&I-fagligheden været præget af at
få engageret og motiveret lærere og elever til at arbejde med den nye faglighed, særligt i
dimensionsarbejdet. Dette har i nogle tilfælde resulteret i et andet formål med undervisningen,
end det som er beskrevet i læseplanen.
En anden og gennemgående udfordring for anvendelsen af læseplanen er, at den er skrevet for
flere år siden, hvor der endnu ikke var konkrete erfaringer med at undervise i fagligheden. Det
betyder, at nogle T&I-lærere betragter læseplanen som forældet, eller trængende til en
opdatering.
”Når man snakker om læseplanen, så snakker man jo også om noget, der er lavet
uden man havde et greb om, hvordan virkeligheden så ud. Det skal man jo huske.
Der er jo lavet en årsplan, hvor vi sad nogle mennesker, der jo ikke var uddannet
til det, og som ikke havde undervist i det og sagde, hvad tror vi et fag skal
indeholde. Som ’hvad tror vi’. ”
T&I-læreren påpeger her, at faget blev skrevet i en anden tid uden de erfaringer, som lærerne
har nu. Disse perspektiver kommer fra T&I-lærere, som har en meget engageret faglig ledelse,
hvor flere af T&I-lærerne også selv har deltaget i udviklingen af fagbeskrivelsen. Alligevel mener
nogle, at der er behov for en revidering af læseplanen, så den stemmer overens med erfaringer
fra de sidste tre års arbejde.
”… der er ting som ikke giver mening, som vi troede gav mening, det gav egentlig
ikke mening i det omfang… altså det skal i hvert fald ikke fylde lige så meget i de
der søjler… og så opdager vi at der er nogle søjler som giver mere mening i den
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virkelighed vi er i, eller den virkelighed som børnene er i, og så andre som måske
ikke gør. Så der er en masse ting der går op for en…”
Fagligt er der således et behov hos nogle T&I-lærere for at se en læseplan, der er realistisk og
afspejler den praksis, der finder sted. Det forstærkes af, at der har været stor udskiftning blandt
T&I-lærere og ledere undervejs i arbejdet med T&I fagligheden. På flere skoler er T&I-lærerne
kommet til efter læseplanens tilblivelse, hvilket betyder, at den forståelse, der lå af T&Ifagligheden, da læseplanen blev skrevet, ikke længere kan tages for givet. Dertil har fagligheden
nu fået flere år til at udvikle sig i praksis, og der er efterhånden solide undervisningserfaringer,
samt logistik- og ledelseserfaringer fra T&I-indsatsen. Generelt ligger der en motivation og
ønske hos lærerene om at deltage i den fortløbende tilpasning og udvikling, hvorfor flere af T&Ilærerene udtaler et ønske om at tage læseplanen op til revision.
Endelig eksisterer der et grundlæggende problem i forhold til de kompetencer, som der kræves
for at kunne undervise i alle T&I-fagets kompetenceområder.
” … der er nogle ting, som vi ikke har kompetencer til at undervise i (…) Så jeg
tror hvis du spørger hovedparten af menneskerne i T&I om de der søjler med
algoritmer og hvad der er inde i en computer, og hvordan fungerer et netværk, så
ville de sidde fuldstændigt - inklusiv mig - selv langt hen ad vejen og sige… ´øhhh
hvad?´ De fleste af os kan ikke tekstkode, mange af os kan ikke engang blokkode.
Så må man jo træffe et valg og enten sige ’vi retter planen til kompetencerne
[blandt T&I-lærerne]’ eller ’vi uddanner folk til de ting vi synes der skal være i
planen’.
Der lå i den indledende formulering af T&I-fagligheden en forventning om at T&I-lærere ville
gennemgå en fortløbende og dybdegående kompetenceudvikling. Denne kompetenceudvikling
sker i praksis til netværksmøder på TekX, som tjener til faglig fordybning og inspiration til
undervisningen, men fungerer ikke som en kursusbaseret kompetenceudvikling inden for
specifikke områder af T&I-fagligheden. Der er derfor enkelte områder, hvor T&I-lærerne ikke
har den tilstrækkelige viden eller de rette kompetencer til at drive fagligheden. Igen opstår der
her et ønske om, at der enten justeres på læseplan og kompetencer eller sættes ind med
efteruddannelse af T&I-lærere, så deres kompetencer stemmer overens med, hvad der forventes
i læseplanen.

T&I-som-fag og T&I-som-dimension
Sådan som fagligheden er beskrevet i læseplanen, er T&I en faglighed som både eksisterer som
selvstændigt fag og som dimension. I læseplanen hedder det, at faget skal afvikles som et
selvstændigt fag i 6.-8. klasse og som en dimension igennem hele skoleforløbet 0.-9. klasse. Der
er skoler, der søger dispensation til at implementere fagligheden anderledes end i læseplanen,
da der er valgfrihed i forhold til lokal koordinering af ressourcer og dermed organisering og
placering af fagligheden. Erfaringerne med at implementere T&I-fagligheden ved to lektioner
om ugen har på flere skoler vist sig uholdbar. I stedet er de gået over til at fokusere særligt på
dimensionsarbejdet.
”Så skal man stadig lære færdigheder ligesom man lærer færdigheder i matematik
og dansk, men så bliver det sat ind i den her [kontekst], så du bruger teknologien
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når det giver mening og du bliver kritisk omkring det. Så du ikke bare lærer
teknologi for at lære teknologi.”
På en af skolerne har hele 6. klasse T&I-som-fag fire lektioner om ugen i et halvt år. Hvorefter
de i 7.klasse har T&I-som-fag i halvdelen af skoleåret og som dimension i den anden halvdel
samt senere i 8. klasse. De har valgt at prioritere sammenhængende tid til T&I-som-fag, så det
er nemmere at skabe et produkt og arbejde fokuseret med designprocesserne i stedet for at have
to lektioner om ugen. En T&I-lærer fra skolen udtaler:
”Det der med at have det mere komprimeret, det er meget bedre.”
En af de overvejelser, der har været hos nogle af T&I-lærerne i forhold til vægtningen mellem
T&I-som-fag overfor dimensionsarbejdet er, at T&I-lærernes opgave med at udbrede faget er
nemmere, når fagligheden ligger som dimension. Når T&I-lærerne underviser i faget, så bliver
det hurtigt en isoleret faglighed, hvor de alene arbejder med T&I uden at andre lærere
nødvendigvis forstår at koble deres fagligheder til det eleverne lærer i T&I-timerne.
”Det er også derfor at dimensionen er interessant. For når du laver faget, så bliver
den viden du skaber hos dig og eleverne. Men hvis du laver dimensionen, så
breder du viden ud til lærertemaet også ik.”
Netop koblingen mellem T&I-som-fag og T&I-som-dimension er noget, som nogle af lærerne
fremhæver, da de tænker undervisningen i T&I som fag som værende rettet mod at levere viden
om redskaber samt kompetencer til at anvende disse teknologier i andre fag og faglige
sammenhænge. Her bliver blandt andet kodning fremhævet, som noget, der sjældent er
populært i dimensionsarbejdet, men som i stedet må trænes i T&I-som-fag.
”Så derfor taler jeg for, at vi skal kunne have faget til stadig at kunne tage det lidt
nørdet, og så dimensionen til at kunne lægge fagene ind i [T&I] arbejdet.”
En af de begrænsninger, der ligger i undervisningen af T&I-faget, set i forhold til de erfaringer
som elever får gennem arbejdet med T&I-faget, er, at det alene er T&I-læreren, som er til stede i
undervisningen. Derfor er der ikke andre end T&I-læreren og eleverne, der kan udbrede disse
erfaringer med færdigheder og undervisningsformer på skolen.
Fordelingen af hvad der arbejdes med i T&I-som-fag, og hvad der er fokus i T&I-som-dimension
er blevet udviklet. Det er ikke en opdeling, som er beskrevet i læseplanen. Det er gennem
erfaringerne med, hvad der har været vanskeligt og tidskrævende, at T&I-lærerne har fundet ud
af, hvilke teknologier og fagområder de henlægger til undervisningen i T&I- som fag, og hvad
der er relevant for dimensionsarbejdet.
”Der er ikke så mange der er interesseret i det her med kodning eller
laserskæring, eller et eller andet som de har synes var svært til at starte med. Så
det har vi puttet ind i faget, fordi det jo er os der har stået for det hele. Sådan har
det været på alle skolerne. Så det er helt naturligt at det er den måde, det er
blevet. Vi har jo også fundet ud af at det giver meget god mening, at de faktisk
lærer de her færdigheder i det her fag (…)”
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Det betyder, at T&I-som-fag kan være mere produkt- og færdighedsorienteret end
dimensionsarbejdet, da det skal understøtte elevernes udvikling af teknologiske færdigheder,
som kan anvendes i andre fag. Dette udgør en opfattelse af forskellen mellem T&I-som-fag og
T&I-som-dimension blandt nogle af T&I-lærerne.
De fælles faglige forløb1, som er udviklet af TekX i samarbejde med skolernes T&I-lærere, har
fokus på alle elementer af læseplanen. Disse forløb har været en måde, hvorpå man fra TekX’
side har søgt at sikre en ensartet og læseplansfunderet undervisning af T&I-som-dimension på
skolerne. Alle klasser i kommunens skoler forventes at gennemføre disse forløb, der i daglig tale
beskrives som ’den røde tråd’.
Her introduceres elever til udvalgte og eksemplariske teknologier, som ligeledes forventes at
blive inddraget i anden undervisning.
”Der ligger jo også nogle af de teknologier skjult, som vi synes de skal lære. Så når
de på fjerde lige får 3D print, så er det jo ikke tilfældigt. Så der kan man sige, at
der har vi jo også sneget nogle færdigheder ind i de færdige forløb, hvor de
[lærerne] får hjælp med det. Så de måske kører dem selv, eller får hjælp til det. Så
hvis de kun arbejder med dimension, så ligger der en progression fra 0. til 9.
klasse, hvor der både er noget design og så noget teknologi. Så her kommer der
en hentydning til lærerne om, at det er meget fint, hvis de på denne årgang
faktisk lærer noget om den her teknologi. ”
I vores empiri fremgår det at nogle af T&I-lærerne oplever de fælles faglige forløb som nogle, der
understøtter deres arbejde og hjælper med at synliggøre for dem selv og for skolernes lærere,
hvilke teknologier og elementer af T&I, som er vigtige for dem at beskæftige sig med. Der er
generelt en stor begejstring ved de fælles forløb og den sikkerhed, som det giver for både T&Ilærere og skolens lærere, som skal ind og arbejde med T&I.
I læseplanen er T&I-fagligheden kendetegnet ved at være båret af eksperimenterende og legende
arbejdsformer og læreprocesser. Netop i undervisningen af T&I-som-fag eksisterer rammerne
for, at T&I-lærerne selv kan tilrettelægge og gennemføre undervisningen, så den møder disse
kriterier. I vores observationer af T&I-undervisningen som fag, er det netop hvad vi har
identificeret, som kendetegnende for denne. I tillæg til eksperimenterende og legende
arbejdsformer, ligger designprocesser som et centralt element i undervisningen, selvom den
ikke fremgår som lige så central i læseplanen. Det er således ikke alene færdighederne, der er i
fokus, men også ønsket om at skabe produkter gennem designprocesser.
Et formål med T&I faget, som ikke ekspliciteres af lærerne, må således også være, at faget bliver
drivende for nye og kreative arbejdsformer, samt for innovative designprocesser, så disse kan
bredes ud på skolerne som en mere integreret del af den øvrige fagundervisning.
” (…) bliver en naturlig del af undervisningen, som skal spredes ud som en
undervisningskultur hvor børnene bare siger ’hey må vi lige smutte op og optage
en podcast eller den her plakat’, som noget der bare bliver en naturlig del af
skolen, som hvis de spurgte ’må vi lige gå ned og hente noget pap eller lave en
1

https://tekxrk.dk/ff20-2021/
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planche?’. Det er bare stille og roligt sivet ud i klasserne som dimension. Så det
giver bare mening at det er sådan det er.”
Det er således ikke alene færdigheder, som T&I-som-fag skal udstyre eleverne med, men også en
indsigt i og erfaring med at arbejde med design og innovation i undervisningen på en måde,
hvor den kan lede til, hvad en T&I-lærer beskriver som en ny ’undervisningskultur’.

Koblingen mellem undervisningsformer, teknologi og
lærerroller
En af de tematikker, som har rejst sig under vores feltarbejde og analyseproces, er forholdet
mellem undervisningsformer, lærerroller og de konkrete teknologier, der er blevet anvendt i
undervisningen. Med udgangspunkt i vores STS-inspirerede perspektiv, fremtræder disse
tematikker som grundlæggende forviklede – det er ikke muligt at forstå lærerroller uden også at
se på, hvordan teknologiske artefakter har indflydelse på undervisningsformer (og praksisser
mere generelt). Sagt anderledes står polerne lærer-teknologi-undervisning i relation til
hinanden og påvirker hinanden gensidigt. Formålet med dette afsnit er at give en empirisk
illustration af dette forhold ved at inddrage eksempler fra et kombineret T&I-dansk forløb.
Målet i dette forløb var mere præcist at kombinere T&I-undervisningens fokus på kendskab og
fortolkning af teknologier med danskfagets analyseredskaber og hermeneutiske metoder. Den
grundlæggende pædagogiske og danskfaglige tanke er, at spillenes universer, gameplay og
historie, kan analyseres som en alternativ form for tekst bestående af flere typer af modaliteter,
der kan gøres til genstand for fortolkning og udlægning. Dette stiller krav til, at T&I-læreren
påtager sig rollen som formidler mellem dansk og T&I, tager ansvar for den pædagogiske
tilrettelæggelse af teknologierne og integrerer dem i en undervisningsform, der eksplicit bygger
på sammenkoblinger mellem danskfagets faglighed og T&I. Disse overvejelser giver T&I-læreren
selv udtryk for i en mailkorrespondance med os inden afviklingen af selve forløbet:
”(vores nye T og I-vejleder) og jeg har nu haft møde med dansklærerne omkring
spilanmeldelses-forløbet. Det kommer til at foregå således: 7.årgang har i
øjeblikket et forløb omkring lydfortællinger, sammen med en T&I-underviser.
Dette spiller ret godt ind i spilanmeldelses forløbet, da de kommer til at arbejde
med og analysere de forskellige modaliteter.
Inden forløbet har eleverne læst bogen Coraline i klassen, både som roman
og graphic-novel (igen modaliteter).
De to dage foregår således:
Første dag: eleverne bliver inddelt i par af deres lærere. Simon og jeg stiller
computere op, med henholdsvist "Limbo" "Gris" og "Never alone". De får derefter
45 min, med hvert spil. Hvorefter eleverne fokuserer på forskellige fokuspunkter.
Anden dag: Her skal parrene vælge et af de tre spil, som de skal lave en
anmeldelse af.
De skal finde Screenshots, optagelse af skærmen og finde lyde på soundbible der
passer ind i spillets lydbillede.
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Tilbage på skolen, skal de i klassen lave en sway med deres spilanmeldelse, hvor
de ovenstående elementer indgår. Derefter vil de fremlægge swayen for hinanden
i små stationer i klassen.”
Undervisningen på TekX kobles tæt til en række forudgående aktiviteter – læsningen og
analysen af en ’graphical novel’ - som klassens egen dansklærer har afviklet
med eleverne. Således skabes en bro mellem den normale undervisning i dansk og T&I/Danskforløbet på TekX.
Det er netop denne forudgående kobling mellem T&I og danskfaget, der bliver central for det
vellykkede forløb på TekX. Planlægning, der eksplicit adresserer de pædagogiske koblinger
mellem skolen og TekX , viser sig med andre ord vigtig. Denne pointe baserer sig ikke bare på
underviserens indledende overvejelser over forløbet, men indikeres også af vores observationer
fra selve forløbet. Nedenstående observationsnote viser, hvordan underviseren i praksis forsøger
at koble spilaktiviteterne til et vokabular, der eksplicit hører hjemme i en danskfaglig kontekst:
Det første analytiske begreb, der præsenteres, er gameplay, der knyttes sammen
med litteraturens genrebegreb. Den ene T&I-underviser forklarer,
at computerspil rummer forskellige genre fx, FPS (First Person Shooter),
Platformsspil (som dem, eleverne skal arbejde med), sandbox-spil etc. Relaterede
begreber first/third person introduceres som relevante nedslagspunkter i
analysen. Det næste nedslagspunkt er Visuelle udtryk dvs. hvilke æstetiske
virkemidler, som spillene rummer. Begrebet relateres til miljøbeskrivelse i
litteraturen, hvor miljøet skrives frem via bl.a. adjektiver og metaforer. Spillene
gør brug af billeder, stemningskonstituerende effekter og baggrundsmusik. Det
sidste begreb er spillets narrativ – det plot, som spillet forløb følger, og hvilke
virkemidler spillet anvender til at inddrage og fortælle den historie som spillet er
bygget op omkring. (Feltnote)
Eksemplet illustrerer, hvordan læreren understreger koblingspunkterne mellem fag og teknologi
– eleverne får givet en række anvisninger og et repertoire af begreber til at tilgå spillene og
computeren. Dette er en lærerrolle, som T&I-læreren kan placeres i. Der er imidlertid også
andre.
T&I-underviseren mellem som lærer og IT-supporter
En anden rolle som underviseren også påtager sig, er rollen som logistisk facilitator af forløbet.
Et større logistisk arbejde går forud for særligt første dag af forløbet. To T&I-lærere fortæller:
”Denne gange tog det lang tid, fordi det er første gang, vi laver for løbet. Rent
praktisk betød det at bruge en halv time på at sætte computerne op, når det er
bærbare. Det har vi gjort i går aftes og i dag”
Citatet kan sammenholdes med nedenstående feltnote, der blev skrevet på forløbets første dag:

Vi ankommer til TekX en halv time før undervisningen er skemasat. Vi møder de
to T&I-lærere, der tjekker at udstyret – dvs. computere, hardware og software –
er sat op og klar til eleverne, når de ankommer til stedet. T&I-underviseren
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fortæller, at logistikken omkring forløbet er lidt omfattende, idet han allerede
dagen før var nødt til at tage til TekX for at påbegynde arbejdet med at stille op.
Det er en aktivitet, hvor meget teknologisk udstyr skal bruges, og hvis der ikke på
forhånd er styr på det, så kan der gå meget tid med at troubleshoote og finde på
alternativer til elever, hvis udstyr ikke fungerer. (Feltnote)
Beskrivelsen vidner om den til tider svære – og i forskningen veldokumenterede - balancegang
mellem logistik, teknik og pædagogik (Tafdrup et al., 2019). Et forløb som denne case kræver et
omfattende fokus på at få teknikken til at virke ordentligt, hvorfor en del af lærerens opgave
bliver at troubleshoote og sørge for, at alt det tekniske, hvis funktion udgør en forudsætning for
elevernes egentlige pædagogiske aktiviteter, fungerer ordentligt. Dette gør sig gældende for alle
lærere, der integrerer teknologiske artefakter i undervisningen, men betones ved T&Ifagligheden, der netop kiler sig ind i spændingsfeltet mellem pædagogik og teknologi – foruden
at kunne skabe et narrativ omkring de pædagogiske aktiviteter, der binder T&I sammen med
dansk, skal underviserne også kunne planlægge den tekniske opsætning samt fungere som ITsupporterer under afviklingen af aktiviteterne.
Et forhold, som T&I-lærerne fremhævede i dette forløb, var, at det ville være vanskeligt at
gennemføre et sådant forløb på deres egen skole. Der har de ikke det nødvendige udstyr, og de
tekniske udfordringer kunne på skolen let have fået forløbet til at mislykkes. Her bliver TekX
således et sted, hvor der er en større sikkerhed for, at teknologierne fungerer, og at
forberedelsen ikke er forgæves.
Teknologiens rolle og agens
I spilforløbet er det tydeligt, hvordan teknologien kan blive styrende for, hvordan
undervisningen tager form og engagerer eleverne. Ved at bygge forløbet op omkring spil, hvori
der er tid til at eleverne faktisk også kan spille, bliver der introduceret et element af, hvad der i
EdTech-litteraturen ofte refereres til som gamfication (eller det relaterede edutainment); en
term der dækker over, at elementer fra artefakter, der er designet til at underholde brugeren,
integreres i undervisningen og gøres til en katalysator for at fremme engagement og
koncentration blandt elever. Spillenes intrinsiske underholdningsværdi – deres æstetik,
gameplay og dragende universer – appellerer til eleverne, der som følge af
underholdningsværdien ikke har nogen problemer med at fastholde deres opmærksomhed
gennem hele programmet på TekX.
At bygge på en så engagerende teknologi stiller krav til, at lærerne i deres tilrettelæggelse af
undervisningen, læreprocesser, klasserumsledelse, formår at transformere
underholdningselementet til faglige forankrede læreprocesser. Konkret gøres det i spilforløbet
ved at forløbet:
1) knyttes til et forudgående forløb på elevernes skole,
2) indledes med et fagligt oplæg, hvor hensigten med at anvende spillene klargøres for eleverne,
og hvor der
3) introduceres til de faglige begreber, der i undervisningen kommer til at fungere som prisme
for analysen af computerspillenes æstetiske og narrative elementer samt gameplay.
4) at der følger et arbejde med analyse og anmeldelser af de udvalgte spil efterfølgende i
undervisningen tilbage på elevernes skole
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De teknologiske artefakter blev således i høj grad drivkraften for aktiviteterne på TekX, mens
klasserumsledelsen, strukturen med det grundige forudgående og efterfølgende arbejde på
skolen og den faglige rammesætning af aktiviteterne blev mulighedsbetingelserne for, at
spilforløbet kunne blive en succes.
Inden for de akademiske felter STS og kritisk EdTech (Se fx Selwyn 2017) er det efterhånden
commes ils faut at forstå teknologiske artefakter som non-neutrale. Det vil sige, at teknologiers
materialitet og funktion er forviklet med normer og værdier. Dette viser sig bl.a. ved at
teknologiske artefakter ofte – foruden også at være redskaber - er forbundet med diverse
agendaer, der netop sætter bestemte politiske og kulturelle normer og værdier igennem i
praksis. Teknologi, sprog og mennesker står i en kompleks og en gensidig skabende relation til
hinanden (Se fx Coeckelbergh 2017). Set i lyset heraf viser forløbet, hvordan teknologiske
artefakter som computerspil forårsager en række effekter i undervisningen, der adskiller sig fra
andre typer af teknologiske artefakter som 3D-printere, der ikke som udgangspunkt er designet
til at skulle underholde. En del af forløbets succes med at engagere eleverne, kan således også
kobles til den valgte teknologi, hvor andre teknologier ikke i samme grad har egenskaber, der
alene kan fungere som drivende for undervisningen.

Digital dannelse og deltagelsesmuligheder
I dette afsnit er perspektivet omkring kompetenceområdet digital dannelse i T&I-faget det
centrale. Her udfoldes, hvordan digital dannelse kommer til udtryk i observerede
undervisningsaktiviteter på nogle af de skoler, som vi har besøgt i kommunen.
Digital dannelse er et centralt perspektiv og et af kompetenceområderne i læseplanen for T&I. I
læseplanen for T&I-som-dimension og fag i kommunens skoler defineres digital dannelse som
kompetenceområde, der forholder sig til ”elevernes evne til at forstå og anvende digitale medier
og teknologi” og til elevernes evne til at ”reflektere kritisk over brug og betydning for individer
og fællesskaber” (Læseplanen, s. 6). Hvor kompetenceområder udgør et af tre områder i
dimensionsarbejdet (digital dannelse, innovation og teknologi), så udgør det et af de i alt seks
kompetenceområder i T&I-som-fag i 6., 7. og 8. klasse (digital dannelse, innovation, kreativitet
og produktion, computationel tænkning, programmering, netværk samt systemer).
I dette afsnit tages der udgangspunkt i to undervisningsaktiviteter, der på hver deres måder
indeholder perspektiver af at uddanne og danne børn til at være borgere i et samfund præget af
digitalisering. Særligt tydeliggøres det i afsnittet, hvordan teknologien skaber
deltagelsesmuligheder hos eleverne både i klasserummet i forhold til at deltage i
undervisningsforløbet, men også i forhold til et demokratisk og samfundsmæssigt
dannelsesperspektiv.
At kommunikere gennem GoTalk NOW
På en specialskole arbejder de med en app til iPad, GoTalk NOW, som skal hjælpe eleverne med
at kommunikere. Flere af eleverne har ikke et veludviklet verbalt sprog, og denne app skal
hjælpe dem med at udtrykke sig og lære at kommunikere. App’en er i princippet en fremviser,
hvor man kan lægge indhold ind på. Skolens tale-høre konsulent fortæller, at app’en anvendes
på skolen som en talemaskine med en kommunikationsopsætning med en masse lag, der er
opsat ud fra forskning om, hvordan små børn kommunikerer. Man har kigget på, hvilke ord de
har brug for og derefter lagt dem ind i app’en. I app’en kan der således indlæses alle former for
verbal kommunikation. Det kræver blot, at man laver opsætningen.
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Eleverne anvender denne app i mange forskellige fag, hvorfor opsætningen er lavet således, at
de kan kommunikere inden for forskellige fagligheder, ligesom de også kan bruge GoTalk NOW
uden for skolen. De bruger både app’en i undervisningsforløb og i forhold til hverdagssnak, hvis
eleverne kommer og vil fortælle om noget, som de har oplevet hjemme. Selvom nogle elever har
et fint sprog, kan det være nødvendigt at anvende app’en til understøttelse.
”Ja fordi man kan jo sige det der med i vores klasse det er der er også mange
elever der har et rigtig fint verbalt sprog, men har brug for noget til at
understøtte. Nogen gange kan det være svært at forstå, når de kommer med en
historie fra hjemmet, hvis man ikke kan sætte sig ind i den kontekst de samtaler i.
Og så kan man bede dem om at finde deres iPad og prøve at forklare det inde i
GoTalk NOW. Og så kommer man tit leddet videre til og kunne gå videre ind i
samtalen med dem. (…) så vi bruger den også til hverdagssnak og helt almindelig
dagligdag, samtidig med at vi bruger den som et arbejdsredskab i undervisningen
(…)
Forløbet, som vi har observeret, afvikles ikke i elevernes klasserum, men i et lokale, hvor talehøre konsulenten deltager. Eleverne sidder rundt om bordet med hver sin iPad. De spiller en
slags billedlotteri, hvor konsulenten viser billeder, og eleverne skal bruge GoTalk NOW til at
svare ved at lade applikationen læse bogstavet op, som billedet starter med. I gruppen er det
forskelligt, hvor meget eleverne kan kommunikere sprogligt, og hvor meget de kan stave. De er
således forskellige steder i forhold til øvelsen. Først rammesætter tale-høre konsulenten øvelsen.
”Først får I nogle billeder, og hvis I ved hvad det er så skal I sige det, hvis ikke så
får I hjælp. Hvad er det?”
En elev indikerer med tegnsprog, at han ikke kan se det. Konsulenten svarer med talesprog og
tegnsprog, at det er et billede af et lys. Han kan godt stave, men har ikke et fungerende
talesprog. Lærer spørger derefter eleven:
”Hvad begynder lys med, kan du sige lyden her?”
Hun peger på iPad’en. Eleven kigger ned på iPad’en, men kan ikke finde ud af, hvor han skal
trykke. Konsulenten siger:
”Kig op på mig” og siger lyder ”L” samtidig med at hun viser det på tegnesprog,
og peger ned på iPad’en.
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Eleven responderer ved at trykke på L på GoTalk NOW, og stemmen på iPad’en udtaler
bogstavet L. Eleven bliver meget engageret i øvelsen. Da han først har forstået spillet, er han helt
klar over, hvilke bogstaver aftegningerne
på billederne starter med. Når der vises et
billede af et lyn, trykker han på L, så
GoTalk NOW app’en siger ”L” ligesom
han gjorde før, og sådan fortsætter spillet,
hvor andre elever også byder ind. Eleven
kan således stave og kan bruge tegnsprog,
men har ikke et talesprog, GoTalk NOW
hjælper ham således med at gøre sig
forståelig over for andre, der ikke kan
tegnsprog.
I en anden time er interfacet på GoTalk
NOW applikationen skiftet til at vise
navne. De taler om hvem, der er til stede i
dag, og hvem der er syge. Tale-høre
konsulenten spørger en elev
”Kan du lige fortælle mig, hvem der er her nu?”
Eleven taster hurtigt på sin iPad, som så i et naturligt tempo læser alle navnene op på dem, der
er til stede i rummet. Alle i rummet reagerer positivt med små anerkendende lyde eller
bevægelser, efterhånden som deres navn bliver sagt høj fra elevens iPad. Derefter går de videre
til at høre en alfabetsang, hvor eleverne bruger deres iPads til at sige bogstaverne, efterhånden
som alfabetet synges.
Læreren fortæller, at programmet har hjulpet børnene til at kommunikere og ytre sig og at nogle
af forældrene også har lært at bruge programmet, således at de kommunikerer med
deres børn hjemme via dette program. Herunder er indsat et udklip fra interviewet med læreren
og med tale-høre konsulenten, der giver et eksempel på brug af dette program i hjemmet, og
hvordan det giver barnet demokratisk deltagelse i hjemmet:
”Hans forældre sendte en meget fin video, da de skulle vise mig, hvordan brugte
han det derhjemme i en situation derhjemme hvor de skulle have aftensmad. Og
så går de ind i mad og siger nårh, men vi skal have aftensmad og så trykker han
på pizza tror jeg det er. Og så kigger de i ovnen og så er der ikke nogen pizza. Og
han bliver jo (latter)… han bliver frustreret, han bliver ked af det og så går han
ind igen og trykker på pizza og siger jamen vi skal have det her i dag. Og han fik
ikke sin pizza, men de havde mulighed for at forstå, hvad var det… hvorfor er det
han bliver så ked af det. Fordi han havde faktisk lige håbet i dag skulle de have
pizza.”
Som tidligere beskrevet fremgår digital dannelse som et centralt kompetenceområde i
læseplanen for T&I både i det selvstændige fag men også som dimension i fagene. Eleverne i det
beskrevne forløb lærer at kommunikere gennem digital teknologi og deltager i læreprocesser,
hvori digital teknologi har en stor betydning. De bruger teknologierne til at interagere både
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fagligt og socialt med deres omverden på daglig basis. Kompetenceområdet digital dannelse
omhandler netop evnen til at forstå og bruge digitale teknologier i forhold til individer og
fællesskab. Arbejdet med GoTalk NOW illustrerer et centralt arbejde inden for digital dannelse,
hvor eleverne trænes i at anvende teknologier i deres hverdag som en naturlig del af deres
interaktion med omverdenen. Gennem arbejdet med teknologierne styrkes elevernes
kommunikative færdigheder. Formålet med ovenstående forløb kan overføres til at gælde andre
skoler og andre elever, hvor teknologien er skiftet ud. Forløbet kunne omhandle kendskab til og
brugen af forskellige sociale medier, og hvordan man udtrykker sig på disse fagligt eller
personligt.
Et sådan forløb kunne netop bygge på forståelsen af teknologi som et komplekst fænomen, der
står i en gensidig relation til sprog samt menneskelige intentioner. Hvilke (nye) ord og begreber
skabes som følge af brugen af teknologier som sociale medier, hvordan sætter bestemte
teknologier rammer for, hvad der kan siges og tænkes – eller med andre ord, i hvilken forstand
er mediet med til at forme budskabet? I ovenstående eksempel bidrager teknologien til at udvide
elevernes vokabular og dermed deres muligheder for at udtrykke sig. Dette kan anskues som
havende positive konsekvenser for elevernes demokratiske deltagelsesmuligheder. I andre
tilfælde – fx sociale medier – kunne teknologien og den måde at bruge sproget på, der vokser
frem af de praksisser, der finder sted der, anskues som havende negative konsekvenser for
kvaliteten af den demokratiske dialog. Dette peger på, at sprog og teknologi er forviklede
fænomener. Inden for teknologifilosofien forstås denne type af problematikker ofte med
udgangspunkt i en teoretisk forståelse af, at subjekt og objekt er gensidigt konstituerende. En
måde at anskue dette på er via medieringsbegrebet, der understreger pointen om, at
teknologiske artefakter ikke bare står imellem mennesket-verden relationen, men mere
grundlæggende er medkonstituerende. I eksemplet med sociale medier kunne der fx tænkes
over, hvordan måden denne type af teknologier har forskellige implikationer for menneskets
moderne eksistens i form af konsekvenser for måden, der dannes relationer, hvordan der
interageres mellem mennesker, hvordan bestemte begærstrukturer etableres på platformene via
fx reklamer og måden indhold bliver delt på og hvordan disser typer af adfærd har implikationer
for vores adfærd i andre kontekster osv. Denne ikke udtømmende liste af spørgsmål dækker
over forskellige måder sociale medier fungerer som medierende artefakter og er med til at præge
mennesker liv, tænkning og adfærd.
PlayCrey: At kunne skabe og ytre sig multimodalt
I et forløb, hvor eleverne skal arbejde med at skabe egne digitale spil i programmet PlayCrey,
har læreren i samarbejde med T&I læreren forberedt et forløb i skolens lab. Formålet med
forløbet er at give eleverne en oplevelse af, at de kan skabe og ytre sig med og gennem digitale
teknologier og medier. Det er vigtigt, at eleverne får en oplevelse af at kunne ytre sig i et
samfund, der er præget af digitalisering og ikke blot oplever at være forbrugere i form af at være
modtagere af digitale medier og teknologier - se tv, se YouTube, spille spil - men at de erfarer, at
de også har mulighed for at kommunikere multimodalt. Eleverne i dette forløb er udfordrede på
forskellige måder, verbalt, kognitivt osv. og netop muligheden for at kunne skabe med og
gennem digitale medier og teknologier giver disse elever en stemme og kompetencer til at
kommunikere, hvilket er et centralt perspektiv i forbindelse med digital dannelse.
Formålet med undervisningsaktiviteten er at lære at lave en rotator i PlayCrey. Det er en
roterende platform, som kan bruges, når spilleren skal fra en ø til en anden. En elev er netop ved
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at indsætte en rotator i sit spillandskab. Læreren forklarer og illustrer med fysiske artefakter
hvad en rotator er.
”Det er en slags roterende artefakt, der kan hjælpe en fra a til b trods en fysisk
forhindring.”
Læreren illustrerer dette med en fjernbetjening og nogle dimser, der ligger på bordet, for på den
måde at give eleverne konkrete billeder på, hvad det er, de skal arbejde med i spillet.
På billedet ses T&I-læreren i gang med at hjælpe en
elev med at indsætte en rotator. Det er svært for eleven
at vælge den rigtige funktion og klikke de rigtige steder
i landskabet. Det tager lang tid, men T&I-læreren har
ikke travlt og bliver hos eleven til det lykkes. Da det
lykkes, er eleven stolt og griner. Han afprøver sin
rotator-funktion flere gange. Det er en succes. Eleven
finder ud af, når noget fungerer og ikke fungerer i sin
digitale produktion. Når eleverne er nødt til at revidere
deres design i forbindelse med digital produktion som her i PlayCrey, lærer eleverne at fejle og
at lære af fejlene, og på den måde arbejder de med iterationer i deres produktionsprocesser
(Sørensen & Levinsen, 2017, s. 15).
Undervejs i arbejdet med PlayCrey, skal eleverne tage billeder, som de skal bruge til en logbog i
applikationen BookCreator på deres iPad. Her skriver og illustrerer eleverne processen. En elev
viser stolt flere af sine logbøger fra andre
undervisningsforløb. Han fortæller om sin
portefølje og griner, mens han viser de forskellige
undervisningsforløb frem. De indeholder både
tekst, links, billeder og videoer. BookCreator på
iPad er tydeligvis et arbejdsredskab, som eleven
er vant til at anvende.
Musen, som eleverne anvender til at arbejde i
PlayCrey, er påklistret et rødt og et grønt
klistermærke for, at eleverne har lettere ved at
kende forskel på højre og venstre, når de
modtager instrukser og forklaringer. Farvekoderne hjælper dem gennem det komplicerede
arbejde med at opbygge spillet.

Side 28 af 48

En af eleverne er hurtigere og dygtigere end
de andre elever til at arbejde med PlayCrey.
Han er langt foran de andre, og han
fortæller, at han også kan arbejde i
programmet Photoshop. Her på billedet er
han i gang med at afprøve sit spil, som han
selv har designet og skabt. Han er
engageret og fokuseret under hele
undervisningsaktiviteten, hvilket gør sig
gældende for alle eleverne. De arbejder
koncentrerede og henvender sig til både
læreren og T&I-læreren med spørgsmål og
kommentarer. Når elever har mulighed for
at inddrage indhold fra deres uformelle læringskontekster i fritiden, stiger deres engagement og
motivation, hvilket er med til at kvalificere deres læringsresultater, skriver Sørensen og
Levinsen (2017, s. 17), der har forsket i netop elevers egenproduktion med digitale teknologier.
I relation til kompetencemålene for dimensionsarbejdet, står der i læseplanen for T&I under
digital dannelse som kompetenceområde, at eleverne efter 2. klasse kan genkende, benytte og
beskrive fordele og ulemper ved brug af sociale medier og digital teknologi. Efter 5. klasse kan
eleven have grundlæggende kendskab til sikker færdsel på internettet og kan forklare, hvordan
sociale medier kan bruges i en identitetsskabende sammenhæng. Efter 8. klasse kan eleven
beskrive og forholde sig kritisk til sociale medier og digital teknologis betydning for trivsel,
fællesskab og virkelighedsopfattelse. Efter 9. klasse kan eleven anvende og forholde sig kritisk til
teknologi og mægtiggøre sig i forhold til en positiv indflydelse på det samfund, de er en del af.
I forløbet om at skabe digitale spil i PlayCrey arbejder eleverne med digital teknologiers
betydning for fællesskab og virkelighedsopfattelse, idet eleverne lærer at skabe egne spil, som de
kan dele med andre, spille med andre og tale med andre om. Forløbet berører
kompetenceområdet i forhold til anvendelse af og kritisk at forholde sig til digital teknologi og
mægtiggøre sig i forhold til en positiv indflydelse på det samfund, som de er en del af, idet
eleverne erfarer, at digitale spil er skabt af mennesker som dem selv, og at der i ethvert
computerspil er indlejrede forståelser.
Digital dannelse i praksis
Digital dannelse er, som beskrevet, et centralt perspektiv og kompetenceområde i læseplanen
for T&I. På trods af det, bliver kompetenceområdet på enkelte skoler forsømt. Det kan skyldes at
digital dannelse fx i mange år har været et område, som er blevet integreret i form af en
temauge, altså som noget særligt, som fagundervisere ikke oplevede, at de løbende skulle tænke
ind i deres egen undervisning.
”Jeg tror noget af det der går lidt galt med sådan en som digital dannelse. Det er
at digital dannelse er noget, der har været i skolen i mange år. De fleste af de
lærere der er, det har været i deres tid. Det er de samme ord vi bruger. De tænker
det stadigvæk som værende noget, som er det forløb der kom oppefra, som en
uge, som en temauge. For det har det været. Og derfor, så bliver det ikke
indtænkt, som værende noget der hænger i det [T&I faget]. (…) Så bliver et sådan
et, tjek så kan vi få det overstået der [i det fælles forløb].”
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En anden forklaring på, hvorfor digital dannelse som perspektiv i faget forsømmes kan læses
herunder, hvor en af lærerne på en skole taler om, at de er startet med T&I faget, der hvor de
synes at det virkede sjovest for dem:
”Jeg synes vi har haft meget lidt fokus på den digitale dannelses del, det jo også
fordi vi var jo også et netværk, som også gik hen hvor det var sjovest til at starte
med. Fordi det var jo det samme for os, vi skulle jo også… og vi er jo også
genstartet nu. Vi måtte jo genstarte netværket efter 2 år fordi der var mange nye.”
Det ser ud til, at T&I faget eller arbejdet med dimensionen på enkelte skoler næsten udelader
undervisningsforløb med digital dannelse som formål og i stedet fokuserer på teknologier som
redskab, fordi det før har været organiseret oppefra eller fordi man vælger at starte T&I faget,
der hvor man finder det sjovest. Gennem projektet er det observeret på tværs af skoler, at
særligt temaforløbet har været årsag til, at nogle lærere ikke tænker det ind i T&Iundervisningen, ligesom et fokus på de sjove teknologier har været drivende både i det
selvstændige fag og i T&I-som-dimension i fagene.

Sammenfatning
De analytiske fund i dette afsnit efterlader flere forhold som projektet arbejder videre med. I
denne del af rapporten har analyserne fokuseret temaer opdelt i fire afsnit.
I første afsnit ’T&I-lærerens position og læseplan i praksis’ fokuseres der på T&I-lærerenes rolle
i forbindelse med implementeringen, som dem der skulle få deres kollegaer ’med på vognen’, og
det vises hvordan det har haft konsekvenser for arbejdet med T&I-som-dimension. Der har
været et fokus på, at undervisningen skulle være sjov og spændende for både elever og lærere, og
læseplanen har derfor ikke alene været i fokus. Der spores en forandring hos faglæreres
indstilling over for T&I, da flere er begyndt selv at henvende sig. I et underafsnit om læseplanen
påpeges det, at T&I-lærere på flere skoler er kommet til efter læseplanens tilblivelse, hvilket
betyder, at den forståelse, der lå af T&I-fagligheden, da læseplanen blev skrevet, ikke længere
kan tages for givet. Dertil har fagligheden nu fået flere år til at udvikle sig i praksis, og der er
efterhånden solide undervisningserfaringer, samt logistik- og ledelseserfaringer fra T&Iindsatsen. Generelt ligger der en motivation og ønske hos lærerene om at deltage i den
fortløbende tilpasning og udvikling, hvorfor flere af T&I-lærerene udtaler et ønske om at tage
læseplanen op til revision. Nogle af vores informanter nævner også, at kompetenceudviklingen
ikke har foregået som man havde planlagt, og derfor besidder nogle T&I-lærere ikke alle de
kompetencer, der skal til for at løfte al undervisningen, som den er beskrevet i læseplanen.
I andet afsnit ’T&I-som-fag og T&I-som-dimension’ beskrives forskellen på den måde der
undervises i T&I-som-fag og i dimensionsarbejdet. Empirien viser, at faget beskrives af nogle
som et sted for at træne teknologiske færdigheder, særligt med fokus på de svære teknologier
som laserskæring, 3D print og kodning. Disse færdigheder ses som nogle, der senere skal kunne
anvendes i den almene undervisning på skolerne. I de fælles faglige forløb (rød tråd) bliver flere
af disse teknologiske færdigheder dog også både oparbejdet og øvet. Den del af T&I-fagligheden
som omhandler arbejdsformer og læreprocesser, hvor særligt legende og eksperimenterende
arbejdsformer beskrives i læseplanen, falder i nogle tilfælde ud til fordel for det teknologiske
fokus og færdighederne. Det er en opmærksomhed, som både rettes mod dimensionsarbejdet,
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hvor der særligt synes at være et fokus på værtsfagets faglige indhold koblet med nye
teknologier, omend T&I-som-fag også kan synes i nogle tilfælde at nedprioritere de
eksperimenterende og legende arbejdsformer til fordel for produktorientering og
færdighedsopøvelse.
I det tredje afsnit ’Koblingen mellem undervisningsformer, teknologi og lærerrolle’ fokuseres
der på de solide koblinger mellem T&I-faglighed og danskfaglighed, som findes i et forløb
gennemført med start og slutning på skolen i danskundervisningen, men med to hele dage på
TekX. Spilforløbet fremhæves for at vise, hvordan de tætte faglige koblinger i forarbejdet,
undervejs i forløbet og efter besøget på TekX danner et fundament for et sammenhængende
dimensionsforløb. Der er tydelige roller i undervisningen, og eleverne hjælpes til at danne
eksplicitte koblinger og drage paralleller mellem T&I og danskfagets kerneelementer som
multimodale udtryksformer, genrekendskab, afkodning af tekster og tekstanmeldelser.
Anvendelsen af spil som teknologi driver undervisningen fremad med tydelige elementer af
gamification, og det vises hvordan teknologier ikke er neutrale elementer i undervisningen.
Endelig vises det, hvordan de tekniske elementer af forløbets gennemførsel er så komplicerede,
at det tager lang tid for kyndige T&I-lærere at forberede undervisningen, hvilket peger på
hvorfor T&I-forløb ofte kan være vanskelige for faglærere alene at skulle gennemføre.
I det fjerde og sidste afsnit ’Digital dannelse og deltagelsesmuligheder’ anvendes to cases til at
vise, hvordan teknologier kan anvendes i undervisningen til at opøve og skabe
deltagelsesmuligheder. Baggrunden for afsnittets særskilte fokus på digital dannelse, er at
kompetenceområdet nogle steder nedprioriteres i forhold til fokus på teknologi og innovation.
Et fælles forløb om digital dannelse, bliver på enkelte skoler udpeget som årsag til at T&I ikke
arbejder med dette kompetenceområde. Derfor vises det med konkrete eksempler, hvordan
forløb med fokus på digital dannelse kan se ud, når det lykkes. I den første case vises det,
hvordan elever trænes i at bruge teknologier til at udtrykke sig og interagere med deres
omverden, både fagligt og personligt. Konkrete teknologier bliver på skolen introduceret til at
give eleverne en stemme i den faglige undervisning, men er også teknologifærdigheder de kan
anvende i deres hverdagsliv uden for skolen. I den anden case følges elever i et forløb, hvor de
skal skabe deres egne spil. De bliver her trænet i ikke blot at være konsumenter af teknologier og
brugerflader, men skal selv udforme et spil, som andre kan spille. Her bygges der på en
forståelse af digitale teknologiers betydning for fællesskab og virkelighedsopfattelse, og forløbet
bliver eksemplarisk i forhold til at vise, hvordan der kan arbejdes konkret med digital dannelse
og deltagelsesmuligheder i T&I undervisningen. Afsnittet viser således, hvordan elever i
undervisningen kan trænes i at indgå i, skabe og anvende digitale teknologier både fagligt og
socialt.
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DEL 4: PÆDAGOGISK
ORGANISERING OG
SAMARBEJDE
T&I-læreres samarbejde med andre faglærere
Når T&I-fagligheden skal implementeres på skolerne ind i eksisterende fagligheder, sker dette
oftest gennem et samarbejde mellem faglærerne og T&I lærerne. Det betyder, at der
samarbejdes om at skabe et forløb, hvor T&I fagligheden af T&I læreren tænkes sammen med
faglærerens undervisning. Derfor har vi i dette afsnit en opmærksomhed rettet mod
lærersamarbejdet omkring disse fælles forløb.
Overordnet ser vi i vores empiri et potentiale i, at faglærer og T&I-lærer skal samarbejde
således, at der kan videnudveksles. De lærer af hinanden og de lærer sammen. Vores empiri
afspejler også to potentielle problemstillinger i dette lærersamarbejde: A) de to lærere har
forskellige målsætninger og ambitioner i det fælles forløb, som kobler sig til deres fagligheder B)
Der kan være en uklarhed omkring roller i gennemførslen af undervisningen.
Den første problemstilling synes oplagt, når afsættet for samarbejdet er et møde mellem to de
forskellige fagligheder, som lærerne repræsenterer.
I et forløb om eksamensstrategier i matematik i en 8. klasse, er matematikfaglæreren fokuseret
på, at hans elever laver en visuel formelsamling, hvor de formidler formler og regneregler via
video, så andre kan bruge dem til eksamen. T&I-faglærerens formål med forløbet er, at eleverne
skal øve sig i at lave videoer, samtidig med at indholdet er strategier til opgaveløsning, ved hjælp
af afkodning af eksamensopgavernes opgaveformuleringer og nøglebegreber.
Det betyder, at de to lærere har forskellige formål og målsætninger i forløbet, hvilket undervejs
bliver tydeligt og skaber forvirring for eleverne.
”… så derfor tænker jeg at de skal presses til at gå spadestikket dybere, og
fordybe sig og gøre det ordenligt… men jeg ved jo ikke om det stemmer overens
med det T&I-læreren gerne vil, men nu prøver jeg ligesom at tænke, jeg skal jo
også nå noget faglig undervisning. Så det kan jeg jo så prøve at presse ned over
dem. (…) Vi har jo hver især vores dagsorden, vi i virkeligheden gerne vil. Jeg har
min årsplan og mit pensum og T&I-læreren har jo alt det hun gerne vil
præsentere, og det skal vi jo have til at spille sammen. Det kan måske clashe lidt
engang i mellem. (…) Vi skal jo gå på kompromis begge parter. Sådan er det jo
når man begynder at lave noget på tværs.”
Matematiklæreren fremhæver ovenfor, hvordan han bringer sin egen faglige dagsorden ind i det
tværgående arbejde samtidig med, at han erkender, at disse forløb består af kompromisser. Han
fremhæver egen årsplan og faglige indhold, som han gerne vil have presset ind i forløbet, også
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selvom det ikke nødvendigvis er samstemmende med det tværgående forløbs prædefinerede
formål.
Nogle af de forhold, som har indvirkning på gennemførslen af T&I-forløb ind i eksisterende fag
(som dimensionsundervisning), er særlig fælles forberedelse og afklaring af faglige formål, roller
og forståelse af de forskellige faglige indholdsdele fra begge fagligheder (B. L. Andersen et al.
2021). Helt forenklet kunne fagmødet opstilles sådan, for på den måde, at gøre det synligt, at der
skal findes et fælles mødested.

Matematik
• Fagligt
indhold
• Didaktik

Fælles
UVpraksis

T&I
• Fagligt
indhold
• Didaktik

Fig.1
Således kunne der i den fælles forberedelse være en eksplicitering af forventninger til fagligt
indhold, til undervisningsformer og til formål. Det betyder også, at undervisernes roller skal
ekspliciteres.
Netop forholdet mellem roller i undervisningen i dimensionsarbejdet er noget, som en T&Ilærer fremhæver.
”Nogle gange så kommer man jo, og så står man for hele showet. Så er der jo ikke
så meget tvivl. Men det her, hvor man skal prøve (…) hvor de skal tage mere og
mere ejerskab og mere ansvar for det [T&I fagligheden], så jeg skal også passe på
hvor meget jeg blander mig. Fordi jeg skal jo gerne have dem til egentlig stille og
roligt at overtage undervisningen [i undervisningen af T&I-som-dimension].
Der er således forskellige grader af, hvor meget styring T&I-læreren kan tage og tager i
undervisningen. I nogle relationer, særligt når det er en faglærer, som er usikker på T&Ifagligheden, viser empirien, at T&I-læreren naturligvis tager meget styring for at få et forløb
gennemført succesfuldt. I andre tilfælde bliver T&I-læreren mere tilbageholdende og
understøttende.
Et forhold, som fremgår flere gange i empirien i forbindelse med at implementere T&I i
eksisterende fag, er, at både faglærer og T&I-lærer understreger fordelene ved samarbejdet, når
T&I-læreren selv har undervist i faget. Det vil sige, at samarbejdet om at implementere T&I
styrkes, når begge lærere besidder undervisningskompetence i det fag som T&I skal tænkes ind i
(værtsfaget). Det betyder, at fagene på skolerne, som den eller de lokale T&I-lærere har
erfaringer med at undervise i, således bliver favoriseret fagligt, ligesom begge lærere typisk
oplever, at samarbejdet omkring tilrettelæggelse fungerer bedre, når de begge har en fælles
faglig baggrund. Dertil kommer det forhold, at eleverne oftest antager, at begge lærere kan
besvare faglige spørgsmål i undervisningen, hvorfor samarbejdet i undervisningen i praksis
bliver mere ligeligt. Modsat er der nogle tilfælde, hvor T&I-læreren oplever udelukkende at
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skulle yde teknisk understøttelse af faglæreren til konkrete programmer eller teknologier. I
sådanne situationer, hvor T&I-læreren positioneres som tekniker, der udelukkende sørger for
”at sætte strøm til” vil det være svært for T&I-læreren også at understøtte den legende og
eksperimenterende tilgang, som også er centralt for dimensionsarbejdet ifølge læseplanen
(Læseplanen s. 7). Ifølge Christensen & Klausens (2020) perspektiver på det nye forsøgsfag i
folkeskolen Teknologiforståelse skal der i eksperimenterende praksisser fokuseres mere på at
være undersøgende på koblinger mellem teknologi, relationer og deltagelsesmuligheder. Det
betyder, at fokus ikke udelukkende skal være på teknologien, men på hvad teknologien muliggør
og ikke muliggør i forbindelse med pædagogiske perspektiver. Med et sociomaterielt perspektiv
på teknologi anses teknologier for at skabes og udvikles i relationelle sammenhænge, altså
mellem mennesker, materialitet og kontekster. Der skal udvikles teknologiforståelser, der spiller
sammen med både de pædagogiske problemstillinger og didaktiske design (Ibid., s.72). Med
udgangspunkt i Christensen og Klausens perspektiver på udvikling af forsøgsfaget
Teknologiforståelse kan det anbefales, at der i lige så høj grad rettes en opmærksomhed mod
udvikling af pædagogikker og læringsforestillinger når der udvikles pædagogisk praksis hvor
digitale teknologi anvendes.
”Udvikling af teknologiforståelse drejer sig lige så meget om at udfordre
læringsforestillinger og være undersøgende i forhold til, hvordan anvendelse af
digitale teknologier tænkes sammen med udvikling af pædagogikker. Vi risikerer
ellers, at digitale teknologier bliver et vedhæng til eksisterende praksis og
reduceres til værktøjer” (Ibid., s. 76).
Ovenstående citat er rettet mod forsøgsfaget Teknologiforståelse og udvikling af den specifikke
faglighed, men kan ligeledes rettes mod T&I i Rødovre Kommune, da faglighederne T&I og
Teknologiforståelse indeholder mange af de samme elementer jf. kompetenceområder.
I en betragtning af lærersamarbejdet som værende et professionelt læringsfællesskab, kan det
være produktivt at diskutere, hvilke forhold der skal være afklaret eller understøttet i T&I
lærerens arbejde med dimensionen.
1. Fælles overbevisninger, værdier og en vision
2. En delt og støttende ledelse
3. Støttende strukturelle betingelser
4. Støttende relationelle betingelser
5. Kollektiv læring
6. Kolleger som deler deres praksis med henblik på at få noget feedback
(Hord, 2009 i Albrechtsen, 2017)
Ikke alene er det centralt, at der deles en vision og formål med den fælles undervisning. Det er
også afgørende, at der er en støttende struktur understøttet af ledelsen, så der er tid til at mødes
og planlægge de fælles tværgående forløb. Dette har både betydning for, at der er tid, hvor
lærere kan mødes, men også for det relationelle aspekt, som eksempelvis betyder, at lærerne
kender hinanden og har en erfaring med at arbejde sammen eller forstå hinandens faglige
positioner, når de skal samarbejde om T&I. Det kobler sig også til, hvilke forforståelser, der
ligger til grund for det faglige samarbejde. Det er nemlig afgørende, at det tværgående arbejde
betragtes som en kollektiv lærerproces, hvor begge fagligheder i fagmødet bliver udviklet i
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mødet med hinanden. Dette betyder også, at lærerne må være indstillet på at lære noget nyt af
det tværgående arbejde.

Klasse, lab-inspirerede læringsmiljøer og TekX
I projektet er forholdet mellem klasserumsbaserede undervisning, skolernes lab-inspirerede
læringsmiljøer og TekX sprunget frem som et gennemgående tema. TekX som kommunalt
laboratorium for T&I undervisning fungerer som en central aktør i måden, hvorpå T&I bliver
implementeret, udviklet og praktiseret i Rødovre Kommune. Dette er der flere årsager til, der
hænger sammen med både ressourcer og logistik. TekX rummer som maker-lab ressourcer i
form af lokaler og teknologiske artefakter, der ikke nødvendigvis er tilgængeligt lokalt på
skolerne. Derfor udgør stedet også en mulighed for at afvikle undervisning med udvidet brug af
teknologiske artefakter som VR, 3D-printning, opdaterede computere etc. Samtidig er der på
TekX også adgang til personale, der er ekspertbrugere af de teknologier, der er til stede. Typisk
er de aktiviteter, der afvikles på stedet sammenhængende undervisningstimer, temadage eller
undervisningsforløb, der strækker sig over flere dage. Dette skyldes ofte logistikken omkring at
skulle frem og tilbage mellem skole og TekX. Disse nedslag indikerer, at forholdet mellem TekX
og skolernes klasserumsbaserede undervisning udgør en vigtig spændingsflade i udviklingen af
T&I’s infrastruktur. Logistikken med at komme til og fra TekX og den planlægning, som dette
indebærer, kommer til at få betydning for, hvordan T&I udspiller sig der, men også, hvordan det
udspiller sig lokalt.
TekX og logistik
Et eksempel på en sådan udfordring findes i nedenstående citat, der adresserer det forhold, at
det fra nogle skoler tager længere tid at komme til TekX, og at der ligger en relativ omfattende
koordinering til grund for, at det kan lade sig gøre at komme derhen. Disse udfordringer er ikke
ens for skolerne og varierer særligt i forhold til deres geografiske beliggenhed i forhold til TekX.
I empirien har vi et eksempel fra en i T&I-som fag i en 6.klasse:
” Vi skal til TekX på tirsdag, og hvis jeg nu sagde, at vi skal cykle derop? Har alle
mulighed for en cykel? Ellers spilder vi rigtig meget tid. Så skal vi gå tilbage. Hvis
vi går skal jeg følges med jer. På sigt skal i selv gå derop… men jeg har stadig
ansvaret for jer ude i trafikken. Hvis man er skolepatrulje på tirsdag, skal man
skynde sig hen til sin cykel efter. … Vi håber at alle har en cykel med på tirsdag –
ellers er der rigtig meget spildtid.”
T&I-underviseren understreger pointen om, at tiden er en kostbar ressource, når det kommer til
at afvikle undervisning på TekX. Som citatet indikerer, er ideen om at cykle en skrøbelig plan, da
– som der fortælles videre om i interviewet – de bliver nødt til at gå i samlet flok, hvis nogle af
eleverne mangler en cykel.
Dette eksempel fungerer som nedslag, der viser, hvordan logistik bliver til en tematik i T&Iarbejdet. Dermed er problematikken ikke udtømt, idet andre logistiske forhold også må
forventes at påvirke, hvordan T&I planlægges og udvikles. Logistikken peger mere generelt på,
hvordan der løbende skal arbejdes med infrastrukturen – de institutionaliserede praksisser,
koordineringen, materialiteterne, sprogbrugen etc. Dette er en del af implementerings- og
udviklingsprocessen.
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Klasserne og skolernes lab-inspirerede læringsmiljøer
Netop fordi, der kan være udfordringer forbundet med at koordinere og planlægge TekX-forløb
sker der løbende en afvejning af, hvordan man kan afvikle T&I lokalt på skolerne i normale
klasserum. Nogle skoler arbejder med at udvikle lab-inspirerede læringsmiljøer, der tydeligvis er
med inspiration fra TekX, for på den måde at tilbyde nogle rammer, der støtter op om T&Ifagligheden. I dette afsnit vil vi se nærmere på en enkelts skoles lab-inspirerede lokale.
På en af de skoler som har deres eget lab-inspirerede lokale, har der været en målsætning om at
effektivisere brugen og adgangen til lokalet, ved at anvende det i forbindelse med
undervisningsforløb, der starter ude i klasserne, og slutter i klasserne. Således har ambitionen
været at bruge mindre tid i det lab-inspirerede lokale med T&I-læreren, så disse ressourcer er
frie til at blive anvendt andre steder på skolen. Ambitionen er gået under navnet ’hjem-udehjem modellen’, hvor ’ude’ markerer det lab-inspirerede lokale.
Det, som man i ledelsen havde som ambition, nemlig modellen hjem-ude-hjem, hvor T&Ilæreren tilbragte færre timer med grupperne i deres lab-inspirerede lokale, og gjorde faglærerne
mere selvkørende både i det lab-inspirerede lokale, men også med at arbejde på projekterne i
klasserne, havde ikke samme opbakning blandt lærerne. Det var der forskellige årsager til.
Flere af lærerne på skolen havde ikke mod på selv at skulle stå for T&I-undervisning nede i
deres egen klasse, særligt ikke, hvis det indebar, at de også skulle anvende nye teknologier i
undervisningen. Det var netop en af de ting, som det lab-inspirerede lokale appellerede til, at det
var en lettelse for faglærerne, at T&I-læreren var den ansvarlige, så de ikke også skulle være
eksperter på teknologierne. T&I-læreren ønskede dertil ikke, at teknologier fra det labinspirerede lokale kunne udlånes og tages med ned i klasserne, da de ofte gik i stykker eller der
opstod softwarekomplikationer, hvilket krævede arbejde, når de blev afleveret tilbage.
Et andet forhold handler om gruppestørrelse og sammensætning. Noget af det centrale, som
ligger til grund for besøg i det lab-inspirerede lokale, er, at lærerne sammensætter mindre
grupper, som har samme forudsætninger for at arbejde med det, som projektet omhandler. Det
er netop anderledes, når de er samlet i klassen, hvor elevsammensætningen er blandet, hvilket
gør det meget vanskeligt for lærerne at lave de mere avancerede projekter, som netop sker i det
lab-inspirerede lokale med T&I-læreren, læreren selv og en mindre gruppe elever. Det var derfor
vanskeligt at starte et T&I-forløb fælles i klassen, når kun en del af klassen skulle i det labinspirerede lokale.
Der er store forskelle på at skulle arbejde alene i klassen med teknologier og at arbejde i et labinspireret lokale, hvor der er eksperthjælp. En lærer fortæller her, hvordan han oplever denne
forskel, hvilket kobler sig til udfordringen med hjem-ude-hjem modellen.
“Dernede i klassen der får man mere vejledning og så må man ligesom selv stå på egne
ben, ikke. Her [i det lab-inspirerede lokale] er der jo hele tiden en hjælpende hånd som
du siger hvis en elev går i stå så prøver man hurtigt at være ovre noget, ikke. Og sådan i
klassen får man lov til lige og sidde og svede lidt mere inden at der måske kommer
noget hjælp, ik’ (…) Så er der også normering her, ik´. “
Ud over normering og klassesammensætning, er der også den store forskel, som udfordrer
hjem-ude-hjem modellen, nemlig at der i det lab-inspirerede lokale, også er en enorm ressource
i T&I-læreren. Det der foregår i det lab-inspirerede lokale sker som et samarbejde mellem T&I-
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læreren og faglæreren, men det er T&I-læreren, der har den teknologiske indsigt og har
forberedt det, som de skal arbejde med, og således har faglæreren en støttende rolle. Når
projekter skal startes eller afsluttes i klassen, er T&I-læreren ikke tilstede til at hjælpe, hvorfor
der ikke er samme mod til at begive sig ud i T&I-arbejdet på egen hånd i klassen. Faglæreren
uddyber:
“ Ja og så er vi jo heller ikke… eller jeg er ikke så… så god med det der, altså jeg er ikke
så dygtig til teknologi også sådan noget. Så på den måde er… men sagt på en anden
måde, så er der jo heller ikke så meget af det nede i klassen, når det er vi ikke har T&Ilæreren. Altså prøver vi jo og tage, tage det det med som sagt, men ellers er det ikke min
kollega og jeg som er helt skarpe. (…) Vi bruger det mest til Kahoot og sådan noget med
iPads og det. Men jeg kan jo se, hvordan det bider på dem [eleverne] så derfor er det jo
godt, at vi er nede [i det lokale lab] hver torsdag. Det er sådan et højdepunkt på ugen…
for dem.”
Det, som T&I-læreren og faglæreren fremhæver, stemmer overens med de observationer, vi har
gjort os gennem feltarbejdet på denne skole. Det er vanskeligt for lærerene at efterstræbe hjemude-hjem modellen, som ledelsen har introduceret. Det betyder, at lærerne har stor motivation
til at fastholde T&I-læreren og hans rolle som ekspert i det lab-inspirerede lokale, fordi den
fungerer som en faglig støtte for dem. Når de arbejder i det lab-inspirerede lokale, står T&Ilæreren for det tekniske, og de har ikke en ekstra opgave med at sætte sig ind i udstyr og
programmer. For T&I-læreren betyder det, at han engagerer sig i projekterne som ekspert, og
når han ikke er der, er der ikke andre, der piller ved udstyret.
Undervejs i feltarbejdet har man på skolen forsøgt at flytte T&I undervisningen ud i klasserne,
forud for og efter besøg i det lab-inspirerede lokale. Overordnet har man besluttet at nedlægge
ambitionen med hjem-ude-hjem modellen, da de fokuserede forløb var så vellykkede og vellidte
af både lærere og elever. Man har i stedet fået flere personer, som kan varetage T&Iundervisningen, og har flyttet udvalgte forløb ud af det lab-inspirerede lokale, så det skaber
plads til, at der kan være T&I-undervisning både i det lab-inspirerede lokale og ude i klasser
med støtte fra T&I-lærere samtidigt. Der har ligeledes været succes med at udvalgte faglærere,
som har haft en særlig interesse for det lab-inspirerede lokale og T&I-fagligheden, er blevet
trænet i at være i dette lokale uden T&I-lærere. Det er dog stadig med en gensidig forventning
om, at der er en T&I-lærer ved telefonen, som kan assistere, hvis der opstår problemer for
faglæreren.
På andre skoler, som ikke arbejder og udvikler lignende lab-inspirerede læringsmiljøer , har
netop det forhold, at T&I-læreren skal være til rådighed for andre lærere, skabt problemer.
Særligt skoler, hvor der er flere T&I-lærere, er der et ønske om, at disse også skal varetage
fagundervisning ud over T&I-fagligheden. Det betyder, at de får et undervisningsskema med
egen undervisning, som skaber blokeringer i deres skemaer, hvilket mindsker fleksibiliteten i
forhold til at indgå i dimensionsarbejdet med andre lærere, men også mindsker den tid de kan
stå til rådighed for andre lærere og deres selvstændige arbejde med T&I-dimensionen.

Sammenfatning
De analytiske fund i dette afsnit efterlader flere forhold, som projektet arbejder videre med. I
denne del af rapporten har analyserne fokuseret temaer opdelt i to afsnit.
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I det første afsnit ’T&I-lærernes samarbejde med andre faglærere’ fremhæves særligt to
problemstillinger, som kan opstå i samarbejdet. Disse problemstillinger demonstreres i en case
fra et undervisningsforløb med T&I-som-dimension i matematik. Den første problemstilling
omhandler de potentielt modstridende målsætninger, som kan opstå, når to fagligheder skal
mødes i et fælles forløb. Den anden problemstilling relaterer sig til roller og positioner i
forbindelse med gennemførsel af undervisningen. I cases vises det, at faglærer og T&I-lærer ikke
har et tydeligt fælles formål med undervisningen, de har begge deres egne dagsordner. Netop
disse situationer kan opstå, når der ikke er klarhed over roller og positioner i forbindelse med
undervisningen. T&I-læreren fremhæver, at sådanne situationer opstår, når der arbejdes frem
mod et større ejerskab og involvering af faglæreren i dimensionsarbejdet. T&I-læreren afgiver
plads og autoritet, hvilket afføder et større behov for fælles formål, roller og målbeskrivelser
samt et behov for mere fælles forberedelsestid. Forskellige grader af styring af eller samarbejde
om undervisningen kræver således forskellige grader af forberedelse. På tværs af skolerne
fremhæves det blandt lærere og T&I-lærere, at samarbejdet i dimensionsarbejdet lettes i de fag,
hvor T&I-læreren har undervisningskompetence eller undervisningserfaring, hvorfor
dimensionsarbejdet også præges af de enkelte T&I-læreres faglige profiler. Dette understreges
ved at et centralt punkt i professionelle læringsfællesskaber omhandler kollektiv læring, hvor
lærerene er åbne for og interesseret i at lære af samarbejdet.
I det andet afsnit ’Klasse, lab-inspirerede læringsmiljøer og TekX’ behandles det gennemgående
tema i projektet, som er den rolle TekX og lab-inspirerede læringsmiljøer har i T&Iundervisningen. TekX er en central aktør for fagforståelse og fagudvikling, samt for
gennemførsel af T&I undervisning i praksis. Ressourcerne på TekX er ofte ikke tilgængelige
lokalt, ligesom fageksperterne og den faglige erfaring de besidder synes afgørende for
implementeringen og forståelsen af T&I. Et forhold, der bliver italesat af nogle lærere er logistik
i forbindelse med klassebesøg på TekX. Skolerne i kommunen er placeret forskelligt i forhold til
TekX, og oplever den fysiske afstand og transport til og fra forskelligt. Når undervisningen i
T&I-som-fag er angivet til to lektioner om ugen er det, hvis skolerne ønsker at gøre brug af
TekX, nødvendigt med skemaomlægninger, temadage eller uger, for at for meget af
undervisningstiden på nogle skoler ikke bruges på transport. Nogle skoler arbejder med labinspirerede læringsmiljøer for at skabe rammer for T&I-undervisning hjemme på skolen,
således T&I-undervisning med teknologier og innovative arbejdsprocesser kan gennemføres,
sådan som de er beskrevet i læseplanen. Det betyder altså, at nogle skoler især kan se potentialer
i at arbejde og udvikle læringsrum,og inspirationen kommer tydeligvis fra TekX.

Side 38 af 48

DEL 5: TEKNOLOGI SOM
KULTURFORANDRENDE I
PRAKSIS
I dette afsnit udfoldes, hvordan teknologier ikke blot er redskaber, men forandringsagenter, der
over tid kan blive kulturforandrende i praksis. På nogle skoler er der hos T&I-lærere et ønske
om, at det hidtidige fokus på teknologierne, og det vi har betegnet som en wow-effekt, skal
nedtones. Det skal ske, så teknologierne indgår mere naturligt i, hvad der beskrives som en ny
undervisningskultur, hvor teknologier kan fungere som redskaber, på samme måde som
allerede eksisterende analoge redskaber i skolens og fagundervisningens almene praksis. Det er
tydeligt, at der er teknologier, som lettere kan indgå i en bred undervisningskultur på skolen.
Disse teknologier er over tid blevet til institutionaliserede artefakter og ofte karakteriseret ved at
kunne anvendes mere umiddelbart på tværs af fagligheder, som eksempelvis podcast-udstyr,
BookCreator på iPad m.m. I dette afsnit ser vi på, hvordan især iPad og BookCreator opleves
som kulturforandrende i forbindelse med skolens undervisning.

Fra teknologiernes wow-effekt til kulturændring
Undervisning i T&I faget bliver i kommunen ofte henvist til stedet, som skal levere en
teknologisk indsigt og konkrete tekniske erfaringer for både lærere og elever, som kan danne
fundamentet til en ny undervisningskultur, hvor teknologier naturligt inddrages i al
undervisning på skolerne. Der bliver således henvist til en forestilling om, at færdigheder og
kompetencer i brugen af teknologier kan lede til en kulturændring på skolerne. Det er T&I
fagligheden, der skal drive denne kulturforandring, og i særlig grad T&I-lærere og TekX.
Det fremgår af empirien, at på nogle skoler beskrives denne udvikling som klar og entydig, og
lærerne synes ikke længere at udtrykke en skepsis over for T&I. Nu med mere end 3 års
erfaringer med fagligheden kan der spores en begyndende kulturændring, hvor mange
undervisere inddrager teknologier og undervisningsmetoder fra T&I i deres egen undervisning.
T&I lærere er oftest bevidste om, hvordan eleverne oplever det, når de bringer teknologier med
ind i undervisningen. Som tidligere beskrevet, så anvendes både elevers og lærernes begejstring
for teknologierne netop strategisk i udbredelsen af den nye faglighed på skolerne. Nogle T&Ilærer beskriver effekterne af teknologierne som nogle, der både kan drive undervisningen,
skubbe udbredelsen på skolen, men også påvirke deres relationer til eleverne.
”Vi er jo de mest populære lærere i skolegården. Når jeg har gårdvagt i
indskolingen, så er jeg bare superstjernen. Jeg er jo ham der kommer med
robotten og Lego’et ik, altså det er jo noget som eleverne synes er enormt
spændende, og det driver jo også lærerene fremad. De tænker jo, ’okay jeg havde
mine elever med op til TekX og jeg havde sagt at mine 0.klasser kun kunne
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koncentrere sig en halv time, og så sad de og legede med robotter i 2 timer’. Det
ser lærerene jo også.”
”Vi er dem de råber efter på gangene, ’kommer du ikke snart ned, kommer du
ikke snart ned’.”
Det som her bliver beskrevet af T&I-lærerne kan forstås som teknologiernes wow-effekt
(Kamstrup, 2016). Wow-effekten opstår når lærere og elever bliver fascinerede og draget af de
teknologier, som der er i klasseværelset. Det vil sige, at det er teknologierne, som i disse tilfælde
bliver drivkraft og skaber motivation. Strategien med at lade teknologierne drive motivation og
engagement for T&I-fagligheden kan overordnet ses som vellykket, men kan ikke stå alene. Det
er teknologierne, som i høj grad har været drivende for implementering af fagligheden, og derfor
har haft et tydeligt aftryk på, hvilke dele af den faglighed, der er beskrevet i læseplanen, som har
fået plads i praksis.
For nærmere at forstå, hvordan teknologierne har været omdrejningspunkt for noget
undervisning og ligeledes har været årsag til udvalget af undervisningens emner og fagligt
indhold, kommer her en beskrivelse af en T&I-lærers bevidsthed omkring forskellige
teknologiers popularitet.
”Det er nok gaming der ligger højest på listen, der har vi både et forløb på
mellemtrin og i udskolingen. Der er også Keep talking. De er meget højt på listen.
Og VR, men det er også ret gaming-agtigt. Men de små synes også robotterne,
altså Bebots’ne er ret fantastiske. Altså at have de små 0. klasser med op på TekX,
og så får de en robot, og den kan kun 3 ting, men de synes bare at det er guld
altså. De har en fest. De næste mange måneder de møder mig i skolegården, der
kommer de og giver en krammer. Det er simpelthen så fantastisk.”
Enkelte T&I-lærere udtrykker en tydelig bevidsthed om de potentielle problemer med denne
teknologifokusering i T&I-fagligheden og peger på, at den kan stå i vejen for en kulturændring
eller en ny undervisningskultur på skolerne, som den T&I gerne skulle drive.
”… Men det er det vi også skal væk fra. For det skal jo lige nøjagtigt ikke blive
højdepunktet, når vi kommer. Det har det jo været, når de skal lære det. Vi skal jo
hen mod at lærerene bare bruger det som noget naturligt i undervisningen.”
I den forbindelse bliver der introduceret en betragtning af teknologier som alene værende et
hjælperedskab. Ideen om teknologien som et hjælperedskab knytter sig til tanken om en ny
undervisningskultur, hvor teknologierne indgår som en naturlig del af alle læreres undervisning.
”På et eller andet tidspunkt daler nyhedens interesse og det er også okay, fordi
sådan skal det også være. Så bliver det et hjælperedskab man har fået i
undervisningen, ligesom vi fik en computer for mange år siden. Man fik en lineal,
man fik en lommeregner. Det skal ikke ses som noget som helst andet end et
redskab.”
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Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om de teknologier, der arbejdes med i T&I fagligheden,
naturligt kan indgå i den faglige undervisning hos alle lærere. Der er flere forhold, som spiller
ind på denne problemstilling.
Kan teknologier overhovedet miste deres nyhedsinteresse, da der netop vil komme nye
teknologier til løbende, hvorved de potentielt set på ny vil tiltrække sig elevernes nysgerrighed
og interesse?
På en specialskole i kommunen har man investeret i VR. De har fået programmeret et VRunivers omkring busruten fra skolen til byen, fordi de vil arbejde med Virtuel Reality i
forbindelse med at lære elever at begå sig i samfundet. Elever med forskellige udfordringer kan
via VR lære at stå på bussen, vise billet og stå af bussen. Til at begynde med synes der at være
paralleller til begrebet wow-effekt i forhold til, hvordan ledelse og T&I ser på VR-teknologien.
Men i vores interview og samtale med dem om deres perspektiver på VR og intentioner med
teknologien fortæller T&I læreren, at det absolut er meningsfuldt at anvende VR til netop deres
elever, da angst fx kan være en barriere for at træne at tage bussen. Angsten for at være blandt
fremmede folk fx kan overkommes ved, at eleverne får lov at træne at stå på og af bussen i en
virtuel verden. Her er der ro og tid til at øve de forskellige elementer, som indgår i det at stå på
og af bussen.
Hensigten er altså, at eleverne får en kropslig erfaring med materialiteterne, som indgår i
handlingen ’stå på og stå af bussen’, og at de efter noget tid kan overføre deres erfaring og
oplevelse fra handlingen i den virtuelle verden til den virkelige verden. Da skolen først lige er
begyndt at arbejde med bus-træning og VR, er det endnu uvist, om eleverne kan overføre deres
erfaringer fra den virtuelle verden til den virkelige verden. I følgeforskningsprojektet er vi
nysgerrige på at følge op på dette VR-forløb på den aktuelle skole for at undersøge læring med
VR og hvilke muligheder for transfer, der er i forbindelse med færdigheder og kompetencer fra
en kontekst til en anden. Hvilke konsekvenser har det for transfer, at materialiteter er
præsenteret på en måde i den ene kontekst og på en anden måde i en anden kontekst?

iPad og BookCreator som kulturforandrende artefakter
En af de teknologier som på en skole har været mest gennemgående i T&I-undervisningen har
været BookCreator (app) på iPad. Denne app bliver anvendt både til dokumentation af
arbejdsprocesser og til synliggørelse eller præsentationer af delresultater og produkter.
Styrken ved netop denne app er, at den sikrer deltagelsesmuligheder for de elever, der ikke har
nemt ved at skrive, læse eller udtrykke sig på måder, som deres omgivelser anerkender som
værende æstetiske eller korrekte. Ved hjælp af skabeloner og stilladsering i app’en får eleverne
mulighed for at indsætte billeder, lydoptagelser eller skrive korte beskrivelser, som gør, at de
kan skabe et produkt, som de selv kan være stolte af, og som deres omgivelser kan give dem
anerkendelse for. I dette afsnit fremhæves det, hvordan eleverne samtidig med at interagere
med nye teknologier sideløbende bruger BookCreator som et dokumentationsredsskab og
logbog.
I forbindelse med et undervisningsforløb om plantedyrkning og vandingssystem indenfor
anvendes app’en BookCreator til at dokumentere forløbet og processen. Læreren fortæller, at
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det er en god måde at arbejde med behandling og organisering af data, og at der er gode
muligheder i app’en i forhold til at producere noget, der ser flot ud.
”Det er i BookCreator nogle foruddefinerede baggrunde, billederne kan lige
skalere og de kan sætte dem ind over hinanden. Uanset, hvad de gør om de drejer
den eller ej, så ligner det faktisk, altså så kan de få lavet noget, om de har lavet,
som er til, altså som man faktisk sige ’det er flot’ (…) Det giver dem nogle
muligheder for at producere, og det samme også med at skrive og behandle data
og organisere.”
Det kræver dog også, at man som lærer har gjort sit forarbejde i forbindelse med en tydelig
rammesætning af, hvad eleverne skal i BookCreator:
”Hvis jeg som lærer har mit forarbejde med at gøre det tydeligt, hvad skal være
hvor, så kan de faktisk selv organisere data og søge det op igen. For ellers vil det
tit være hulter til bulter over det hele. Så jeg synes, sådan rent ift. at de kan
producere noget og lave noget, så er det en kæmpe hjælp og så er det også bare
supergodt, fordi de er motiverede. (…) Men igen iPad’en gør, at jeg skal være
meget klar på min organisering og undervisningen og strukturen
og progressionen i det, der skal ske. Og det, altså hovedsageligt ift. teknologi, så
er det jo meget iPads, som er vores meget af det vi bruger, fordi det kan så mange
ting. Det kan tage billeder, det kan afspille videoer og lyd, opsøge information”.
Her kommer læreren også ind på, at eleverne bliver motiverede af at arbejde med iPad’en. Det
fortæller han mere om efterfølgende, hvor han også kommer ind på, hvilke udfordringer, der er
ved at inddrage iPad’en i undervisningen. Eleverne kan blive forstyrrede eller komme til at
”hente” den digitale hjælper Siri.
”De synes det er skide spændende. Ja, når man ligesom lover dem, det er med
iPad, så er de meget mere motiverede for undervisningen og går med.
Udfordringen det er så at styre dem, fordi en elev forsvinder væk. Eller så dukker
Siri op, ikke. Eller det finder de lige ud af, fordi de holder lidt for langt på
hjemme-knappen og så tager hun jo over og styrer ligesom situationen. Så det
synes jeg er nogle af udfordringerne, at hvis vi sidder seks børn sammen, så er det
faktisk rigtigt svært og have en styret retning, hvis det foregår på iPads”
Læreren her fortæller, at han anvender iPad’en og BookCreator, men at der skal være tydelige
rammer, så eleverne ved, hvad de skal i app’en. Han oplever, at det kan være svært at få eleverne
til at holde fokus, hvis de er seks elever eller derover.
En anden lærer fortæller, hvordan det faktisk har taget to år at komme dertil, hvor eleverne ikke
bruger iPad’en til andet end det, hun beder dem om i den aktuelle undervisning. Det har krævet
tålmodighed fra lærerens side at være vedholden og gentagende i forhold til at opdrage eleverne
til at iPad’en er et redskab. Når de bruger iPad’en i undervisningen, går eleverne ikke som
tidligere ind på fx spil, fordi de ved, at iPad er et redskab ligesom blyanten eller andre
læringsredskaber. Læreren fortæller også, at hun har erfaret, at eleverne kan meget mere, end
hun troede, og det skyldes app’en GoTalk NOW, som tidligere beskrevet.
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”Men der hvor vi har været udfordret i starten - det var, at de gik de ud af Go Talk
Now og så gik de over og fandt øh alle mulige spil. Og det oplever jeg slet ikke i
samme grad som for et år og to siden som nu. Altså de er så fokuserede, og det vi
jo også har erfaret er, at de faktisk kan meget mere, end hvad vi troede nogen af
dem kunne.”
Tale-høre konsulenten fortæller, at når eleverne oplever, at de kan udtrykke noget, som de ikke
kunne før, oplever de, at iPad’en ikke bare er et legetøj men et redskab til at kommunikere med.
Ligeledes fortæller tale-høre konsulenten, at de også arbejder på at give forældrene lignende
aha-oplevelser med denne teknologi, så de kan kommunikere med deres børn hjemme gennem
app’en. Det gør de fx ved at indkalde forældrene til kurser i GoTalk NOW, hvilket de både har
gode og udfordrende oplevelser med.
” Jeg kan faktisk udtrykke noget med det, som jeg ikke kunne før. Og samme
oplevelse prøver vi at give forældrene. Det er lidt sværere at få dem indkaldt til
det. Nogen forældre har været inde og fået et kursus i det og er rigtig godt
kørende. Og andre gange så bliver det lidt … to spor som vi prøver at forene ved
at holde noget forældremøde og sådan. Men der er sådan en teknisk
forskrækkelsesdel i det med at ’uh kan jeg det her (…)’.
At nå dertil, hvor man er tryg ved at anvende teknologien i klassen, fortæller læreren, afhænger
af organiseringen af implementeringen af ny teknologi. Læreren fortæller, at hun ikke har mistet
modet, fordi hun har siddet sammen med tale-høre konsulenten og lavet de forskellige
opsætninger på app’en, og at hun ved, at hvis der sker noget uforudsigeligt, tekniske nedbrud
eller andet, så kan hun altid få hjælp. Det er en tryghed, der er afgørende for, at hun netop ikke
er bange for at inddrage teknologien i undervisningen.
”Der er ingen tvivl om, at det for mig har været det der med at blive holdt i
hånden hele vejen. Altså, det der med at vi først har haft de små hold og at du så
har hjulpet mig i gang med og få lavet bøgerne, og det der med, at vi sidder
sammen og laver opsætningerne til de forskellige fag. Det gør at man ikke mister
modet. Og sådan tror jeg, at jeg har det generelt med alt IT herude i og med at
[D2] sidder der og er klar til at hjælpe med PODD og vi har [NN] og [NN] som
hjælper også med andre IT-ting. Det gør, at jeg ikke er bange for eller forskrækket
for at begynde at inddrage det i undervisningen fordi jeg ved, hvis der er noget
der driller mig så ved jeg hvor i [er.] ”
Det, at der altid er en, man kan ringe til eller en, man kan hente, hvis teknologien driller, er en
afgørende faktor for, at denne lærer er kommet dertil, hvor hun tør inddrage app’en i
undervisningen. Det er en afgørende faktor, at der i denne læres klasse er skabt en kultur, hvor
denne specifikke teknologi indgår som redskab i undervisningsaktiviteter på lige fod med andre
materialiteter.
Vores empiri peger på, at der både fra lærerens side skal være en vedholdenhed, nysgerrighed og
tro på teknologien for at teknologi bliver kulturforandrende. Samtidig er det altafgørende, at der
står en hjælper i kulissen klar til at springe ind og rede situationen, hvis det brænder på. Den
organisatoriske del spiller altså en afgørende rolle for at lærerne tør og vil inddrage ny teknologi.
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Teknologier som mere end redskaber
Strategien med at lade teknologierne drive undervisningen nødvendiggør samtidig, at der
sideløbende på skolerne og blandt T&I-lærere må arbejdes med en kritisk og nuanceret tilgang
til teknologiernes definerende rolle i undervisningsplanlægningen. Det betyder, at
undervisningens indhold må holdes op mod den eksisterende praksis i et perspektiv, hvor
teknologierne forstås som mere og andet end ’blot’ redskaber, der kan inddrages. Dermed ikke
sagt, at teknologier ikke også skal forstås som redskaber – vi bruger teknologier til at gøre
forskellige ting.
Der kan inden for teknologifilosofien og STS-feltet hentes inspirationer til mere nuancerede
teknologiforståelser. Teknologier kan fungere som instrumenter, men de er altid mere end det,
idet de refererer til normer, værdier og allerede eksisterende praksisser. For at parafrasere STSforskeren Langdon Winner (2014), så bruger vi ganske rigtig fx computere og mobiltelefoner
som redskaber – vi udfører bestemte handlinger med dem for at realisere bestemte mål. Men
disse handlinger bliver med tiden til institutionaliserede praksisser. Det vil sige, at vores verden
bliver til en verden, hvor det at bruge computeren og mobiltelefonen bliver til normaliserede og
(ofte) ureflekterede fænomener, der helt naturligt glider ind i og er med til at forme vores
dagligdagspraksisser uden, at vi nødvendigvis tænker videre over det. De bliver i Winners optik
til, hvad filosoffen Ludwig Wittgenstein kalder livsformer. Dette indikerer, at teknologiske
artefakter ikke bare er redskaber, ligesom ord ikke bare er enheder, der refererer til ting. De står
altid i relation til forudgående normer, værdier og fortolkninger af virkeligheden. Hvis vi tænker
videre med Wittgenstein kan det siges på følgende vis:
”The sign (the sentence) gets its significance from the system of signs, from the
language to which it belongs. Roughly: understanding a sentence means
understanding a language. As a part of the system of language, one may say, the
sentence has life.” (Wittgenstein 1958, 5)
På samme måde får teknologier betydning i kraft af de praksisser, hvori de bliver tænkt ind, og
som de bliver end del. Konkrete i relation til fx det beskrevne spilforløb på TekX, bliver de tre
computerspil, som anvendes i undervisningen, til meningsfulde artefakter, idet de i forløbet bl.a.
kommer til at referere til et sæt af begreber, som er blevet ekspliciteret af T&I-lærere i
forbindelse med introduktionen til forløbet samtidig med, at de specifikt refererer til nogle
analysepraksisser, som eleverne allerede er bekendt med inden for danskfaget. Teknologierne
bliver med andre ord – og for at parafrasere ovenstående citat – gjort ’levende’ og meningsfulde
via dette. Samtidig med det, kommer spilteknologierne til at være en drivende kraft i
undervisningsaktiviteten.
Spilteknologierne bliver således rammesat og stilladseret med klare referencer til danskfaget.
Samtidig så refererer spillene også til velkendte kulturelle praksisser fra elevernes livsverden,
idet en stor del af elevgruppen allerede er bekendt med spillene og har stor erfaring med
computerspil. Dette vil sige, at forudgående erfaringer gør det let for eleverne at engagere sig i
aktiviteten. Deres uformelle verden inddrages i en formel undervisningssammenhæng. Denne
type teknopraksis er velkendt om end, den i konteksten er rammesæt som en faglig aktivitet
med specifikke danskfaglige mål.
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Spilteknologierne er altid designet til at engagere brugere i en bestemt praksis, der som
udgangspunkt har underholdning som mål. Dette er særligt tydeligt i spilforløbet, men gør sig
gældende med alle de typer af teknologiske artefakter, der anvendes i forbindelse med
undervisning i T&I. Dette betyder ikke, at de nødvendigvis bliver brugt på de måder, som
designeren har forestillet sig – i praksis viser teknologier sig snarere at være multistabile – det
fremhæver imidlertid, at teknologier som materielle artefakter rummer tilskyndelser til
bestemte brugspraksisser – tilskyndelser, der så fortolkes på baggrund af de kulturelle
praksisser, der allerede og i forvejen gør sig gældende lokalt.
Dette indikerer, at teknologier ikke blot kan anskues som redskaber – redskaberne er altid
indlejret i komplekse kulturelle og sociomaterielle aktiviteter. Dette kan udgøre et fokuspunkt i
det videre arbejde med udvikling af T&I og de undervisningsaktiviteter, der indgår som en del af
faget. Vi anbefaler, at der reflekteres over følgende: at teknologi, relationer og kontekster står i
et gensidigt forhold og er med til at forme praksis og læring. I forlængelse af dette bør der
reflekteres over, hvordan der fx tænkes og udvikles pædagogik med teknologi, hvordan
teknologi påvirker lærer- og elevroller og lærer- og elevpositioner, og hvordan teknologi skaber
deltagelsesmuligheder samt nye didaktiske og pædagogiske muligheder og problematikker.
Disse punkter til refleksion bør set fra et STS-perspektiv supplere anvendelsen af teknologier
som redskaber i undervisningen.
Denne nuancerede forståelse af teknologiernes rolle i undervisningen øger kompleksitetsniveau
i planlægningen af undervisningen, men fører samtidig til dybere og bedre forståelse af, hvordan
teknologier indvirker på undervisningen, og hvordan man som lærer og elev også er med til at
skabe en praksis med teknologierne.

Sammenfatning
I denne afsluttende del 5 er der præsenteret forskellige analytiske perspektiver omhandlende
teknologi som kulturforandrende i skolerne. Der er blevet præsenteret et kritisk blik på at
anskue teknologi udelukkende som et redskab, og der er draget en sammenhæng mellem netop
et sådant blik på teknologi og det at have en såkaldt wow-effekt i forhold til ny teknologi.
Teknologi er mere end et redskab, da teknologi også har agens og er med til via sine indlejrede
værdier at forme praksis og dermed læring i den situerede kontekst. Det foreslås, at der rettes en
opmærksomhed på udvikling af pædagogik og læringsforståelser med teknologi i stedet for at
anskue faget med et fokus på ny teknologi som redskaber, der skal sælges ind til faglærere og
elever. Der gives i et af afsnittene et indblik i en praksis, hvor teknologi netop er blevet kultur.
Det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden, men noget som over tid lykkes. Dette
skyldes både velorganiserede strukturer omkring implementeringen af teknologien herunder
bland andet opbakning fra ledelse til fx at have tid og ressourcer til at lære at bruge, inddrage og
udvikle pædagogikker med teknologien. I eksemplet, som gives i afsnittet, har læreren i
samarbejde med en tale-høre konsulent over flere år udviklet pædagogik i samspil med den
aktuelle teknologi. Eksemplet er et godt billede på, at teknologianvendelse fordrer refleksion
over hvilken teknologi og hvordan teknologien bedst fremmer faglige formål i praksis (Hasse &
Brok, 2015).
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