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Velkommen til dette nummer af Liv i Skolen, hvor vi ser på begrebet teknologiforståelse
Alle brancher såvel som privatlivet er i færd med at blive radikalt forandret med udgangspunkt i teknologier. Det er derfor blevet en vigtig dannelsesopgave for folkeskolen at
udvikle elevernes teknologiforståelse forstået som elevernes evne til at interagere
kreativt og kritisk med det digitale som et materiale.
Skoleelever skal ikke bare lære at bruge teknologien, men også lære at forstå den, selv
at kunne skabe kreativt med den og være med til at forme den.
Undervisningsministeriet har igangsat en række forsøg med teknologiforståelse som
prøvevalgfag og har nu besluttet, at der skal igangsættes et forsøgsprogram for
styrkelse af teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning.
Dette temanummer undersøger hvorfor og hvordan man didaktisk kan arbejde med
teknologiforståelse i en skolekontekst gennem designprocesser og digitale materialer
både i eksisterende fag såvel som i et eventuelt kommende valgfag.
Velkommen til et spændende og relevant nummer.
Med venlig hilsen
Jette Aabo, fagredaktør og Morten Stokholm Hansen, redaktør
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Teknologiforståelse i danske skoler
- Hvor kommer det fra, og hvad er det?
Teknologiforståelse er en helt ny faglighed,
som netop nu er på vej ud på 46 danske
skoler i et treårigt forsøg. Den nye faglighed
er dels beskrevet som en del af eksisterende
fag og dels som et selvstændigt fag fra 1. til
og med 9. klasse. Hvis undervisningsministeriet ender med at indføre teknologiforståelse
som selvstændigt fag, vil det være første
gang, siden natur/teknik blev indført i 1992,
at et nyt fag introduceres i folkeskolen.
Af Mikkel Hjorth, lektor
14
Lærerprofessionel teknologiforståelse EdTech og TechEd
I folkeskolen har uddannelsesteknologi
(EdTech) været i fokus længe, det nyere
skud på stammen er teknologiuddannelse
(TechEd). Artiklen åbner feltet omkring
lærerprofessionel teknologiforståelse som
todelt og præsenterer nogle af de pædagogiske og kompetencemæssige udfordringer,
vi ved, vi har i arbejdet med lærerprofessionel
teknologiforståelse i skolen i dag.
Af Mikala Hansbøl, docent og ph.d.
26
Dannelse i dansk? Digital myndiggørelse og
computationel tankegang
Alle taler om teknologiforståelse, og begrebet
har politisk medvind som en ny faglighed i
skolen. Men hvad er det, og hvad betyder det
specifikt for dansk? I artiklen vises eksempler på, hvordan gruppen for faglig udvikling
i dansk i Undervisningsministeriets forsøg
med teknologiforståelse tænker kompetenceområderne digital myndiggørelse og

computationel tankegang i forhold til
problembaserede forløb i dansk.
Af Rasmus Fink Lorentzen, lektor og ph.d.
38
Kapacitetsopbygning i Teknologiforståelse
Kapacitetsopbygning i Teknologiforståelse
skal understøtte et dynamisk og bæredygtigt fundament for kontinuerlig udvikling af
organisering, teknologiinddragelse, didaktisk
praksis i et emergerende arbejdsfelt. I udlandet er der mange erfaringer med programmeringskompetencer som mål, men med det
danske rationale med digital myndighedsperspektiv som sigte, så skal vi nu til at
skabe en didaktisk praksis helt fra bunden.
Af John Klesner, pædagogisk konsulent
48
Hvis teknologiskforståelse i skolen er
svaret, hvad er så spørgsmålet? Fire
konkrete bud
Den teknologiske udvikling går stærkt. Det
ved alle. Men hvad betyder det egentlig for
den måde, vi forbereder eleverne i folkeskolen på den nye virkelighed og på at kunne
deltage i samfundet som borgere og medarbejdere? Hvordan udvikler vi teknologiforståelsen i folkeskolen som kompetence og
som fag?
Af Astrid Jacobsen, kontorchef og Jannick B
Pedersen, direktør
58
Anslaget i designprocesser
Denne artikel sætter fokus på lærerens rolle
i forhold til den første fase i et designforløb.
Nærmere bestemt den fase, hvor designopgaven præsenteres for eleverne, og hvor eleverne bringes i proces med at afsøge viden
om den stillede udfordring. Den didaktiske
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setting for elevens første møde med designopgaven kan anskues som et anslag.
Af Michal Pilgaard, lektor og Jerry Bak de
Ridder, lektor
64
Teknologiforståelse – Skolerne er nøglen
til den nye faglighed
En ny faglighed er under udvikling i folkeskolen. Den handler om teknologiforståelse,
hvordan vi skal forstå, indgå i og være medskabere af den digitale fremtid, som vi
allerede er en del af. En ekspertgruppe har
beskrevet kernefagligheden, og der er udviklet målbeskrivelser (fælles mål) og læseplaner.
Nu skal fagligheden så bare få liv i folkeskolen. Det sker gennem et stort forsøgsprogram, hvor fagligheden både udfoldes i de
eksisterende fag og som selvstændigt fag,
Af Niels Henrik Helms, docent
70
Kapacitet til teknologi og innovation
I Styrelsen for IT og Læring er vi i høj grad
optagede af opgaven med at opbygge
kapacitet til teknologi og innovation, og i
CRAFTnetværket arbejder vi intensivt med
netop den proces på skoler og kommuner.
Baggrunden er projekter og forløb i samarbejde med en lang række kommuner. Forløb
der typisk er del af vores elevkonkurrence,
der bl.a. skal fremme teknologianvendelse
og design thinking og dermed bidrager til de
indholdsområder, der ligger i forsøgsfaget
teknologiforståelse.
Af David Garde-Tschertok, chefkonsulent
80
Projekt ultrabit
En BBC micro:bit til alle elever i 4. klasse i
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skoleåret 18/19. Det er udgangspunkt for den
store teknologisatsning, som DR i efteråret
har skudt i gang i samarbejde med Center for
Undervisningsmidler og støttet af Industriens
Fond. Projektet, som har fået navnet ultra:bit,
har til formål at give eleverne på en hel
årgang en unik mulighed for at arbejde med
kodning, teknologi og digital dannelse.
Af Peter Bak-Jensen, pæd. IT-konsulent og
Mette Lynnerup, pæd. IT-konsulent
86
Forstå med kroppen i teknologiforståelse
Gennem deltagernes aktive handlinger bliver
begreberne omsat til elementer i spillet, og
dermed bliver arbejdet og brugen af begreberne vigtige og nødvendige for deltagerne.
På den baggrund kan deltagerne i de kropslige spilaktiviteter gå ind i en læreproces,
hvor der er mere kognitivt overskud til at
forstå og arbejde med centrale kodningselementer som algoritmer, løkker og betingelser,
og dermed øges oplevelsen af kompetence.
Af Jette Hildebrandt Andersen, udviklingskonsulent
94
Teknologiforståelse fra en praktiker
Jeg vil i denne artikel give et par bud på,
hvordan jeg arbejder med at formidle
teknologiforståelse, så eleverne opnår kompetencer indenfor teknologisk handleevne,
computationel tankegang, digital design
og designprocesser, samt digital myndiggørelse. Herunder opnåes kompetence til
at være kritiske overfor den teknologi, som
eleverne omgås og som har en effekt på
dem og deres nærmeste i hverdagen.
Af Pia Damsgaard, formidler
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Teknologiforståelse i danske skoler

Hvor kommer det
fra, og hvad er det?
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Mikkel Hjorth er lektor ved læreruddannelsen i VIA og faglig udviklingsleder
i forsøget med teknologiforståelse

Teknologiforståelse er en helt ny faglighed, som netop nu er på vej ud på
46 danske skoler i et treårigt forsøg. Den nye faglighed er dels beskrevet
som en del af eksisterende fag og dels som et selvstændigt fag fra 1. til
og med 9. klasse. Hvis undervisningsministeriet ender med at indføre
teknologiforståelse som selvstændigt fag, vil det være første gang, siden
natur/teknik blev indført i 1992, at et nyt fag introduceres i folkeskolen.
I denne artikel vil jeg dels beskrive nogle af de behov, som jeg mener, den
nye faglighed skal forsøge at imødekomme, og dels hvordan denne nye
faglighed imødekommer behovene.

Digitale teknologier forandrer vilkårene
for skolens uddannelsesopgave
Vi har i Danmark en tradition for at se
skolen som en institution, der ikke bare
skal forberede eleverne til fremtidens
arbejdsmarked: Ifølge folkeskolens formålsparagraf skal skolen forberede
eleverne til et samfund med frihed og
folkestyre og den skal give eleverne baggrund for selv at tage stilling og handle.
Skolen skal med andre ord være alment
dannende. Den tyske uddannelsesfilosof

Gert Biesta har på tilsvarende vis beskrevet,
hvordan alment dannende uddannelse
fungerer på tre niveauer: En sådan uddannelse rummer i Biestas terminologi de
tre niveauer kvalifikation, socialisation og
subjektifikation (Biesta, 2010). Det er min
påstand, at anvendelsen af digitale teknologier har forandret vilkårene for dannelse
og uddannelse på alle disse tre niveauer,
og dermed at vilkårene for opfyldelse af
skolens formålsparagraf er forandrede.

Liv i Skolen • 1/2019

TEKNOLOGIFORSTÅELSE I DANSKE SKOLER

Kvalifikation
Digitale teknologier har forandret de
kundskaber, elever skal have for at kunne
være en del af fremtidens arbejdsmarked
såvel som for at kunne agere myndigt i
andre sammenhænge. Tidligere kunne
man måske acceptere, at nogle elever ikke
fik det store udbytte af folkeskolen, fordi
man regnede med, at de ville kunne klare
sig fint med at køre traktor eller med at
arbejde som lagerarbejdere. Det er imidlertid sådan, at der allerede i dag produceres selvkørende traktorer, og at der i
moderne lagerbygninger er flere robotter
end mennesker. Fremtidens landmand
og fremtidens lagerarbejder skal altså
have forstand på at håndtere selvkørende
robotter. På tilsvarende vis skrives mange
nyheder af virtuelle robotter, mens software overtager større og større dele af
advokaternes arbejde, så også journalister
og advokater bliver afhængige af at kunne
arbejde sammen med smarte, digitale
teknologier, som ofte er baseret på
machine learning (omtales ofte som
kunstig intelligens). En rapport fra HK og
CEVEA konkluderede i 2015, at ”876.689
stillinger er i høj risiko for automatisering over de næste årtier.” (Tænketanken
CEVEA & HK Danmark, 2015) Tilsvarende
konkluderede konsulenthuset McKinsey
& Company i en rapport for Disruptionsrådet i 2017, at ” at eksisterende teknologi
kan automatisere op mod 40 pct. af de
samlede arbejdstimer i Danmark” (McKinsey & Company, 2017). Uanset hvor meget
sandhedsværdi, man tillægger den slags
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rapporter, vil jeg hævde, at digitale teknologier har udfordret folkeskolens kvalifikationsopgave.
Socialisation
Et andet niveau, hvorpå uddannelse, ifølge
Biesta, virker er at forestå en socialisation
af elever ind i relevante måder at være i
verden på. Imidlertid har digitale teknologier
ændret de måder, vi både sammen og
hver for sig er i verden. Teknologierne har
ændret det, Biesta kalder eksisterende
måder at være på. Elever er i dag sammen
på sociale medier som Snapchat, Instagram
og Facebook, de kommunikerer på en
række forskellige digitale platforme, og
de spejler sig i mere eller mindre kendte
Youtubere. Uanset om man ser denne
udvikling som kærkommen, eller om man
hellere ville have, at eleverne slukker for
teknologien, vil jeg hævde, at digitale
teknologier allerede har skabt nye perspektiver på de måder, vi er sammen på
og dermed har forandret folkeskolens
opgave i forhold til socialisation af elever.
Subjektifikation
Endelig og måske vigtigst vil jeg hævde, at
digitale teknologier har forandret vilkårene
for skolens opgave med at forberede
eleverne til at være åndsfrie og myndige
medborgere. I Biesta terminologi har en
alment dannende skole en subjektifikationsopgave. På dette niveau forberedes
elever til at kunne sætte sig ud over
eksisterende måder at være i verden på
ved at kunne forholde sig til verden som
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Digitale teknologier
forandrer kravene til
fremtidens medborgere.

selvstændige, åndsfrie og myndige mennesker. Med andre ord er det på dette
niveau, der er fokus på at uddanne og
danne eleverne til at blive medborgere i et
demokratisk samfund. Jeg vil imidlertid
hævde, at vi med udgangspunkt i allestedsnærværende digitale teknologier
lever i et overvågnings- og manipulationssamfund, og at subjektifikationsopgaven
derfor er forandret. Jeg vil illustrere dette
med følgende eksempel:
I foråret 2018 kom det frem, at firmaet
Cambridge Analytica ulovligt havde
indsamlet Facebook-brugeres data for
at lave såkaldt psykografiske profiler af
disse brugere. Profilerne blev brugt til at
forudsige, hvordan brugerne kunne påvirkes politisk. Cambridge Analytica, der
assisterede Donald Trump ved præsidentvalget og Brexit-siden i Storbritianniens
EU-afstemning, hævder at kende os bedre
end vores egne partnere, hvis de blot har
adgang til 300 likes på Facebook. Dermed
er Cambridge Analytica-skandalen en
eksponent for, at digitale teknologier har
forandret vilkårene for at være en åndsfri
og myndig medborger og dermed for, at
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digitale teknologier har forandret
vilkårene for folkeskolens subjektifikationsopgave.
Samlet set vil jeg hævde, at digitale
teknologier har forandret vilkårene for
folkeskolens uddannelsesopgave på alle
Gert Biestas tre niveauer. Når folkeskolen
har til formål både at forberede eleverne
til fremtidens arbejdsmarked og til at
være åndsfrie, myndige medborgere i et
demokratisk samfund, er der derfor behov
for at finde ud af, hvordan skolen skal forholde sig til, at vilkårene for denne opgave
er fundamentalt forandret.
Internationale bud på en løsning
At digitale teknologier forandrer kravene
til fremtidens medborgere har i en
årrække tiltrukket sig international
opmærksomhed. Dette ses f.eks. gennem
bestræbelserne på at udvikle og etablere
digital literacy som en beskrivelse af
digitale kundskaber, der var lige så fundamentale i dag, som det at kunne læse
og skrive (Lankshear & Knobel, 2008). I
en række af de lande, vi sammenligner os
med, har man sat initiativer i værk, som
introducerer digitale færdigheder som
f.eks. programmering i skolen. I USA har
organisationen code.org sat fokus på,
at eleverne skulle lære at programmere,
og CS4all-initiativet arbejder tilsvarende
mod at introducere datalogi i alle skoler
i USA. I Storbritannien har Barefoot - et
samarbejde mellem telegiganten British
Telecommunications og British Computer
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Digitale teknologier har
udfordret folkeskolens
kvalifikationsopgave.

Society (BCS) -ligeledes sat fokus på
programmering i skolerne.
En anden og mere helhedsorienteret tilgang til at indfange de nye, nødvendige
kompetencer er forskellige versioner af
begrebet 21st century skills, som på dansk
ofte omtales som det 21. århundredes
kompetencer. I en artikel af Voogt og
Roblin (Voogt & Roblin, 2012) opsummeres en række forskellige bud på 21st
century skills. Ud over selve de digitale
færdigheder, indeholder næsten alle
listerne over 21st century skills elementer
som kreativitet, kritisk tænkning og
problemløsning, mens de alle sammen i en
eller anden grad indeholder sociale eller
kulturelle færdigheder og medborgerskab.
Dermed kan man, i disse forsøg på at indkredse det 21. århundredes kompetencer,
finde elementer, der passer bedre til en
alment dannende dansk tilgang til skole
end de rene programmeringsindsatser i
f.eks. USA og Storbritannien. I Danmark
har vi tidligere set forskellige mere eller
mindre lokale tiltag med meget forskellige
udgangspunkter som f.eks. Coding Class,
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Coding Pirates og FabLab@School.dk,
men der har ikke været en egentlig
national satsning på området før nu.
Fagligheden teknologiforståelse
Den faglighed, der indgår i teknologiforståelse som selvstændigt fag, er udarbejdet på baggrund af et kommissorium, der
fremhævede, at eleverne gennem kreative
og skabende processer skulle arbejde
med teknologiens og automatiseringens
betydning i samfundet, computational
thinking, iterative designprocesser og
kompleks problemløsning. Allerede i dette
kommisorium fra Undervisningsministeriet kunne man altså se, at fagligheden
var mere på linie med de helhedsorienterede tilgange til det 21. århunderedes
kompetencer end med de tilgange, der
fokuserede mere snævert på programmering eller datalogi. Samtidig var der i
kommisoriet en henvisning til, at teknologiforståelse i dag er nødvendigt, hvis
folkeskolen skal leve op til sit formål. Som
jeg læser dette kommisorium, har tanken
fra start af været, at den nye faglighed
teknologiforståelse skal ses som et forsøg
på at imødegå det problem, at de grundlæggende vilkår for skolens dannelses- og
uddannelsesopgaver, som jeg har hævdet
her, er fundamentalt forandrede gennem
digitale teknologier.
På baggrund af kommisoriet er skrivegruppen endt med at definere en faglighed bestående af fire kompetenceområder (Undervisningsministeriet, 2018):

VIA University College

– Digital myndiggørelse omhandler
kritisk, refleksiv og konstruktiv undersøgelse og forståelse af digitale artefakters muligheder og konsekvenser.
– Digital design og designprocesser
omhandler tilrettelæggelse og gennemførelse af en iterativ designproces under
hensyntagen til en fremtidig brugskontekst.
– Computationel tankegang omhandler
analyse, modellering og strukturering af
data og dataprocesser.
– Teknologisk handleevne omhandler
mestring af computersystemer, digitale
værktøjer og tilhørende sprog samt
programmering.
Ifølge målene for digital myndiggørelse
skal eleverne kunne ”beskrive digitale
artefakter i deres hverdag” (indskoling),
”vurdere digitale artefakters intentionalitet og anvendelsesmuligheder” (mellemtrin) og ”handle med dømmekraft i
komplekse situationer, der vedrørende
digitale artefakters betydning for individ,
fællesskab og samfund” (udskoling).
Mere konkret omhandler videns- og
færdighedsområderne elevernes analyse
af digitale artefakter (teknologianalyse),
deres intentionalitet (formålsanalyse)
og de situationer, i hvilke artefakterne
bruges (brugsstudier). Endelig indeholder
videns- og færdighedsområderne elevernes refleksioner over digitale artefakters
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betydning for individ, fællesskab og samfund (konsekvensvurdering) og design af
alternative løsninger (redesign). I og med,
at teknologiforståelsesfagligheden bliver
set som en måde at leve op til folkeskolens
formål om åndsfrihed, myndiggørelse
og medborgerskab, er det naturligt at se
kompetenceområdet digital myndiggørelse
som det overordnede. I en sådan optik
bliver de tre andre kompetenceområder
nødvendige elementer for at kunne opnå
og arbejde med digital myndiggørelse.
Set på denne måde kan digital myndiggørelse derfor bruges som pejlemærke for
indholdet i de andre kompetenceområder.
Når man således spørger sig selv, hvilket
niveau af programmering (teknologisk
handleevne), der giver mening, vil svaret
i min optik skulle findes ud fra, hvilket
niveau af programmeringskundskaber, der
er tilstrækkelige for at opnå den ønskede
digitale myndiggørelse.
I kompetenceområdet digital design og
designprocesser skal eleverne gennem
digitale designprocesser, opnå forudsætninger for at vurdere digitale artefakters
betydning for individ, fællesskab og samfund. Hermed bliver kompetenceområdet
design og designprocesser ”…et vigtigt
element i evnen til kritisk og refleksivt at
kunne vurdere, hvordan det nye digitale
artefakt afstedkommer forandringer for
mennesker og andre teknologier omkring
det”. Som det kan ses, er der ud over det
skabende og kreative element i designprocesserne fokus på design af digitale
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artefakter som et element i elevernes
digitale myndiggørelse. Jeg har selv
undersøgt digital design og designprocesser i skolen, og det er en vanskelig
øvelse at få sådanne processer til at
fungere efter hensigten. Digital design og
designprocesser bygger på et videnssyn,
der i nogen grad er fremmed for skolens
praksis. Grundlæggende kan man sige, at
projektarbejde i skolen ofte går ud på, at
eleverne skal finde eller ”opdage” viden,
der allerede eksisterer i verden, mens digital design og designprocesser (i et pragmatisk perspektiv) handler om at eleverne
skal skabe situeret viden. Denne viden
findes ikke i verden i forvejen – ganske
enkelt fordi den er så kontekstafhængig,
at den ikke tidligere er blevet undersøgt.
Man kan lidt populært sige, at computational tankegang handler om at kunne se
verden, som en computer ser den. Dette
kan f.eks. være at forstå, hvordan en computer arbejder med modeller af virkeligheden gennem analyse af fænomener og
relationer mellem fænomener.
I fagligheden teknologiforståelse skal
eleverne arbejde med egne evner til
computationel tankegang, som vej til ”…
at kunne vurdere muligheder og begrænsninger i de computationelle tankegange,
der ligger til grund for digitale artefakter...”
som en måde ”…kritisk og refleksivt
[at] forholde sig til computerbaserede
modeller af fænomener og relationer...”
Computationelle tankegange er mål i sig
selv, men det er tydeligt, at tilegnelsen af
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computationelle tankegange ses i lyset af
den digitale myndiggørelse.
Teknologisk handleevne har fokus på
teknologier til produktion af digitale
artefakter og mestring af computersystemer. Elementer som programmering
og forståelse for netværk er både en
forudsætning for, at eleverne kan anvende
computationel tankegang og konstruere
digitale artefakter i designprocesser, og
dermed for at eleverne kan anvende computationel tankegang og digital design
som veje til digital myndigørelse. Endelig
bliver teknologisk handleevne i læseplanen omtalt som et ”…frigørende element
i myndiggørelsen, som gør eleven i stand
til at udtrykke sig med digital teknologi og
klæde egne teknologiske valg og fravalg
på i et dedikeret fagsprog om det digitale.”
Det er ofte emner som programmering og
værktøjshåndtering, der bliver efterspurgt
ifm. efteruddannelseskurser, men min
erfaring er, at lærere har langt mere brug
for undervisning i digital design og digital
myndiggørelse, fordi særligt digital design
er langt mere fremmed for elever, lærere
og skolen, end teknologisk handleevne er
det.
Konklusion: Teknologiforståelse og
folkeskolens formål
Jeg har i denne artikel hævdet, at vi lever
i et overvågnings- og manipulationssamfund, og at digitale teknologier har
forandret vilkårene for skolens dannelsesog uddannelsesopgave på tre niveauer:

VIA University College

kvalifikation, socialisation og subjektifikation. Jeg mener, at den nye teknologiforståelsesfaglighed er et bud på, hvordan
man kan arbejde eksplicit med disse forandrede vilkår. Dette ses naturligvis i nye
indholdselementer som programmering
og digital design på kvalifikationsniveauet,
men det ses særligt i koblingen imellem
kompetenceområderne og i indholdet i
kompetenceområdet digital myndiggørelse. I elementerne i dette kompetenceområde, bør eleverne forholde sig selvstændigt til eksisterende måder at være i
verden på og til digitale teknologiers
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konsekvenser for åndsfrihed. Digital myndiggørelse og dette områdes kobling til
digital design og designprocesser er en
dansk opfindelse, mens computationel
tankegang og særligt teknologisk handleevne minder mere om det, man har forsøgt sig med i eksempelvis amerikanske
og engelske skolesystemer. Det bliver
spændende at følge, om denne særlige
danske tilgang reelt vil give svar på de
udfordringer for skolens uddannelsesopgave, anvendelsen af digitale teknologier har skabt.
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Når vi arbejder med elevernes teknologiforståelse (TechEd) som
ny faglighed i skolen, er der nogle udfordringer. Disse udfordringer
hænger sammen med de måder, vi pædagogisk og didaktisk har
traditioner for at arbejde med undervisning, it og digitale medier
i skolen i det hele taget. I folkeskolen har uddannelsesteknologi
(EdTech) været i fokus længe, det nyere skud på stammen er
teknologiuddannelse (TechEd). Artiklen åbner feltet omkring
lærerprofessionel teknologiforståelse som todelt og præsenterer
nogle af de pædagogiske og kompetencemæssige udfordringer, vi
ved, vi har i arbejdet med lærerprofessionel teknologiforståelse i
skolen i dag.
Arbejdet med it og digitale medier som
uddannelsesteknologi (EdTech) handler om, hvordan it og digitale medier kan
indgå som midler i læring og undervisning
og som (del af) læringsmiljø (undervisning/læring med og gennem it). EdTech
arbejder med, at it og digitale medier i
verden skubber til fagforståelser og
til vores måder at undervise, lære og
uddanne på. Arbejdet med it og digitale

medier som led i elevernes teknologiuddannelse (TechEd) sætter fokus på it som
en særlig delfaglighed i fagene og som selvstændig faglighed (undervisning/læring
om it), der måske bør have sit eget fag i
skolen.
Nogle læsere kan måske undre sig over, at
jeg vælger at skrive om uddannelsesteknologi (EdTech) og teknologiuddannelse
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(TechEd). Sagen er den, at med det nye
forsøgsvalgfag ”Teknologiforståelse” til
udskolingen i folkeskolen fra skoleåret
2017-2018, skiftede begrebet ”teknologiforståelse” nærmest fra den ene dag til
den anden status fra at være et komplekst
teoretisk og filosofisk begreb til at være
lig med et fag i folkeskolen i Danmark.
Samtidig så er det jo ikke første gang i
historien, at folkeskolen beskæftiger sig
med elevernes teknologiforståelse som
faglighed og tema. Der har tidligere
eksisteret forskellige selvstændige (valg)
fag såsom Datalære, og igennem tiden har
der været forskellig fokus på at få it/edb
betragtet som tværgående tema, integreret i de obligatoriske fag, og dermed gjort
alle lærere ansvarlige for at integrere it i
undervisningen. Aktuelt har vi da også det
tværgående tema It og medier, som alle
fag i princippet skal arbejde med.
Men hvis vi ser på udviklingen i skolen
med fokus på it og digitale medier, så har
der været en tendens til at it og digitale
medier først og fremmest har indtaget en
position i skolehverdagen som uddannelsesteknologier, og at den måde skolen har
fokuseret på it og digitale medier i skolehverdagen, som uddannelsesteknologier,
har forud antaget, at elevernes teknologiforståelse og digitale dannelse kunne og
ville følge med den uddannelsesteknologiske anvendelse. Det ved vi i dag, at den
ikke gør (fx Bundsgaard, J.; Pettersson, M.
og Puck, M. R., 2014).
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I denne artikel vil jeg argumentere for, at
det er vigtigt at have begreber for disse
to - kun - delvist sammenhængende tilgange til arbejdet med lærerprofessionel
teknologiforståelse i skolen i dag: Alle
lærere skal i dag og fremadrettet mere
bevidst kunne arbejde med både EdTech
og TechEd i den danske folkeskole. Det er
en udfordring!
Artiklen er disponeret således, at jeg først
sammenligner det tværgående tema It og
medier og den nye obligatoriske faglighed
Teknologiforståelse som fag – som den
er formuleret som forsøg. Jeg vil pege på,
at den nye faglighed teknologiforståelse
repræsenterer et markant skift i skolens
tilgang til digital teknologi, der handler
om at rejse it og digitale medier som
grundlæggende faglighed i og på tværs af
skolens fag, og således ikke længere bare
som et fagligt tema og middel til at løfte
de andre fag i folkeskolen.
Med reference til erfaringerne fra tre
forskellige Coding Class projekter og
resultaterne af demonstrationsskoleforsøgene (Bundsgaard, 2018 og 2018a)
samt Rambøll (2018) evalueringen af it
i folkeskolen vil jeg pege på nogle af de
pædagogiske udfordringer, vi ved, vi står
med i skolen i dag i arbejdet med både det
tværgående tema og den nye faglighed.

VIA University College

It og medier
I vejledningen til det tværgående tema It og
medier står bl.a., at det er væsentligt at it:
” ikke betragtes isoleret, men som en
integreret del af undervisningen og som
et pædagogisk og didaktisk redskab til
at øge udbyttet af undervisningen. It og
medier er derfor et tværgående tema,
som skal indtænkes i alle skolens obligatoriske fag…. Der er opstillet mål for
elevernes it- og mediekompetencer i alle
obligatoriske fag og indgår i læseplanerne for fagene. Der er også udarbejdet en undervisningsvejledning for
it- og mediekompetencer for lærere og
pædagogisk personale på EMU.dk.” (Se:
https://uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/fag-emner-og-tvaergaaende-temaer/tvaergaaende-temaer)
Som det fremgår af ovenstående, så har
temaet it og medier fokus på, hvordan it
og medier kan indgå som et pædagogisk
og didaktisk redskab til at øge udbyttet
af undervisningen. It og medier er altså
primært midler for undervisning og læring
relateret til de obligatoriske fag, som er
målet. Det fremgår også, at it og medier
endvidere kan være læringsomgivelser (se:
Afsnit 1.1. Videns- og netværkssamfundet,
It og medier - Vejledning). It defineres
som ” informationsteknologi til opsamling,
behandling, lagring og udbredelse af information” og medier som ”digitale medier,
der forstås som digitalt baserede veje og
miljøer for fx information, kommunikation,
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læring og underholdning” (se: Afsnit 1.2. It
og medier - Vejledning). Eleverne skal:
”… kunne anvende it, når det er hensigtsmæssigt, og forstå medierne og deres
indflydelse på samfundet for derigennem at opnå kompetence til at kunne
reflektere over egen brug af de sociale
medier og til at opnå egne og fælles mål
gennem medierne” (se: Afsnit 1.3. samfundets medialisering og digitalisering
- Vejledning)
Det er målet, at eleverne kan kommunikere igennem, lære via og anvende
multimodale tilgange. Herudover er der
med det tværgående tema fokus på
ændrede lærer- og elevroller, hvor elevernes tilgang til viden og måder at lære på
er anderledes. Dette er illustreret via fire
elevpositioner, der ifølge vejledningen
”afgrænser nogle særlige forholdemåder
og kendetegn for elevernes læreprocesser”.
1 . Eleven som kritisk undersøger
2 . Eleven som analyserende modtager
3 . E
 leven som målrettet og kreativ
producent
4. Eleven som ansvarlig deltager
(se: Afsnit 1.4. It- og mediekompetence Vejledning)
Det er især, når det gælder de fremhævede
eksempler i vejledningen på arbejdet
med temaet ind i de forskellige fag, at det
bliver tydeligt, at der først og fremmest
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er tale om it og medier som uddannelsesteknologi – altså som redskab til undervisning og læring i fagene med fx danskfaglige, naturfaglige matematikfaglige,
samfundsfaglige osv. mål for øje:
”Dansk: Med udgangspunkt i kompetenceområdet Fremstilling og færdighedsog vidensområdet Planlæg og fremstil
arbejder en klasse med at undersøge
forskellige kilder om kriminalitet i lokalsamfundet med henblik på at lave en
radiomontage.” (se: Afsnit 3.1 Eleven
som kritisk undersøger - Vejledning)
” Naturfag: Med udgangspunkt i kompetenceområdet Modellering og færdigheds- og vidensområderne Stofkredsløb
og energistrømme samt modellering
arbejder en klasse med simulering som
analyseredskab i forbindelse med forståelse af komplekse sammenhænge, fx
klimaforandringer eller vindenergi.”
(se: Afsnit 3.2 Eleven som analyserende
modtager - Vejledning)
" Matematik: Med udgangspunkt i
kompetenceområderne Matematiske
kompetencer og Statistik og sandsynlighed og færdigheds- og vidensområderne
Kommunikation og statistik arbejder en
klasse med produktion af statistisk grafik til nyhedsugen.”
(se: Afsnit 3.3 Eleven som målrettet og
kreativ producent - Vejledning)
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"Samfundsfag og dansk: I et tværfagligt
forløb arbejder en klasse med udgangspunkt i kompetenceområderne Politik (samfundsfag) og kommunikation
(dansk) med færdigheds- og vidensområderne Medier og politik og It og kommunikation. Eleverne skal igennem forløbet skærpe deres evne til at navigere
i forhold til påvirkning som fx tilfælde,
hvor den lokale sladder bliver global via
sociale medier.” (se: Afsnit 3.4 Eleven
som ansvarlig deltager - Vejledning)
Sammenfattende vil jeg pege på, at arbejdet
med teknologiforståelse i forbindelse
med det tværgående tema It og medier
altså har tilgangen uddannelsesteknologi
(EdTech), som fokuserer på at integrere it
i uddannelsesaktiviteter som middel til at
forbedre uddannelses- og læringsmulighederne i andre fag.
Det tværgående tema It og medier
trækker på forskellige tilgange til elevers
teknologiforståelse:
– Media literacy: Det at kunne bruge,
forstå og kritisk reflektere over medier
og deres betydning
– Teknisk (IKT) literacy: Evnen til at kunne
bruge digital teknologi og kommunikationsredskaber og/eller netværk til at få
adgang til, håndtere, integrere, evaluere,
skabe og kommunikere information på
etiske og lovlige måder – alt sammen
for at kunne fungere i videnssamfundet
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– Information literacy: Hvad man skal vide
for at kunne søge information

Formålet med den nye faglighed teknologiforståelse i skolen er formuleret som:

– D
 igital literacy (digital dannelse): At
kunne begå sig socialt, etisk og kritisk i
en digital verden med refleksion over de
digitale muligheder og udfordringer

”... at danne og uddanne eleverne til at
deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et samfund præget af
øget digitalisering. Åndsfrihed og demokratisk medborgerskab udfolder sig i vid
udstrækning i digitale omgivelser, hvorfor en fagligt funderet teknologiforståelse
i stigende grad er en forudsætning for at
kunne bidrage konstruktivt og aktivt i
udviklingen af relationer, fællesskaber
og samfund.”

– 2
 1st century skills: At kunne kommunikere, samarbejde, være kreativ, undersøgende og problemløsende, videnskonstruerende og selvevaluerende samt
it- og læringskompetent og således kunne
deltage både i et privatliv, arbejdsliv og
samfund med øget
digitalisering.
Teknologiforståelse som faglighed
Til sammenligning så har fagligheden
Teknologiforståelse et helt andet afsæt.
Tilgangen her er teknologiuddannelse
(TechEd), hvor fokus er på at arbejde med
at forstå digital teknologi som en særlig
delfaglighed i fagene og som selvstændigt
fag og vidensdomæne med egne
fagbegreber ”fx digitale artefakter, digitale
design og designprocesser”. Her er fokus
på at eleverne skal ”myndiggøres” til selv
at kunne arbejde med kritisk at forstå og
analysere digitale artefakter og deres
konsekvenser for individ, gruppe og
samfund, samt selv konstruere og skabe,
designe og udvikle digitale artefakter med
afsæt i komplekse problemstillinger, og
herunder skabe innovation med digital
teknologi i en samfundsmæssig kontekst
og i relation til et problemfelt i praksis.

Giver eleverne: ”… mulighed og baggrund
for selvstændigt at skabe nye digitale
artefakter og tage stilling til digitale
teknologier for derigennem at kunne
deltage og handle kreativt og skabende
i en digitaliseret verden.” og ” …faglige
forudsætninger for at forstå og forholde
sig til det digitaliserede samfund.”
(Læseplan, s. 5: https://www.emu.dk/
modul/teknologiforst%C3%A5else)
Teknologiforståelse er defineret som både
det at kunne forstå og skabe med digital

Hvad man skal vide
for at kunne søge
information.
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teknologi. Fagligheden rummer både en
kritisk-analytisk og konstruktivt-skabende
dimension, og den er formuleret interdisciplinært, idet den forener humanistiske,
kreative og datalogiske fagfelter. Dette er
illustreret ved de fire selvstændige, men
nært sammenhængende kompetenceområder, der definerer fagligheden som fag:
 Digital Myndiggørelse sætter fokus på
”evnen til analytisk og refleksivt at forstå
digitale artefakters betydning i hverdags- og arbejdslivet”
 Digital Design og designprocesser
sætter fokus ”evnen til at kunne rammesætte problemstillinger inden for et
komplekst problemfelt og gennem
systematisk metodeanvendelse generere
nye ideer, som kan omsættes til form og
indhold i interaktive prototyper gennem
egne digitale konstruktioner”
 Computationel Tankegang fremhæver
evnen til at kunne omsætte og ”rammesætte problemstillinger på en måde, så
de kan eksekveres af en computer”
 Teknologisk handleevne bidrager med
”evne til at forstå digital teknologi som et
materiale til udvikling af digitale artefakter… En teknologisk handleevne er det
frigørende element i myndiggørelsen,
som gør eleven i stand til at udtrykke sig
med digital teknologi og klæde egne teknologiske valg og fravalg på i et dedikeret
fagsprog om det digitale.” (Læseplan, s. 9)
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Tilgangen til fagligheden Teknologiforståelse i folkeskolen i Danmark trækker
på elementer, der hovedsageligt minder
om International Society for Technology
in Education’s (ISTE) tilgang til at definere
det, der internationalt kaldes for elevernes technological literacy. ISTEs tilgang
rummer følgende elementer:
 mpowered/myndiggjorte lærende,
E
digitale medborgere, videnskonstruktører, innovative designere, computationelle tænkere, kreative formidlere/
kommunikatører, global kollaboratører
(Se: https://www.iste.org/standards/
for-students)
Technological literacy – her oversat til
teknologiforståelse – handler internationalt om en anerkendelse af, at betingelserne for (professionel) praksis og læring
ændres dramatisk via de kontinuerlige
forandringer i samfundet relateret til
udviklingen af nye digitale teknologier
og virtuelle arbejdsverdener (Fenwick og
Nerland, 2014). Hvor nogle fremhæver det
som centralt at kunne finde nye veje til
at begribe og håndtere teknologi, og at
kunne tage aktivt del i de samfunds
mæssige forandringer ved at blive og
fortsat vedblive at være kritisk overfor
teknologi (fx Dakers, 2014), så har den
danske tilgang til teknologiforståelse i
skolen et eksplicit fokus på, at eleverne
skal ”myndiggøres” via både en kritiskanalytisk og konstruktivt-skabende
tilgang til teknologiforståelse som
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faglighed (Iversen, Ole Sejer; Smith,
Rachel Charlotte Smith og Dindler,
Christian, 2018).
Viden om uddannelsesteknologi i skolen i
dag (EdTech)
Bundsgaard, J.; Pettersson, M. og Puck,
M. R. (2014) pegede på, at når det gjaldt
elever i 8. klasses arbejde med it, så var
det overvejende konsumerende it-brug,
der prægede billedet i skolerne. Resultaterne af Demonstrationsskoleforsøgene
2013-2015 (Bundsgaard, 2018 og 2018a)
har peget på, at når det gælder arbejdet
med it og medier i de skoler, der deltog i
demonstrationsskoleprojekterne, så var
de undervisningsmønstre og it-didaktiske
mønstre, som skulle være i fokus (fx ifølge
det tværgående tema it og medier) ikke
almindelig praksis i skolerne.
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Elevinddragende planlægning, virkelighedsnær problemløsning og gruppearbejde med fællesansvar nævnes som
sporadiske undervisningspraksisser i
skolen. Ligeledes fremgår det, at it til
elevsamarbejde og processtyring,
dataindsamling, bearbejdning af omverdenskommunikation, skabende it-brug, it
til undersøgelser og refleksion over egen
læring er sporadiske it-didaktiske praksisser i skolen i dag. Den landsdækkende
evaluering af it i folkeskolen (Rambøll,
2018) har ligeledes for nylig peget på, at
når det gælder udviklingen af didaktiske
digitale læremidler, så mangler der læremidler, der understøtter arbejdet med
elevernes kreative og innovative læreprocesser. Med andre ord, så står det sløjt
til med de pædagogiske praksisser med
og uden it som middel til læring (EdTech),
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som betragtes som centrale i den danske
folkeskole i dag.
Viden om teknologiuddannelse i skolen i
dag (TechEd)
Med den nye faglighed teknologiforståelse
følger en faglighed, der med sit fokus på
en kritisk-analytisk og konstruktivtskabende tilgang til digital teknologi og
et tæt samspil mellem de fire kompetenceområder, også lægger op til nogle af de
samme undervisningsmønstre og itdidaktiske praksisser, som har været i
fokus i det tværgående tema It og medier,
og som er vægtet i tilgangen til uddannelsesteknologi i skolen i dag. Fagligheden
har ligeledes fokus på, at eleverne ikke
bare skal være konsumenter, men også
producenter af digitale artefakter. Med
den nye faglighed handler teknologiforståelse ikke om at benytte it og digitale
medier som middel til at arbejde med
andre fagligheder, men om at eleverne
skal kunne arbejde med teknologiforståelse som faglighed og benytte
computationelle værktøjer til at løse
problemer og repræsentere viden, de skal
kunne forholde sig til etiske dilemmaer
knyttet til effekterne af digitale artefakter
i samfundet, og de skal kunne samarbejde
om brugeranalyser, digitale design og
udvikling af prototyper, som middel og
ressource til at adressere komplekse
samfundsproblemer.
Den helt store udfordring i dag er, at vi
med lanceringen af det nye forsøgs-
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program med obligatorisk undervisning
i teknologiforståelse, bevæger os fra at
have haft forskellige hovedspringsprojekter
i skolehverdagen med små dryp af
projekter, der kunne minde om noget, der
rummer elementer af den nye faglighed
til at skulle løfte en ny faglighed. Nogle af
disse hovedspringsprojekter og dryp har
haft form som Coding Class projekter (se
Hansbøl og Ejsing-Duun, 2017 og 2018).
Evalueringerne af disse projekter har
peget på, at når det gælder arbejdet med
elevernes computationelle tankegang,
digitale design, kodning og programmering, så er der langt fra at sætte kortvarige
periodiske aktiviteter i gang til at rejse en
ny faglighed og teknologiforståelse både
hos lærere og elever. Der skal mere til.
Udover at Coding Class projekterne først
og fremmest har fokuseret på elevernes
kompetencer og derfor mangler et fokus
på lærernes kompetencer, så er der langt
fra, at eleverne arbejder med innovative
processer og udvikler digitale artefakter
med Scratch i fem dage (uanset om der
udvikles spil eller digitale løsninger på
autentiske problemstillinger i samarbejde
med virksomheder) til, at de derved opnår
teknologiforståelse. Teknologiforståelse
skal adresseres eksplicit og sprogligt som
faglighed i undervisningen, og aktiviteterne
skal kobles eksplicit og aktivt til digitalisering i verden og fagligheden teknologiforståelse, for at eleverne også forbinder
aktiviteterne hermed. Men det at fremme
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elevernes forståelse for den digitaliserede
verden, der omgiver dem nu og i fremtiden
og at igangsætte undervisning, der fremmer elevernes evne til selv at arbejde
mere kreativt og skabende med it, hvor
elevernes digitale myndiggørelse, computationelle tankegang og teknologiske
handleevne styrkes, forudsætter lærere,
der har kompetencerne til at kunne løfte
fagligheden i praksis.
Behov for massive investeringer i
lærerprofessionel teknologiforståelse
I dag ser vi et skift i fokus fra EdTech til
TechEd i skolen. Dette skifte er væsentligt, men som jeg har forsøgt at pege på i
denne artikel, så er der fortsat behov for
massive investeringer i lærernes professionelle teknologiforståelse med fokus på
både EdTech og TechEd. Skolen rummer
begge tilgange, og begge tilgange er
centrale for, at vi når derhen pædagogisk
med undervisningen, som der politisk er
sat mål for i dag. Den nye faglighed er
en faglig tilbygning i skolen, som er dybt
afhængig af de pædagogiske mønstre og
undervisningspraksisser med og uden it,
der allerede er udbredt i skolen. Arbejdet
med fagligheden giver særlige udfordringer
for lærerne, der forventes at integrere
fagligheden i fag, idet den forudsætter at
de har undervisningskompetencer til at
undervise i alle de fire kompetenceområder,
der betragtes som sammenhængende
og delvist hinandens forudsætninger. En
ny dansk undersøgelse (Hansbøl; Lindenskov Tamborg og Exner, 2018) peger på, at
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kompetenceudviklingsudfordringen, når
det gælder den nye faglighed, er massiv.
Efter at et hold science lærerstuderende
har haft et års undervisning med fokus på
computationel tænkning (fire lektioner
hver uge) i læreruddannelsen, peger
undersøgelsen på at de stadig oplever sig
som famlende:
” ….den der med, at jeg kan sætte det i en
didaktisk ramme, det ved jeg ikke, om
jeg kan eller sådan. Jeg tror ikke, vi har
arbejdet rigtigt meget med didaktikdelen
af det, hvordan er det, vi så faktisk får
planlagt en undervisning med det her.
Det kan jeg stadig ikke med kodning
eller sådan med det her modul. Jeg tror
simpelthen, vi har arbejdet med, jeg ved
ikke, om det er godt eller skidt, men vi
har arbejdet rigtigt meget med, at vi skal
få nogle færdigheder i det her. …det har
måske ikke været så meget "Hvordan
planlægger du selv undervisning, for at
de kan lære blokprogrammering?” (Studerende ASTE Coding Class)
” …hvis vi ser det som det overordene
mål, altså det med at planlægge, afvikle
og evaluere forløb, er det nok den, som
jeg synes er sværest. Altså fordi det er
svært at gå ud og sige: Hvordan ser det
ud i virkeligheden? Altså komme med et
eksempel på, hvordan ser programmeringsundervisningen ud. Det eksisterer
jo en lille smule og vi har haft erfaringer
fra for eksempel Coding Pirates og
sådan noget, men det har som regel
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været entusiaster, der har undervist
entusiaster. Det har ikke været så
meget, altså den tilfældige fysiklærer,
som lige har fået det ansvar og så er der
en masse elever, som ikke har lyst til det.
Eller måske, har forskellige grader af lyst
til det. (Studerende ASTE Coding Class)
Jeg vil således afslutte denne artikel med
en opfordring til at ministerier, skoler og
kommuner samt læreruddannelser husker,
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at for at kunne indfri målene med it og
digitale medier i skolens pædagogiske
praksisser og for at kunne indfri målene
med den nye obligatoriske faglighed
teknologiforståelse (som den er formuleret i dag), så er det centralt at tænke
holistisk og samtænke arbejdet med
EdTech og TechEd i den fremtidige
kompetenceudvikling af lærere. Lærerprofessionel teknologiforståelse rummer
begge dele i dag.
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Dannelse i dansk?
Digital myndiggørelse og
computationel tankegang
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Rasmus Fink Lorentzen, lektor, ph.d. og faglig udviklingsleder for teknologiforståelse i dansk, ansat på Læreruddannelsen i Aarhus, VIA University College

Alle taler om teknologiforståelse, og begrebet har politisk medvind
som en ny faglighed i skolen. Men hvad er det, og hvad betyder det
specifikt for dansk? I artiklen vises eksempler på, hvordan gruppen
for faglig udvikling i dansk i Undervisningsministeriets forsøg med
teknologiforståelse tænker kompetenceområderne digital myndiggørelse og computationel tankegang i forhold til problembaserede
forløb i dansk. Afslutningsvis peges på kreativitet, kritisk refleksion
og didaktisk design som tre væsentlige prioriteringer i udviklingen af
teknologiforståelse i et dannelsesperspektiv.

Teknologiforståelse har inden for få år
konsolideret sig som begreb i uddannelsesdebatten jf. Jacobsens og Pedersens artikel
i dette nummer. Undervisningsminister
Merete Riisager har i skrivende stund
igangsat et treårigt forsøg med teknologiforståelse som ny faglighed i skolen. Det
er sandsynligt, at dette forsøg ender med

en politisk vedtagelse af teknologiforståelse enten som et nyt selvstædigt fag
eller en ny integreret faglighed i skolen og
successivt det samme i læreruddannelsen.
Forsøget baserer sig på en definition af
teknologiforståelse, som er udarbejdet af
en ekspertgruppe, og denne afprøves dels
som selvstændigt fag, dels som en
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Mennesket kan noget,
som computeren ikke
kan, nemlig tænke
kreativt.

faglighed, der skal integreres i skolens
eksisterende fagrække. Selve teknologiforståelsesbegrebet er mangesidigt og
inddrager både naturvidenskabelige og
humanistiske forståelser. Ser man på
teknologiforståelse som en faglighed, der
alene skal integreres i skolens eksisterende
fag og curriculum, bliver det derfor klart,
at flere fag må byde ind på forskellige
elementer i teknologiforståelse for at nå
frem til denne helhed. I denne artikel gives
der eksempler på, hvordan elementerne
digital myndiggørelse og computationel
tankegang kan adapteres og integreres i
danskfaget.
Digital myndiggørelse giver især anledning til at forbinde teknologiforståelsesbegrebet med et dannelsesperspektiv.
Der er dog ikke tale om færdige forløb
her, men om didaktiske overvejelser, som
kan lægges til grund for udformningen af
didaktiske designs. Artiklen lægger således
op til at drøfte danskfaget i forhold til de
to kompetenceområder.
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Teknologiforståelse: en definition
I artiklen forstås teknologi ud fra en
sociokulturel tilgang med udgangspunkt
i Lev Vygotskys teori om det medierende
artefakt (Vygotsky, 1978), som videreudvikles med Leontjevs virksomhedsteori
(Leontjev, 2002). Vygotsky introducerede
ideen om redskabet, som et medierende
artefakt, der indgår i et dialektisk forhold
med sine omgivelse, herunder individet,
som anvender værktøjet med et formål.
Vygotsky argumenterer for, at forholdet
mellem individ og redskab ikke er konstant,
men gradvist ændres gennem disse medierede handlinger. Dette betyder, at et digitalt artefakt ikke bare er et neutralt
redskab, som kan anvendes, men at
artefaktet har betydning for måderne, vi
tænker og handler på: Computeren udvider
fx vores adgang til viden og måder vi kan
samarbejde med andre på. Og teknologiske artefakter som programmérbare
Lego Mindstorms-robotter og interaktive
computerprogrammer som Scratch er
andet og mere end legetøj for børn: det er
teknologier, som medierer børns forståelse og give dem nye ideer til scenarier,
hvor teknologi er integreret.
Teorien om det medierende artefakt
indebærer, at teknologiforståelse ikke
bare handler om at betjene og udforme
ny teknologi i et mestringsperspektiv for
at følge med udviklingen i den 4. teknologiske revolution. Teknologiforståelse
handler også om at arbejde kreativt med
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nye ideer og blive bevidst om digitale
teknologiers opbygning og betydning i
et samfundsperspektiv. Med denne teori
in mente inddrages nu den definition af
teknologiforståelse, som ekspertgruppen
bag det treårige forsøg har formuleret.
Ekspertgruppen nåede i 2018 frem til at
beskrive teknologiforståelse som en faglighed bestående af fire kompetenceområder:
– D
 igital myndiggørelse handler om at
forstå hvilke holdninger og værdier, der
kan være indlejret i forskellige digitale
teknologier samt kunne vurdere formål,
konsekvenser og redesign;
– Digitalt

design og designprocesser
fokuserer på kreative processer i forbindelse med udformning af digitale
artefakter;
– C
 omputationel tankegang handler
om de tankeprocesser, der ligger bag
computeres problemløsningsalgoritmer
fx abstraktion, logisk tænkning og mønstergenkendelse; og endelig er
– T
 eknologisk handleevne at kunne
mestre givne digitale teknologier herunder at kunne kode dem.
I gruppen som arbejder med teknologiforståelse integreret i folkeskolens danskfag har vi fået til opgave at udvikle undervisningsforløb, som skal afprøves og videreudvikles gennem en række iterationer
over de næste tre år. Dette arbejde er
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netop gået i gang, og vi er optaget af,
hvordan dansk som et humanistisk fagområde kan byde ind i forhold til digital
myndiggørelse og computationel tankegang. I det følgende gives eksempler på
dette.
Digital myndiggørelse
Digital myndiggørelse sigter i særlig grad
mod elevernes dannelse til et demokratisk
samfund. Kompetenceområdet adskiller
sig fra de øvrige tre ved at fokusere på
en kritisk reflekteret forståelse af de
teknologiske artefakter. Det er her ordet
forståelse i teknologiforståelse bliver
tydeligt. Eksempelvis fordrer de mange
nyere medier problemstillinger for
individet: Hvilke krav stiller de ansigtsløse
kommunikationsformer på sociale medier
til empati og ansvarlig deltagelse? Hvad
vil troværdighed i multimodale nettekster
sige? Hvad betyder digitale fodspor i en
medieret virkelighed? Udfordringerne i
det moderne kommunikationssamfund er
velbeskrevet i flere publikationer om it og
kommunikation (Bundsgaard m.fl., 2016;
Hjarvard, 2008; Lorentzen, 2013).
En af lærerens overvejelser i arbejdet med
spørgsmål som disse er, hvilke didaktiske
design der er relevante til at udvikle
myndiggørelse og forståelse hos eleverne. I opdraget til teknologiforståelsesforsøget står spørgsmålet om didaktisk
design centralt, idet der lægges op til at
anvende undersøgende og elevcentrerede
arbejdsformer. Tanken er tilsyneladende,
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at eleverne skal have mulighed for at
eksperimentere med design og de enkelte
teknologier for at lære at forstå dem.
I fremtiden bliver det ligeså vigtigt at lære
at hacke teknologier, som at mestre dem.
Denne didaktiske prioritering er velbegrundet. Allerede John Dewey argumenterede i starten af det 20. århundrede for, at
elever ikke udvikler ansvarsfølelse og forståelse, medmindre der får mulighed for
at eksperimentere med og gøre sig egne

Model 1: Den didaktiske designmodel
©2016 Fougt, S.S; Lorentzen, R.F.; Taagehøj, M.J.
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erfaringer med stoffet i undervisningen
(Dewey, 2005)1 . Så spørgsmålet, om vi
skal prioritere en elevcentreret pædagogik, synes overflødigt. I stedet må vi
spørge, hvordan lærere kan lykkes med
at designe undervisning, som på en faglig
måde giver eleverne stafetten, dvs. tildeler
dem en rolle som aktive og eksperimenterende også på dette område. I forbindelse
med mit ph.d.-projekt om innovativ undervisning med it i dansk udviklede jeg en
designmodel for projektarbejde med det
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mål at fremme en elevcentreret undersøgelsesorienteret undervisning med it
(Lorentzen, 2017)2 . Modellen blev afprøvet
sammen med dansklærere på flere skoler
i landet. I projektet udviklede 8. klasses
elever deres kommunikationskritiske
kompetence ved at undersøge, hvordan
tilsyneladende troværdige hjemmesider
kan være manipulerende. I denne model
vægtes elevens engagement, deltagelse,
videnstilegnelse, produktion og evaluering
i en fasestruktur. Den er dermed et plan-

lægningsredskab, der repræsenterer en
abstraktion af forholdet mellem samfundsproblem (utroværdig information på
nettet) og elevernes bearbejdelse af indholdet under inddragelse af faglige redskaber (analyse og produktion af
multimodale tekster).
Hensigten med modellen er at støtte
læreren i at fagliggøre de processer,
hvor eleverne arbejder mere frit og
selvstændigt. Historisk er det disse
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produktive faser, som kan føre til en høj
grad af aktivisme, med risiko for at det
faglige fokus bliver alt for ureflekteret eller
forsvinder helt:
– A
 lthough the opportunity for deep
learning is there, it often does not occur
because of the tendency in projectbased approaches to get caught up in
the action without appropriate reflection […] In such cases, the "doing" of an
activity takes precedent over "doing
with under-standing” (Barron m.fl., 1998,
s. 274).
Modellen understøtter fagligheden i de
mere selvstændige faser af projektforløb,
fordi læreren skal planlægge det faglige
fokus og anvendte fagsprog i de enkelte
faser omhyggeligt.
En lignende model bruges som designprincip i teknologiforståelsesprojekt. Her
udvikles den nye faglighed teknologiforståelse i udvalgte fag herunder dansk ved
hjælp af en formatmodel, der fokuserer på
faglige ’loops’ i en vekselvirkning mellem
fagligt input og elevernes selvstændige
arbejdsproces. Formatmodellen er et krav
og udgør kernen i de prototypeforløb, som
i skrivende stund (januar 2019) udvikles
i første fase af forsøg med teknologiforståelse. Danskgruppen udvikler netop
nu forløb, hvor elever i indskolingen og
mellemtrinnet arbejder med dilemmaer i
ansigtsløs kommunikation. Andre forløb
vil have fokus på kommunikationskritisk
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kompetence ved at arbejde med markedsstrategier på de sociale medier med
henblik på at lære at skelne mellem kommercielt og privat indhold. Dette bliver
mere og mere relevant, efterhånden som
mediefladerne blander sociale netværk
med sponseret indhold og influencers på
de sociale medier.
Computationel tankegang
Den amerikanske professor i datalogi
Jeanne M. Wing definerer computational
thinking som
– solving problems, designing systems
and understanding human behavior, by
drawing on the concepts fundamental
to computer science (Wing, 2006).
Computationel tankegang, som begrebet
er blevet fordansket til, er kompetencen til
at formulere et problem og en løsning til
samme, som kan udføres af en computer.
Computationel tankegang kan nedbrydes
i delelementerne logisk ræsonnement,
algoritmisk tænkning, dekomposition,
mønstergenkendelse, generalisering og
abstraktion (Erkmann & Petropouleas,
2017).
Disse elementer er centrale i programmering og i kunstig intelligens. Computationel
tankegang handler dog ikke nødvendigvis
om den praktiske kodning af en computer
og udvikling af algoritmer, men snarere
selve arbejdsgangen i ’at computere’ 3.
Computationel tankegang handler således
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om, at forstå de processer, som går forud
for at løse et givent problem, at kunne
nedbryde problemet i delelementer og
udvikle en skridt-for-skridt-vejledning til
at digitalisere og løse problemet.
En skridt-for-skridt-vejledning kan kaldes
en algoritme, og enhver digital teknologi
anvender tusindvis af algoritmer for at
kunne udføre de opgaver, vi beder dem
om. Algoritmerne er en del computernes
software. En strikkeopskrift på en sweater
kan således opfattes som en algoritme,
som svarer på problemet: hvordan producerer man en sweater ved hjælp af garn
og strikkepinde? Eksemplet viser, at man
godt kan arbejde med computationel
tankegang, uden at det direkte involverer
digital teknologi i klasseværelset. Desværre
viser forskningen, at vi stadig mangler
viden om, hvordan computationel tankegang kan implementeres i skolesammenhæng (Yadav, Krist, Good, & Caeli, 2018),
selvom computational tankekgang er tæt
på fagligheden i matematik, statistik og
fysik.
En af forfatterne til denne undersøgelse
er den amerikanske forsker og læringsteoretiker, Aman Yadav. Yadav arbejder blandt
andet med at lade børn lære abstraktion
ved at løse opgaver, hvor de skal forklare,
hvordan man finder udvalgte steder i en
storby samt konstruere et kort. For at løse
problemet bliver eleverne nødt til at nedbryde opgaven i delelementer og tegne
en rute (en abstraktion fordi al uvæsentlig
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information om byen udelades og ruten
kun udtrykkes abstrakt som en farvet
linje mellem forskellige punkter), der
mest effektivt fører til lokationerne. Når
man arbejder med multimodale tekster i
danskfaget, kan læreren stille opgaver
som ovenstående, hvor eleverne kan
designe visuelle beskrivelser (kort), som
svar på en problembaseret opgave. En af
Yadavs pointer er, at eleverne kan blive
bevidste om problemløsningsprocessen,
og hvordan de løser opgaven, ved at
evaluere og italesætte elementerne i
opgaveløsningen. Opgaver som denne
kræver en opmærksomhed på lærerens
didaktiske kompetence på lige fod med
en indsigt i en given teknologi, og det er
netop, hvad Yadav et. al.s forskning viser:
Developing teachers’ understanding of
computational thinking and highlighting
connections to their curricular context is
key to successfully embedding CT in K-12
classrooms (Aman Yadav, Hong, &
Stephenson, 2016, s. 568).
Et andet eksempel på, hvordan man kan
arbejde med elementerne logisk tænkning
og forståelse af algoritmer i computationel

Digital myndiggørelse
sigter i særlig grad mod
elevernes dannelse.
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tankegang, er det visuelle programmeringssprog Scratch. Scratch, som
efterhånden er velkendt herhjemme, er
udviklet på MIT (Massachusetts Institute
of Technology), og det tilbyder børn en
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intuitiv tilgang til at designe og afprøve
algoritmer i små computerprogrammer.
Som en kasse legoklodser, der kan sættes
sammen til hvad som helst, er Scratch en
kreativ legeplads med farvede koder.

Figur 2. Algoritmen i højre kolonne er et eksempel på Scratch-kodning på hjemmesiden scratch.mit.edu

Ulf Dalvad Berthelsen og undertegnede
har fulgt lærerne på en skole gennem
et år for at undersøge, hvordan lærerne
kan arbejde med Scratch og algoritmer i
dansk og andre fag. Det er sket gennem
en række iterative designprocesser, som
har givet en dybere indsigt i mulighederne,

men som også understreger behovet for
at udvikle adækvate didaktiske kompetencer. En af de største forhindringer har
været, at Scratch udfordrer lærernes
opfattelse af danskfagets indholdsområder og arbejdsformer (Berthelsen,
Lorentzen, in press). Forsøget er lokalt,
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men antyder at processen mod en ny
fagforståelse i dansk kommer til at stille
krav til både læreruddannelsen og lærerne
som gatekeepers for udviklingen. Der er
et gab mellem børns frygtløse tilgang til
teknologi og de voksnes manglende mod
til samme.
Didaktiske udfordringer
Så hvad viser sig indtil videre? Det bliver
en kompleks udfordring at implementere
teknologiforståelse som en ny faglighed
med fire meget forskellige kompetenceområder. Derfor må det ske så veltilrettelagt som muligt, så udviklingen kan
bringes op i fart. Her er tre prioriteringer,
som er særligt væsentlige, hvis/når
teknologiforståelse bliver obligatorisk i
danskfaget og skolen.
Kreativitet
Mennesket kan noget, som computeren
ikke kan, nemlig tænke kreativt. Ét er at
tilegne sig logikken i computationel
tankegang, så en computer kan efterleve
en opskrift. Noget andet er, at designe et
nyt digitalt artefakt som bygger på en ide.
Det kræver fantasi og kreative processer,
hvor man undersøger og afprøver. Det
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kræver også viden om verden, så man
kan få øje på behovene for nye digitale
løsninger i en fremtid, som udvikler sig
eksponentielt. Her må kompetenceområdet design og designprocesser tænkes
sammen med computationel tankegang,
så der også sættes læringsmål for
kreative processer.
Kritisk tænkning
Mennesket kan også noget andet, som
computeren ikke kan, nemlig tænke
kritisk. Eleverne må gennem undervisningen arbejde kritisk og undersøgende
med de teknologier, de møder. Det vil
sætte børn i stand til at tage stilling til den
teknologiske udvikling i et demokratisk
samfund. Dermed kan teknologiforståelse
i dansk bidrage med et dannelsesperspektiv.
Didaktisk design
De arbejdsprocesser, hvor eleverne skal
afprøve, stoppe op, forundres, hacke, blive
klogere og udvikle nyt kræver veltilrettelagte didaktiske designs. Designmodellen
er et bud på en tidssvarende digital didaktisk model til løsningen af denne opgave.
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Noter
Dewey (1859-1952) skrev i sit hovedværk Demokrati og Uddannelse (1914) om deltagelse og
erfaring som forudsætninger for at udvikle forståelse, ansvar og kritisk stillingtagen i skolen, og at
disse elementer danner fundamentet for et demokratisk samfund. Et samfund som vel at mærke
anvender historisk viden progressivt i bestræbelsen på at overkomme nutidens udfordringer, - fx
de problematikker, som kan opstå som følge af udbredelsen af teknologi. Dermed bliver Dewey en
foregangsmand, som vi med fordel kan reflektere samtidens uddannelsestænkning i.

1 

2

 odellen er blevet til i et samarbejde med Simon Skov Fougt (se også Fougt, Lorentzen, &
M
Taagehøj, 2016).

3

’At computere’ kan oversættes til ’at beregne og automatisere’. Ifølge den store danske encyklopædi
betyder computere oprindeligt at beregne. Først i 1800-tallet begyndte man at bruge begrebet
om mekaniske maskiner, der kan lave matematiske beregninger. I løbet af Anden Verdenskrig
udviklede Alan Turing ved hjælp af det binære talsystem det teoretiske fundament for den moderne
computer. Turing gjorde det muligt at tilpasse computerens software, uden at man behøvede at
konstruere en helt ny maskine (Faktalink, 2019).
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Kapacitetsopbygning i
teknologiforståelse
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John Klesner, pædagogiske konsulent, formand for Danmarks it- og
medievejlederforening og medlem af ekspertskrivegruppen

Kapacitetsopbygning i teknologiforståelse skal understøtte et
dynamisk og bæredygtigt fundament for kontinuerlig udvikling
af organisering, teknologiinddragelse og didaktisk praksis i et
emergerende arbejdsfelt.

Kapacitetsopbygning i teknologiforståelse
skal understøtte et dynamisk og bæredygtigt fundament for kontinuerlig udvikling af organisering, teknologiinddragelse
og didaktisk praksis i et emergerende
arbejdsfelt.
Der eksisterer kun sporadisk viden om
teknologiforståelsesfagets fire kompetenceområder knyttet sammen til ét fag, og
den viden der findes er meget fragmenteret. I udlandet er der mange erfaringer
med programmeringskompetencer som
mål, men med det danske rationale med
digital myndighedsperspektiv som sigte,
så skal vi nu til at skabe en didaktisk
praksis helt fra bunden. Mit bidrag er

derfor begrundet ud fra praksisområder,
hvor især følgende roller har skabt
fundament for mit bidrag:
– Formand for Danmarks it- og
medievejlederforening
– Pædagogisk it-konsulent
– Deltagelse i ekspertskrivegruppen
– Deltagelse i div. kortlægning
Jeg vil i det efterfølgende beskrive
udvalgte perspektiver omkring kapacitetsopbygning i forbindelse med teknologiforståelse. I denne sammenhæng vil det
dreje sig om at beskrive, hvordan kommunerne skal skabe dialog og refleksion samt
beslutte forhold til at skabe sammenhæng
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mellem etablering af rammer for udvikling
af nyt fag og veje for aktører i de forskellige beslutningslag, som er berørte af
den transformation organisationen skal
igennem for at realisere den nye faglighed. Kapacitetsopbygning skal bidrage til
at sikre et dynamisk udviklingsfundament,
hvor organisationen kan handle på både
ændringer i rammegrundlag og ændrede
behov for aktørerne i en udviklingsproces,
der som udgangspunkt vil være emergerende i alle led. Nødvendigheden i at
kunne agere i emergens er begrundet i
både fagets status som forsøgsfag, men
også i det teknologiske perspektiv, hvor
teknologier vil komme og forsvinde. For
udvalgte vil de endda være så omsiggribende, at de vil disrupte vanlige kulturer.
Der skal indføres en helt ny faglighed
i nogle traditionelle rammer, som kun i
begrænset omfang er vante til at håndtere
fagets/faglighedens kompetenceområder.
Fagets indhold har udgangspunkt i
traditionel informatik og interaktionsdesign koblet til en pædagogisk praksis i
grundskolen, hvor det alment dannende,
kritiske og skabende skal klæde eleverne
på som borgere i et samfund, hvor digitalisering er en grundpræmis. En af udfordringerne er at få det informatikfaglige indhold kombineret med en ny pædagogiske
folkeskolepraksis, hvor der både vil være
tilgange fra naturfag, kulturfag, sprog og
det praktisk musiske, som slet ikke
kendes fra universitetsfaglige tradition.
Med udgangspunkt i den nye læseplan
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skal 46 forsøgsskoler udvikle nyt fag og
faglighed i eksisterende fag og det endelige produkt må vi afvente efter forsøgsrække, evaluering og politisk beslutning.
Arbejde med rammegrundlaget
Forudsætningen for tilvejebringelse af
kapacitetsopbygning i forhold til teknologiforståelse knytter sig an til, at der er
sammenhængende fokus på rammerne
for faget og aktørkæden, der skal initiere
udviklingsprocesserne. Rammerne indebærer sammenhængende beslutninger
vedrørende udstyr, infrastruktur,
kompetencer, organisering og indhold.
Områderne kan kun i begrænset omfang
håndteres hver for sig, da sammenhænge
og modsætningsforhold er et dynamisk
anliggende og relationerne i feltet vil
udvikle sig løbende i takt med, at der sker
ændringer og udvikling i de forskellige
arbejdsfelter. Fokus vil være af varierende
intensitet og udvikling på et arbejdsfelt
vil ændre balancen i den samlede helhed.
Adgang og ibrugtagning af nye teknologier, øget erfaring og indsigt i didaktik er
eksempler på faktorer, der nødvendiggør
justeringer andre steder. Et øjebliksbillede
på indsats og relationer kunne se ud som
i figur 1, hvor der er hovedfokus på valg
af udstyr i form af eksempelvis robotter
og mikrocontrollere, hvilket influerer på
ændrede kompetencebehov og organisering.
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Indhold

Udstyr

Kompetencer

Infrastruktur

Organisation

Figur 1.
De dynamiske sammenhængsforhold forudsætter en holistisk tilgang til opgavehåndtering og en
bevidsthed om fokusering på dynamisk forskydning på sammenhænge og modsætningsforhold.

Arbejdet med aktørkæden
Den kommunale kapacitetetsopbygning
relaterer sig til sammenhæng mellem
praksisudvikling, dialog og beslutninger i
forhold til:
– forvaltning
– skoleledelse
– vejledere
– underviser
– elever
– åben skole

Som udgangspunkt er det i denne
sammenhæng vigtigt, at være bevidst og
fagets status som forsøgsfag. Rammerne
er givet i form af læseplan og undervisningsvejledning.
Forvaltningen
Som vanligt ligger opgaven med at initiere
de overordnede rammer for kommunens
skoler i forvaltningslaget. Det drejer sig
om økonomi, læseplaner m.v., og det
adskiller sig ikke væsentligt fra andre
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Forandringsledelse med
aktiv udvikling af en
fejlkultur.

fag i denne sammenhæng. Nye fag som
samfundsfag, håndværk og design samt
natur og teknologi har arbejdet sig ind
i folkeskolens fagrække, men fælles for
disse fag er at fagene indeholder velkendt
og didaktisk praksis fra andre sammenhænge. Men undervisning med eksempelvis kompleks problemløsning som tværgående element i de fire kompetencefelter er ny for både forvaltningen, ledelse
og undervisere og børn. Forvaltningen har
derfor en grundlæggende opgave i at
initiere og understøtte kapacitetsopbygning
omkring udvikling af nyt fag og faglighed.
Det indebærer en mangestrenget indsats,
hvor forskellige roller og kompetencer i
aktørkæden hver for sig skal bidrage til at
udvikle en sammenhængende, fleksibel
og mobil praksis. Der er ikke meget grundlag at støtte sig på og grundlæggende
skal forvaltningens initiativ bygge på at vi
skal udvikle, fejle og lære sammen. Forvaltningen har i denne sammenhæng en
speciel opgave i etablere kommunale netværk for undervisere, hvor læring sammen
med andre skal være omdrejningspunktet
for netværksarbejdet.
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Aktuelt er der få og mangelfulde kompetenceløftstilbud at læne sig opad og
underviserne står eksempelvis med en
fælles opgave i at udvikle faget sammen.
Både manglende tilbud og erfaringer fra
tidligere kompetenceløft peger på, at tid
til at eksperimentere, sidemandsoplæring
og netværk skal rammesættes og faciliteres.
Ved indgangen til 2019 er forsøgsskolerne
i sving, og de vil blive fulgt op med en ny
bølge af skoler i løbet af foråret.
Men teknologiforståelse er kommet for at
blive og i Aftaletekst om justering af
folkeskolen fra januar 2019 præciseres
det, at: ”Aftalepartierne er enige om at
drøfte forsøget senest ved forsøgsperiodens afslutning med henblik på en
politisk beslutning om at styrke teknologiforståelse som en obligatorisk del af
folkeskolens undervisning” (UVM, 2019)
Det må være det tætteste, vi kommer på
en cementering af, at det ikke længere
er et spørgsmål om hvorvidt og hvordan,
men alene et spørgsmål om hvordan,
teknologiforståelse som faglighed skal
finde vej ind i folkeskolens obligatoriske
undervisning.
Der ligger også en stor opgave i at udfolde
den relativt lange og komplekse læseplan,
hvor der både præsenteres nye arbejdsgange, faglighed og hertil hørende faglige
begreber. Det gælder både i forhold til at
udfolde ny faglighed samt aflive nogle
nærliggende lidt fejlagtige opfattelser. At
arbejde med 3D print er ikke nødvendigvis
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teknologiforståelse. Processen vil ofte være,
at eleverne fremstiller noget i et 3D tegneprogram, og det færdige produkt laves af
printeren. En parallel til dette er at lave
en tekst i et tekstbehandlingsprogram og
efterfølgende printe det. Det er jo heller
ikke teknologiforståelse. Tilsvarende er
det heller ikke teknologiforståelse at
arbejde i en designproces med henblik på
at lave en multimodal fortælling i eksempelvis PowerPoint. Det matcher helt
almindelig procesorienteret arbejde med
kommunikation for øje. I nævnte tilfælde
mangler fokus på det digitale artefakt.
Men vi finder jo heldigvis mange ledere og
undervisere, der har givet sig i kast med
digitale fabrikationsteknologier og iterative
designprocesser, som lægger sig lidt op
ad teknologiforståelse. Fagets krumtap
kompleksproblemløsning med henblik på
at udvikle design af digitale artefakter til
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løsning af det rammesatte problem. Der
ligger en forvaltningsmæssig udfordring
i at påskønne lyst til at arbejde med nye
arbejdsområder, men før det nærmer sig
indhold i det nye fag, så skal det suppleres
med tilvejebringelse af systematiske veje
til at supplere og inddrage faget kompetence- færdigheds- og vidensområder
med henblik på at udvikle elevernes forståelse, kritiske sans og skabende virke i
forhold til design af digitale artefakter.
Skoleledelsen
I en tid med forandringsledelse er det jo
ikke noget nyt at stå med opgaven i at
skulle implementere indhold, som kun
kendes fra et overordnet perspektiv.
Opgaven med at understøtte udvikling af
rammerne vil næppe vække bekymring.
Som i andre udviklingssammenhænge
skal der allokeres nødvendige ressourcer.
Men med nyt fag og faglighed blive det
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At bevare den åbne,
legende og
eksperimenterende
tilgang til læring.

væsentligt, at legalisere at eksperimentere
i både teknisk og didaktisk sammenhæng
er en nødvendig præmis for samskabelsen
af en ny praksis.
Arbejdet med designtænkning og kompleks
problemløsning forudsætter en grundlæggende accept, forståelse og erfaring
i ledelse af usikkerhed som grundlag for
både problemafgrænsning, designproces
og endeligt design af det digitale artefakt. På Townley Grammar har de i STEM
sammenhæng arbejdet med computer
science siden 2014 og lederen for deres
computerscience department peger på, at
mantraet for iterative læreprocesser har
udgangspunkt i:
– “ Faliure is an part of learning and it is
not good enough - We can always do it
better” (Pandya, 2019)
Det forudsætter forandringsledelse med
aktiv udvikling af en fejlkultur i en skole,
der i generationer stadig har en selvforståelse for, at læring er baseret på, at
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eleven finder faktuelt rigtige svar på
spørgsmål, der ofte kunne have været
besvaret ved enkle Google-søgninger.
Fejl og læring af disse vil være et grundlæggende vilkår for undervisning med
succes i faget. Sidst men ikke mindst kan
arbejdet med den komplekse problemløsning ende med at det digitale artefakt
som slutprodukt vil blive forkastet enten
ved en konkret vurdering eller efter
fejlslagen ibrugtagning.
Denne nødvendighed af udvikling af en
fejlkultur på skolerne er grundlæggende
for at få udviklet den nødvendige arbejdskultur i teknologiforståelse. Karsten Gynther
har tidligere peget på ledelsesudfordringen
i it-projekter og påpeger i en artikel i
Folkeskolen, at ”Skoleledere er handlekraftige folk. Stikker man dem en hammer,
så begynder de meget hurtigt at slå med
den” (Frank, 2014) Lederne går direkte
fra problem til og i stedet undlade helt at
analysere situationen og udfordre idéerne.
Teknologiforståelsesprojektet er også et
designprojekt, hvor skolens aktører skal
sætte sig ind i nye situationer, sætter sig
i andres perspektiver, definere problemet
og rammesætte det. Først herefter følger
iterative processer og prototyper gennem
arbejdsprocesser med samskabelse.
It-vejlederen
Skolens it-vejleder er efterhånden blevet
en institution i skolen uden at være
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defineret officielt som læsevejledere og
bibliotekarer. Rollen er udviklet buttom
up og eksisterer på denne måde i mange
varianter. Oprindeligt tog it-vejlederne sig
af klargøring af udstyr og det har udviklet
sig mere mod didaktisk vejledning i
pædagogisk læringscenter sammenhæng.
Men i forsøgssammenhæng vil it-vejlederens rolle formentlig blive en kombination
med sparring i forhold til både valg af teknologier og som facilitator ved afvikling af
læringscirkler eller tilsvarende refleksive
processer i teamet. I forhold til både det
teknologiske og pædagogisk faciliterende
opstår der et behov for at have en mere
sammenhængende forståelse for teknologiens relevans, potentiale i en undervisningssammenhæng for at kunne arbejde
mere systematisk med henblik på
udforske både teknologier, didaktiske
tilgange og organisatoriske forandringer.
Etienne Wenger introducerer i Digital
Habitats begrebet technology steward
som en forandringsagent, der på praksisfællesskabets vegne arbejder med at
scanne markedet, vælge og vise brug af
digital teknologi som illustreret i figur 2.
I en undervisningskontekst er praksisfællesskabet teamet af undervisere,
mens it-vejlederen er teamets technology
steward. Vejlederen skal have særlige forudsætninger for at kunne eksperimentere
og udvælge teknologi, der er repræsentativt
i forhold til teknologi, som kan anvendes
i både en professionel sammenhæng og i
en undervisningsmæssig kontekst.

Figur 2 (Wenger, 2009)

Eleven
Elevens bidrag til realisering af målet
består primært i at bevare den åbne,
legende og eksperimenterende tilgang til
læring, som kendetegner de yngste elever,
når de kommer i skole. Med teknologiforståelse er der skabt et fag, hvor lysten til
at lege og eksperimentere i et fælleskab
fortsat kan stimuleres gennem kompleks
problemløsning. Jeg kunne fristes til at
hævde at den traditionelle undervisning
typisk lægger bånd og kvæler denne
tilgang. Teknologiforståelse kan fremme
lyst og evne til at lege, eksperimentere,
være kreativ og skabe i fælleskab. Denne
tilgang må blive elevernes bidrag til at
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realisere teknologiforståelse. Eleverne
skal også lære sammen, og sidemandsoplæring hvor yngre elever lærer sammen
med ældre vil i denne sammenhæng
kunne bidrage til spændende fælles
projekter.
Åben skole
Perspektiverne i åben skole sammenhæng
har et åbenlyst potentiale set i forhold
til det beskedne erfaringsgrundlag der
er. Mange aktører fra it-virksomheder,
design-, erhvervsakademier og organisationer som Coding Pirates vil kunne
bidrage med at understøtte fagligheden
fra hver sin måde, og det skal selvfølgelig
udnyttes. Disse samarbejdsprojekter har
helt sin egens styrke og udgør en
faldgruppe.
Åben skole projekter kan nok specielt i
starten bidrage til at kvalificere undervisningen ganske bredt, Men mange åben
skole initiativer indebærer som hovedregel
en udfordring med at der ikke skabes nødvendige sammenhæng mellem eksempelvis virksomhedernes praksis og elevernes
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undervisning og det aftalte forløb kan
ende med at stå som et selvstændigt
event. Aktuelt må det antages, at mange
aktører fra skolen står både med et tyndt
erfaringsgrundlag og ringe muligheder for
efteruddannelse. Der vil derfor være åbne
arme for at modtage råd og hjælpende
hænder fra undervisernes side i håb om at
anden erfaring til at løfte opgaven.
Men dette samarbejde skal også forenes
med det danske rationale om digital
myndiggørelse som ramme for faget.
Udfordringen mellem at bygge bro mellem
samarbejdspotentiale og faldgruppe skal
tages alvorligt og specielt i begyndelsen,
hvor undervisningserfaring er minimal,
vil det være væsentligt med ledelses- og
forvaltningsbevågenhed i forhold til at
undervisning sker på undervisningsfagets
præmisser. Forsøgsprojektets læringscirkler vil også forholde sig til denne optik,
og i denne sammenhæng vil en refleksiv
tilgang til at turde sætte spørgsmålstegn
ved substansen af samarbejdet være af
afgørende betydning for udnyttelse af
potentialet.
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Hvis teknologisk forståelse i skolen
er svaret, hvad er så spørgsmålet?

Fire konkrete bud

49

VIA University College

Jannick B Pedersen er Cand. Polit., forfatter og direktør i MoreFutures A/S og
Astrid Jacobsen, er Cand scient pol, Master i IT og kontorchef, og arbejder
med HR og forretningsudvikling

Den teknologiske udvikling går stærkt. Det ved alle. Men hvad
betyder det egentlig for den måde, vi forbereder eleverne i folkeskolen på den nye virkelighed og på at kunne deltage i samfundet
som borgere og medarbejdere? Hvordan udvikler vi teknologiforståelsen i folkeskolen som kompetence og som fag?
Teknologien er en total game changer - også for uddannelsessystemet. Og første skridt er en grundlæggende drøftelse af, hvad
det egentlig indebærer. Forstå de ændringer i teknologi, institutioner
og værdisystemer, der foregår lige nu og drøfte, hvordan vi bedst
muligt transformerer folkeskolen, uddannelsessystemet og læreruddannelsen til den ny fremtid.
I første omgang drejer det sig om at stille nogle af de relevante
spørgsmål. Hvordan bliver vores børn i stand til ikke kun at håndtere
den 4. teknologiske revolution men også den 5. og den 6.?
Vi giver 4 konkrete bud.
Forstå fremtiden - teknologiforståelse i
den 4. teknologiske revolution
Teknologiforståelse kan forstås på mange
måder. Vi har siden menneskehedens

begyndelse brugt teknologi i vores møde
med omverdenen. Men der er alligevel en
udbredt fornemmelse af, at vi står midt
i et paradigmeskift, der fundamentalt
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FONA er lukket, og
Block Buster er kommet
på museum.

ændrer samfundet, de sociale strukturer,
produktions- og forbrugsmønstre,
arbejdsmarkedet osv. Det teknologiske
grundlag for vores samfund adskiller sig
fra tidligere tiders brug af teknologi. Men
hvad er egentligt det nye?
Mange taler om den 4. industrielle
revolution. Avisen er fyldt med historier
om robotter og selvkørende biler, så der er
ikke længere noget nyt i, at ny teknologi er
kommet for at blive. Men det nye ved den
udvikling, vi ser nu, er hastigheden og
teknologiens påvirkning af alle dele af
samfundet. Stadig flere teknologiske
områder bliver digitale og bliver derfor
påvirket og forandret af den teknologiske udvikling eller med den teknologiske
udvikling som grundlag.
I bogen ”Forstå Fremtiden” karakteriserer
Jannick udviklingen som eksponentiel og
disruptive og som en udvikling, der foregår i brud. Gamle, veletablerede virksomheder forsvinder på kort tid og afløses af
helt nye virksomheder og forretningsmodeller. Hvor mange af de store
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virksomheder fra lysreklamerne i Blade
Runner 1 er tilbage i dag?
Den teknologiske udvikling er særligt
drevet af, at computerkraft og datamængder fordobles hvert år. Det betyder, at
teknologier som kunstig intelligens, block
chain, robotter og Internet of Things, der
kræver enorme mængder data og
computerkraft, bliver tilgængelige på
tværs af brancher og samfundsområder.
Udviklingen stopper ikke. Når kvantecomputeren kommer - eller rettere bliver
udbredt - måske omkring år 2030 – vil der
ske endnu et gigantisk spring i muligheden
for at processe data.
Den 4. teknologiske revolution påvirker
hele samfundet, forandrer sociale
mønstre, værdisystemer, produktionsprocesser og påvirker magtstrukturer og
autoriteter.
Det er helt sikkert en god ide at lære at
lære de grundlæggende digitale sprog
i folkeskolen. Men udvikling af teknologiforståelse i skolen må drøftes med et
langt bredere perspektiv, end om der skal
være IPads og smart boards i undervisningen, og om eleverne skal lære at kode.
Teknologiforståelse må betyde – at forstå
samfundsudviklingen – at forstå fremtiden - både det teknologiske indhold og
de gennemgribende samfundsmæssige
forandringer, der sker sammen med den
teknologiske udvikling.
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Fremtiden er her allerede
FONA er lukket, og Block Buster er
kommet på museum. Vi køber musik som
en service i stedet for som et produkt.
Det traditionelle hotel med investering i
senge og bygninger og med ansatte har
fået hård konkurrence af en forretningsmodel, hvor en digital platform formidler
kontakt mellem dem, der har og dem, der
efterspørger en ledig seng. GoMore, der
formidler kontakt mellem passager og
bilister med ledige sæder, skrev i deres
nytårshilsen til brugerne: ”Vi kørte til
månen hver anden dag i 2018!”. De gule
veste kan på få dage samle en folkebevægelse i Paris. Måltidsfælleskaber og
deleøkonomi spirer frem i alle bydele.
I Japan kan du tjekke ind på et hotel, hvor
receptionisten er en robot, der ligner
Barney. Vi skal vænne os til at samarbejde
med en digital kollega. Du kan få hjælp
af Alexa til din gøremål, og dit køleskab
bestiller selv letmælk og toiletpapir, når du
er ved at løbe tør. Snart kan din selvkørende delebil selv køre på værkstedet,
når den har brug for det.
Droner bruges til at inspicere anlæg til
havs og sende medicin til ufremkommelige steder rundt om på kloden. Præcisionslandbrug ved hjælp af GPS, billedgenkendelse og sensorer kan reducere
mængden af sprøjtegifte.
Digital overvågning af helbredet mindsker
antallet af akut henvendelser på skade-
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stuen. Kræftdiagnoser kan stilles mere
præcist, når den kunstige intelligens
hjælper lægen med at diagnosticere.
Snart kan vi printe biologisk materiale i
stedet for organdonation. Robotterne
klarer store dele af lagerstyring og
varelogistikken fra jord til bord. Vi har fået
de første billeder af den mørke side af
månen.
Hvor går udviklingen hen?
Der er mange bud på, hvor udviklingen går
hen. Både store og små virksomheder
lever af at ”tech scoute” fremtiden og så
den helt nære. Det globale it rådgivningsfirma Gartner har analytikere i hele verden,
der overvåger udviklingen af teknologier og
deres udbredelse i nye forretningsmodeller. En af de vigtigste tendenser, de peger
på, er, at kunstig intelligens bliver mere og
mere udbredt og kommer til at indgå i flere
og flere arbejdsprocesser, produkter og
services. Især manuelle, repetitive arbejdsprocesser og arbejdsprocesser, der baserer
sig på store mængder data og analyse,
egner sig til at blive automatiseret og digitaliseret. Her er nogle af de tendenser, som
Gartner (2018) forudsiger:
– Kunstig intelligens åbner nye forretningsmuligheder, fordi nærmest alle
systemer, services og fysiske ting med
sensorer vil have et aspekt af kunstig
intelligens til at forbedre eller automatisere processen eller aktiviteten. Fx vil
10 % af nye biler i 2021 have autonome
køreegenskaber mod kun 1% i 2018.
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– D
 en måde, vi interagerer med teknologien, vil undergå en kraftig transformation. Robotter og maskiner man kan
tale med (chatbots), virtuel reality og
”mixed reality vil give en mere naturlig
og brugervenlig oplevelse i den digitale
verden.
– D
 igitale repræsentationer af ting og
organisatoriske processer bliver i
stigende grad brugt til at overvåge,
controllere og analysere den virkelige
verden. Gartner kalder de digitale
repræsentationer for digitale tvillinger
(”digital twins”). De kan muliggøre fx
”smarte rum” og ”smarte arbejdspladser”.
I 2021 vil halvdelen af de store industrielle
virksomheder bruge digitale tvillinger.

Seven Key Disruptors

Hvordan kommer arbejdsmarkedet til at
se ud?
Når flere og flere jobfunktioner bliver
overtaget af computere, maskiner og
kunstig intelligens, hvordan kommer
arbejdsmarkedet så til at se ud, og hvilke
kompetencer vil blive efterspurgt i fremtiden? Selvom man siger, at teknologien
ikke netto betyder færre jobs, vil vi i de
kommende år se meget store forskydninger i kompetencekravene på arbejdsmarkedet. Deloitte peger på, at 57% af alle
jobs risikerer at blive automatiseret indenfor de næste 5 år. Deloitte har peget på 7
tendenser, der forandrer arbejdsmarkedet.
Se nedenstående figur.
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Allerede nu er beskæftigelsen præget af
store forskelle mellem fag og brancher, og
mange virksomhedsledere giver udtryk
for, at den største barriere for vækst
er manglen på kvalificeret teknologisk
arbejdskraft fx datamodellører og datavidenskabsfolk.

i mange lande. Der vil også være en efterspørgsel efter sociale, følelsesmæssige
og højere kognitive kompetencer så som
kreativitet, kritisk tænkning og kompleks
analyse af information. Mckinsey peger
også på, at der er behov for mere
opmærksomhed i uddannelsessystemet

En McKinsey rapport peger på, at efterspørgslen efter avancerede teknologiske
kompetencer så som programmering vil
vokse kraftigt. Se figuren ovenfor. Efterspørgslen efter balsale teknologiske
kompetencer vil fortsat vokse. Efterspørgslen efter fysiske og manuelle
kompetencer vil falde, selvom det stadig
vil være en meget stor jobkategori i 2030

på de kompetencer, hvor mennesker har
en fordel fremfor maskiner. Det vil sige
kreativitet, interpersonelle evner, problemløsning, kritisk tænkning, evnen til at
håndtere og vurdere risici og forandring.
Begrebet ”komparative fordele” har fået
en ny betydning i den måde vi tilrettelægger vidensproduktion og kompetenceudvikling på. Rapporten: ”The Future of Jobs”
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fra 2018 til World Economic Forum tegner
samme billede af forskydningerne i kompetencekravene på arbejdsmarkedet. Meget
forenklet kan man måske sige, at fremtidens jobs er meget vidensintensive og
kræver meget uddannelse, mens de jobs,
der bliver færre af, vil være jobs, der kræver
mindre uddannelse.

The Job Landscape in 2022
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Hvordan ser skolerne, arbejdspladserne
og karrieremønstrene ud i fremtiden?
Den teknologiske udvikling påvirker ikke
kun de formelle jobs. Også måden vi
arbejder og lærer på ændrer sig. Flere vil
være selv-beskæftiget og starte egen
virksomhed. Livslang ansættelse erstattes af projektansættelser i mere løst
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koblerede netværk. Tiden, hvor man ”front
loadede” en karriere med en specifik
uddannelse målrettet en specifik profession, er ovre. Professionsuddannelserne
repræsenterer måske de jobs, der bliver
færre af, eller som vil være under stor
forandring indenfor kortere tid, og hvor
omstillingsbehovet derfor vil være særligt
stort. Deloitte har peget på nogle af de
tendenser, der vil præge arbejdssituationen fremover i fremtidens organisationer.
– se nedenfor.
Uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet er fælles om, at det drejer sig om livslang læring. Man kommer så og sige aldrig
til at gå ud af skolen. Hvordan sikrer
man eleverne evne og lyst til livslang

The Job Landscape in 2022
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læring? Det bliver måske den vigtigste
kompetence, som uddannelsessystemet
skal styrke.
Også måden vi arbejder på og lærer på
forandres. Hele ændringen i den fysiske
og digitale verden betyder mange nye
brugergrænseflader, som vi oplever og
lærer igennem. Virtual reality blander sig
med mixed reality. Læringssituationen
og den ”smarte” skole må ligesom den
”smarte by” og den ”smarte arbejdsplads”
understøtte mestringen af teknologien og
de nye brugergrænseflader. Man kan ikke
eksperimentere med ”deep learning” på
en dårlig lommeregner og en del teknologiforståelse må handle om at afprøve det
selv.
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Gartner har lavet ovenstående forudsigelse af teknologiernes påvirkning af
uddannelsessystemet.
Uanset hvordan det kommer til at gå med
at udnytte de teknologiske muligheder for
læring i uddannelsessystemet, vil kravene
til lærernes digitale kompetencer være
skyhøje og stille store krav til lærerne, til
læreruddannelsen, til udviklingen af den
digitale didaktik og til skolernes fysiske
indretning og teknologiske grundlag.
Disse forhold hænger uløseligt sammen.
Det nytter ikke noget, at lærerne udvikler
digitale, didaktiske designs, hvis skolernes
indretning og tilrettelæggelse ikke følger
med. Selvsagt er kompleksiteten høj, og der
er tale om store investeringsbeslutninger.
Giver det mening, at den enkelte skole og
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skoleforvaltning skal opfinde og orkestrere
dette selv, eller har vi brug for tværgående
og helhedsorienterede platforme, der kan
understøtte denne transformation af
skolen i et relevant tempo?
Hvordan ruster vi eleverne til aktivt
medborgerskab?
Hvis vi løfter blikket på teknologisk læring
ud over jobperspektivet, må vi også
interessere os for de sociale og politiske
forandringer, som samfundet i den 4.
teknologiske revolution er præget af,
og hvordan vi ruster eleverne til at blive
aktive medborgere og entreprenører i
deres eget liv.
Tendenserne går i alle retninger. Den
teknologiske udvikling indebærer både
mulighed for styrkelse af civilsamfundet
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og en demokratisering i adgangen og
muligheden for at blive hørt, tage del i
samfundet og danne nye fælleskaber og
virksomheder. Tre mand M/K med en
computer kan starte en international virksomhed i en garage, fordi det ikke længere
kræver store mængder af økonomisk
kapital at starte en succesfuld virksomhed.
På den anden side underminerer tendenser
som fx fake news og facebookrobotter i
valgkampen hele det demokratiske grundlag. Avancerede styresystemer på livsvigtige funktioner gør os sårbare overfor
cyper angreb og terror. Totalitære stater
kan anvende sociale kontrolsystemer til
at holde borgene i et jerngreb. Flere og
flere transaktioner foregår via platforme
leveret af en af de 7 digitale giganter, der
står for store dele af tilgængelig computerkraft og teknologiske udvikling.
Amazon indtog forleden førstepladsen
som verdens største virksomhed.
Det er helt nødvendigt, at digital læring
også må styrke elevernes mulighed for
aktivt medborgerskab, entrepreneurskab og
evne til at forstå de nye sociale og politiske
former for værdi, sociale strukturer og magt.
Fire bud på teknologiforståelse i skolen
I vores bidrag til Liv i Skolen har vi valgt at
give fire bud på teknologiforståelse i skolen:
Første bud – Livslang læring: Vi mener,
at den vigtigste evne i fremtiden, som
uddannelsessystemet skal styrke, er
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evnen til livslang læring! Det åbner for
mange perspektiver i forholdet mellem
skolen, uddannelsessystemet og virksomhederne fx udveksling af viden og metoder
om teknologiforståelse.
Andet bud – Forstå fremtiden: Eleverne
skal nå frem til at forudse, hvilke nye
teknologiske produkter formentlig vil
dukke frem i de nærmeste år ved selv at
forstå den eksponentielle teknologiske
udvikling. Fx at tilstrækkelig stærk computerkraft, som er et givet resultat, vil
betyde effektiv stemmegenkendelse
etc., som igen vil betyde fremkomsten af
venlige stemmestyrede produkter. Denne
indsigt vil også geare eleverne til at skabe
deres egne arbejdspladser i en fremtid,
som netop er påvirket af teknologiernes
hastige udvikling.
Tredje bud - Forstå de socio-økonomiske
sammenhænge: Vi skal inspirere eleverne til
at forstå socio-økonomiske sammenhænge.
Ved at kunne kigge bagom konkrete produkter, som fx snapchat og se på hvem, der
har udviklet og ejer teknologien, og hvordan
den indgår i en større helhed. Dermed øger
vi deres robusthed overfor disse teknologiers snigende indflydelse og muligheder.
Fjerde bud – Aktivt medborgerskab:
Vi skal ruste eleverne til at blive aktive
medborgere og entrepreneurer, der kan
deltage i demokratiet, de sociale fællesskaber og de nye markedsvilkår og
-muligheder.
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Anslaget i
designprocesser
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Denne artikel sætter fokus på lærerens rolle i forhold til den
første fase i et designforløb. Nærmere bestemt den fase, hvor
designopgaven præsenteres for eleverne, og hvor eleverne bringes
i proces med at afsøge viden om den stillede udfordring. Den
didaktiske setting for elevens første møde med designopgaven
kan anskues som et anslag. Ved at begrebsliggøre opstarten
på et designforløb som et anslag rettes en særlig didaktisk
opmærksomhed på lærerens rammesætning af elevernes møde
med den forstående opgave.

Abstract
Artiklen tager afsæt i et forskningsprojekt, som igennem en række interventioner har undersøgt, hvordan lærere
i skolen kan rammesætte og understøtte
elevers læringsforløb baseret på design
tænkning og digital fabrikation. Igennem
projektets afprøvninger tegnes et billede
af, at elevers møde med åbne procesorienterede forløb kalder på en lærerstyret
rammesætning, der på én tid fokuserer
designopgaven og samtidigt inspirerer til

en divergerende proces, hvor eleven går
på opdagelse med den stillede opgave.
Designprocessen
I det processuelle læringsforløb i en designproces bliver det relevant at overveje og
veksle mellem forskellige lærerroller. I den
didaktiske tilrettelæggelse af et designforløb
kan lærerrollen beskrives som planlægger,
mens rollen i anslaget kan beskrives som
igangsætter og inspirator.
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Wicked problems er
vanskelige at afgrænse.

I arbejdet med at tilrettelægge en designproces med digital fabrikation, kan
FabLab@School procesmodellen fra
Aarhus Universitet anvendes. Modellen
lægger op til en holistisk ikke-lineær tilgang til design, i hvilket man skifter
mellem divergent og konvergent tænkning
igennem 3 faser: ”Udforskning, Skabelse
og Iscenesættelse”.
Vandet kommer! – Et designforløb
I den didaktiske tilrettelæggelse af et
designforløb bliver det aktuelt for læreren
at fokusere fag og faglige elementer i
forhold til en forestående designproces.
I vores projekt har vi bl.a. gennemført en
designproces med titlen ’Vandet kommer!’.
Designprocessen blev gennemført med
to 6. klasser. Formålet med forløbet var,
at bibringe eleverne erfaring med digitale
teknologier og viden om globale klimaudfordringer. Forløbet er forankret i de
naturfaglige fag med særligt fokus på
udvalgte mål i matematikfaget bl.a. målestoksforhold. Derudover knyttes forløbet
til historiefaget. Rammen for forløbet er to
skoledage. Den første dag rammesætter
udforskningsfasen i FabLab@School
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procesmodellen. (Designopgave, feltstudier og idégenerering). Den næste dag
er processens fokus på 3D tegning og
digital fabrikation med 3D-print. Forløbet
afsluttes med en refleksions- og præsentationsproces. Designopgaven i ’Vandet
kommer!’ tager afsæt i problemstillinger
omkring stigende vandstande. Et område i
nærheden af skolen står over for gentagende problemer med oversvømmelser
på visse årstider pga. forhøjet vandstand.
Designopgaven lægger op til, at eleverne
skal udvikle og designe en bolig til en
byggegrund, der i fremtiden forventes at
være delvist oversvømmet af vand i
perioder. Designprocessens virkelighedsnære og komplekse problemstilling
kan betegnes som et ”Wicked problem”
(Buchanan 1992).
Wicked problems
Wicked problems kan være vanskelige at
afgrænse. De er konfliktfyldte og komplekse,
og ofte frembringes nye problemer i takt
med, at de eksisterende løses. En del af
designprocessen bliver derfor at undersøge og definere den væsentligste
problemstilling i opgaven. Designopgaven
må løbende redefineres, og nye veje må
søges. Et eksempel på wicked problems er
klimaforandringer. Et wicked problem kan
været motiverende og virkelighedsnært,
men skal nedbrydes og fokuseres. I processen med at indkredse og udvælge en
problemstilling til en designopgave, kan
det være relevant at overveje problemstillingens kompleksitet. Det bliver også
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aktuelt at overveje en fokusering i forhold
til fag i den forstående designopgave
og indkredse faglige elementer, der kan
støtte eleven i processen.
Anslaget – en aktiverende impuls
Den indledende fase i en designproces,
det som her betegnes anslaget, skal
bidrage til at sætte en grundlæggende
præmis for designopgaven. Begrebet
anslag er inspireret af filmteori. I filmteori
arbejder man med anslaget som et ‘point
of attack’. Anslaget er mødet og den
første erfaring med det, som vil følge.
I anslaget introduceres vigtige baggrundsinformationer og der opbygges en forventningsafstemning. Med inspiration fra
filmens verden, retter vi en opmærksomhed på anslaget, det indledende øjeblik,
hvor sløret løftes for den forestående
designopgave og læreproces.
Inspireret af filmteori (Schiff, 2010) handler
anslaget om at opbygge og formidle
fundamentet for en konflikt eller en problemstilling. I relation til designprocessen
handler det om, at eleverne bliver præsenteret for designopgaven på en måde, der
bidrager som en meningsgivende impuls.
Med fokus på anslaget som meningsgivende impuls skærpes opmærksomheden
på, hvordan læreren kan præsentere
eleverne for den forestående problemstilling og invitere eleverne ind i designprocessen. Formålet med anslaget er
ikke at skitsere løsningsforslag, men at
pege frem mod en åben proces. Anslaget
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kan eksempelvis opbygges omkring en
dramatisk form, eller det kan være mere
gådefuldt. Anslaget skal anskues som en
isoleret fase, der går forud for præsentationen af designopgaven.
I forlængelse af anslaget præsenteres
designopgaven. Igennem konkretisering
af behov, krav og målsætninger for
designforløbet, samles der op på anslaget.
Ved at medtænke faglige temaer i tilrettelæggelsen af en designproces, kan
anslaget understøtte aktuelle mål allerede
fra første indtryk. Anslaget kan ses som
den første ”framing” af den forestående
opgave.
I anslaget kan der indgå en multimodal
fortælling eller et konkret artefakt, som
knytter sig til den forestående designopgave. Hvis problemstillingen tager afsæt
i et konkret fysisk område, kan det være
inspirerende for eleverne at møde dette.
Formålet med anslaget er at introducere
projektets præmis i en form, som vækker
en nysgerrighed, der driver eleverne frem
mod at undersøge den givne udfordring
nærmere. Det kan derfor være relevant at
overveje anvendelse af æstetiske virkemidler.
’Vandet kommer!’ - et eksempel på anslag
Anslaget i interventionen ’Vandet kommer!’
præsenteres igennem en rammefortælling.
Formen er et mundtligt oplæg, suppleret
med et diashow bestående af udtryksfulde billeder. Anslaget tager afsæt i en
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Modellen lægger op til
en holistisk ikke-lineær
tilgang til design.

placeret i perioder vil være delvist
oversvømmet af vand. Fabrikér en
3D-printet mock-up af huset i målestok
1:200. Præsentationen af designopgaven
er mundtlig, og eleverne får udleveret et
dokument, som beskriver rammen for den
videre proces med feltstudierne. I den
rammesatte fase med feltarbejde, skal
eleverne bl.a. interviewe en voksen på
skolen og søge viden på nettet.

beretning om stormfloden i Nordsøen i
februar 1953, der forårsagede et digebrud
med flere tusinde dødsofre i Holland.
Efterfølgende udfoldes en række visuelle
eksempler på, hvordan Holland har opført
diger og anvendt teknologi, i form af pumpestationer, til at holde vandet væk fra
befolkede områder på land. Med afsæt i et
topografisk kort over Danmark, perspektiveres opmærksomheden på forhøjede
vandstande til det geografiske område,
som eleverne er bosiddende i. Oplægget
afrundes med at zoome ind på et kort af
en eksisterende ubeboet ø, som forventes
at være oversvømmet i fremtiden. Som
oplæg til designopgaven er øen inddelt
i konkrete byggegrunde – en grund pr.
gruppe. Hele anslaget varer ca. 10 minutter
og sætter præmissen for den forstående
designopgave. Eleverne synes at blive
medrevet i fortællingen, og eleverne spørger
forventningsfuldt til ”hvad skal vi nu”?
Umiddelbart efter anslaget introduceres
den konkrete designopgave: Design en
bolig på den udpegede ø. Huset skal være
anvendeligt, selvom grunden hvor det er

Reframing
I Designprocessen kan det blive relevant
at ’reframe’ elevernes proces. Det handler
om at aktualisere nye perspektiver, der
meningsfuldt kan forstyrre de fremkomne
løsningsforslag, der er tegnet i forsøg
på at håndtere det wicked problem, som
eleverne søger at løse. Det kan være at
introducere nye begrænsninger eller
benspænd i opgaven, men det kan også
være et nyt æstetisk impuls - anslag. I
design-forløbet ’Vandet kommer!’ havde
flere grupper i slutning af dag 1 (overgangen fra feltstudier til idégenerering)
designet huse på pæle. Derfor valgte vi at
gennemføre en impuls i form af nyt anslag
på dag to i forløbet. Formålet med impulsen er at ”åbne” opgaven igen - at bryde
med den konvergerende retning. Igennem
en multimodal præsentation introduceres
eleverne til en række meget forskellige
arkitekttegnede huse beliggende i og på
vand. De visuelle indtryk synes at overraske, og flere af eleverne afsøgte efterfølgende nye måder, som de kunne
konstruere deres huse på.
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Afslutning
Artiklen har fokuseret på den indledende
fase i et designforløb. Vi har præsenteret et eksempel på, hvordan læreren med
afsæt i et wicked problem kan planlægge
og stilladsere anslaget i et designforløb.
Anslaget kan bidrage som en igangsættende impuls, som vækker en nysgerrighed og motiverer eleverne til at undersøge
den givne udfordring nærmere. I design-

tænkning processen skal problemforståelse og løsningen kontinuerligt undersøges. Det er en proces, som kalder på
skift mellem konvergent og divergent
tækning. Anslaget kan udvide og bidrage
til en meningsfuld udforskningsfase. I
forbindelse med idégenereringsfasen kan
et nyt impuls (anslag) bruges som redskab
til igen at åbne for den divergerende
tænkegang i processen.
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Teknologiforståelse
Skolerne er nøglen
til den nye faglighed
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Rationale: En ny faglighed er under udvikling i folkeskolen. Den
handler om teknologiforståelse, hvordan vi skal forstå, indgå i og
være medskabere af den digitale fremtid, som vi allerede er en
del af. En ekspertgruppe har beskrevet kernefagligheden, og der
er udviklet målbeskrivelser (fælles mål) og læseplaner. Nu skal
fagligheden så bare få liv i folkeskolen. Det sker gennem et stort
forsøgsprogram, hvor fagligheden både udfoldes i de eksisterende
fag og som selvstændigt fag.

Begrundelse
Vi lever i en tid, hvor digitalisering er en
gennemgribende kondition i forhold til,
hvordan vi lever. Vores relationer bliver
medieret og remedieret af sociale medier.
Vores måde at lære og skaffe os viden på
i hverdags- og arbejdslivssammenhænge
er digitalt medieret. Det samme gælder
vores samspil med det offentlige, - og
så fremdeles. Digitaliseringen giver os

nye muligheder for gennemsigtighed og
indflydelse. Men den udsætter os også for
manipulation, flygtighed og overskridelse af
grænser, der ikke burde kunne overskrides.
Børn og unge bliver både pacificeret og
aktiveret af digitaliseringen. De kan skabe
nye relationer, og de kan falde i social
ensomhed, og de kan udsættes for mobning, hvor der ikke er sikre zoner nogen
steder. Børnene ses samtidig af mange
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som særligt digitalt kompetente, de er de
”digitalt indfødte”, der færdes hjemmevant
i den digitale verden, som de er vokset op i.
Men eleverne har generelt ikke de kritiske
og konstruktive digitale kompetencer,
som er betingelsen for, at de aktivt kunne
bruge mulighederne og ikke mindst forstå
de underliggende mekanismer, der påvirker
vores hverdagsliv. – Og internationale
undersøgelser understreger også, at
danske børn er digitalt kompetente, men
at kompetencerne er ujævnt fordelt.
Begrundelserne for teknologiforståelse
som faglighed i folkeskolen er derfor
oplagte og mangfoldige.
Faglighed
Begrebet faglighed har jo ikke nogen
entydig definition, men angiver og anviser,
at der er tale om udfoldelsen af et fag.
Faget kan så igen være videnskabeligt
funderet eller mere være udtryk for en
tradition, der er blevet forankret i skolen.
Fagligheden vil derfor også skulle forstås
i den skolemæssige sammenhæng, hvor
den udfolder sig. En ny faglighed vil derfor
være en udfordring for skolen, hvis den
påberåber sig en anden måde at forstå og
udfolde undervisning.
Teknologiforståelse som faglighed har sin
særlige identitet. I læseplanen beskrives
det på følgende måde:
”Teknologiforståelse indeholder kreative
og skabende læreprocesser, hvor
eleverne gennem udvikling af kompe-
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tencer, færdigheder og viden får mulighed for kritisk, kreativt og nysgerrigt at
skabe digitale artefakter, særligt inden
for digital design og designprocesser
samt teknologisk handleevne.”
Kompetencerne i den nye faglighed
opsummeres i fire kompetenceområder:
Digital myndiggørelse, digital design og
designprocesser, computationel tankegang og teknologisk handleevne
Det er en faglighed, der skal opstå netop
gennem samspil mellem flere forskellige
fagligheder, hvor sigtet er, at fagfelter fra
humaniora, datalogi og design(videnskaber) søges forenet i:
”.. bestræbelserne på at uddanne eleverne til at kunne undersøge og forstå
menneskers brug af digital teknologi,
og forudsætninger for selvstændigt og i
samarbejde med andre at redesigne eller
nyudvikle digitale artefakter”
Der er således lagt særligt vægt på ikke
alene at beskrive, hvad eleverne skal lære,
men også hvordan det skal ske. – Og det
er jo netop, fordi fagligheden konstitueres
gennem skabelse, hvor eleverne gennem
designprocesser tilegner sig viden,
færdigheder og kompetencer.
Og sammenhængskraften skabes ikke
gennem teknologien specifikt, men
gennem fagets fundamentale og teknologiuafhængige principper, tænkemåder,
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udtryksformer. Det sikrer, at ”faget har en
stabil faglighed”, som det hedder.

rutinerede kan lade sig udfordre og udvide
deres didaktiske rum.

Fagligheden konstitueres i skolen
Fagligheden skabes ikke isoleret af målbeskrivelser, læseplaner med videre. Den
konstitueres, når de ekspliciterede forståelser og forforståelser transformeres
til undervisning i skolen, hvor lærernes forståelses- og handlingsrum udvides, men
hvor den nye faglighed samtidg knytter
an til den didaktiske tradition, lærerne er
bærere af. Designprocesser forstået som
skabelsesprocesser er jo ikke noget nyt i
folkeskolen. Her er en lang tradition for at
lære ved at gøre, hvor projektarbejde og
udvikling af svar på samfundsmæssige
udfordringer har været både motiverende
og har givet eleverne adgang til forståelser
af fag og fagligheds muligheder, der
overskrider det mere skolastiske. Den nye
faglighed skal knytte an til disse erfaringer,
og generelt til den didaktiske tradition i
skolen.

De didaktiske prototyper er udviklet af
ekspertgrupper inden for fag og fagdidaktik på det pågældende område. De er
videre blevet kvalitetssikret gennem et
fagligt review, hvor videnspersoner har
vurderet deres faglige og didaktiske relevans og potentiale. Prototyper er jo kendt
inden for produktudvikling, hvor de giver
mulighed for vurdering af relevans, behov
for videreudvikling og er konkrete gestaltninger på, hvad det er, der er tænkt. Det
er et fint billede på, hvordan de didaktiske
prototyper kan indgå i afprøvningen, de
genstandsgør og visualiserer tankerne i
forsøgsprogrammet og skal genfortolkes
og udfoldes i den folkeskolevirkelighed,
hvor de bliver en del af ressourcerne for
den undervisning, der gerne skulle skabe
begejstring, læring og indsigt hos
eleverne.

Det er derfor af stor betydning, at der i
forsøgsprogrammet er lagt stor vægt på
det lokale arbejde, hvor skolens lærere
skal transformere intentionerne til bæredygtig undervisning enten i fag eller som
fag. Det tegner godt for fagligheden, at
den får lov til at folde sig ud i flere formater.
Samtidig er der inspiration og retning
at hente i de didaktiske prototyper, som
skolerne har adgang til. Her kan de usikre
følge den plan, der foreslås og bruge de
ressourcer, der peges på – og de mere

I programmet får lærerne også direkte
støtte og inspiration fra fagudviklerne,
der besøger skolerne, så de læringscirkler,
der organiseres lokalt også kan bruges
til sparring og inspiration fra disse

Samspil mellem flere
forskellige fagligheder.
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ressourcepersonener. Fagudviklerne kan
her forklare prototyperne, bidrage med
den nyeste viden og være med til at
kvalificere den lokale afprøvning.
Samtidig er der stor opmærksomhed
på, at etableringen af en ny faglighed og
udviklingen af nye undervisningspraksisser ikke isoleret kan ses som spørgsmål
om lærerkompetencer og nye forløb, men
også er betinget af kapacitetsopbygning:
Altså, at skolerne ledelsesmæssigt og
organisatorisk ikke bare kan håndtere
denne udfordring, men dagsordensætte
den, så den undervisning i teknologiforståelse får den opmærksomhed og
opbakning fra elever, lærere og forældre,
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der er betingelsen for, at den nye faglighed
får liv og fremtid i skolen.
Hvad der sker efter det treårige forsøgsprogram er der ikke svar på nu. Det er jo
bl.a. det forsøgsprogrammet skal være
med til at skabe et solidt beslutningsgrundlag for. Skal teknologiforståelse
være et selvstændigt fag eller skal det
integreres i folkeskolens nuværende fag?
Svaret er nok ja, der er både behov for, at
der fastholdes og udvikles et selvstændigt fag, men teknologiforståelse kan og
skal også indgå i de øvrige fag i en skole,
hvor børnene skal kunne både agere med,
forstå og skabe udvikling med digitale
teknologier.

Fagets fundamentale og
teknologiuafhængige principper,
tænkemåder, udtryksformer.

VIA University College
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Den del af it-didaktikken, der omhandler teknologi og innovation,
har rigtig god vind i sejlene i øjeblikket. UVM har netop igangsat et
forsøgsprojekt, hvor 46 skoler skal afprøve teknologiforståelse som
fag eller faglighed.
Derudover er der er rigtig mange andre
spændende indsatser fra en række fonde
og andre større aktører som fx DR. Og
sidst men absolut ikke mindst er der et
stort antal kommunale og tværkommunale
spydspidsprojekter i gang, som fx
fablab@school.dk i Midtjylland,

CRAFT (Creating Really Advanced
Future Thinkers) er en elevkonkurrence,
hvor elever og lærere afprøver
nytænkende projekter med fokus på
de tværgående temaer It og medier
og Innovation og entreprenørskab.
Først i lokale forløb, der præsenteres
i kommuner, og til sidst i en national
finale på Danmarks Læringsfestival,

programmering naturligvis i Aalborg,
TekX i Rødovre og Coding Class i en række
kommuner spredt ud over landet. Naturligvis yder vi i STIL også et bidrag med
CRAFT elevkonkurrencen (se faktaboks).
Så der er godt med kog på gryden indenfor
teknologi og innovation.

hvor Danmarksmesteren i digitale skills
bliver kåret.
CRAFT er også et netværk af skoler der
videndeler og samarbejder omkring opgaven med at forankre elevers og læreres
erfaringer fra elevkonkurrencen i hverdagen og dermed opbygger kapacitet for
teknologi og innovation i skolen.
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Den fremdrift skaber et øget behov for
at opbygge kapacitet på området, for når
feltet vokser i størrelse og bliver mere
forretningskritisk for skolen, giver det
også et større behov for at håndtere opgaven ift. it-drift, kompetenceudvikling og
strategisk ledelse mv. IT didaktisk
udvikling er og har vel altid været en
kompleks størrelse. Kombinationen af et
stort potentiale for at udvikle læringen i
skolen og teknologi, som i sig selv er en
kompleks størrelse at implementere, gør,
at det ikke er en triviel udfordring at nå i
mål med en it-didaktisk udviklingsproces.
Der er ganske enkelt mange faktorer,
der skal skrues på for at lykkes med at
opbygge en varig it-didaktisk kapacitet på
skoler.
I IT-demonstrationsskolerne (IT i Folkeskolen-indsatsen 2012-17) beskrives det
som et behov for en indsats, som er
praksisnær, langstrakt og flerstrenget
(dvs. både involverer praktikere og ledelser).
Ligeledes har en række kommuner, CFU
og KL i projektet ”It i undervisning og
læring” (IT i Folkeskolen-indsatsen 201217) arbejdet med at opbygge kapacitet på
tværs af flere aktører i såkaldte kapacitetsteams, der kombinerer kommunale konsulenter, ledere og lærere i en tæt samarbejdsproces.
Men det er ikke nok at have viden om, at
it-didaktisk kapacitet kræver en seriøs og
længerevarende indsats fra flere grupper
af aktører. En trussel er, at der er en
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dagligdag, der også skal passes. Skolen er
også en driftsorganisation, og det fylder
rigtig meget i hverdagen, hvilket i praksis
kan lægge pres på en it-didaktisk udviklingsindsats. I den sammenhæng er et
vigtigt spørgsmål man kan stille sig:
– At udvikle kapacitet til teknologi og
innovation er komplekst, men kan vi
undgå at det også bliver kompliceret?
Fra kompliceret til kompleks
I Styrelsen for IT og Læring er vi i høj grad
optagede af opgaven med at opbygge
kapacitet til teknologi og innovation, og i
CRAFTnetværket arbejder vi intensivt med
netop den proces på skoler og kommuner.
Baggrunden er projekter og forløb i
samarbejde med en lang række kommuner.
Forløb der typisk er del af vores elevkonkurrence, der bl.a. skal fremme teknologianvendelse og design thinking og dermed
bidrager til de indholdsområder, der ligger i
forsøgsfaget teknologiforståelse.
Erfaringerne fra netværket er, at teknologi
og innovation er et område, som mange
skoler finder vigtigt og vil prioritere
fremadrettet, men som også er et kompleks område. Det er typisk nye måder at
arbejde på for lærerne, en didaktik som
ikke ligner den klassiske undervisning,
men tager udgangspunkt i at eleverne
skal være mere aktive og udforskende.
Det kræver mere anvendelse af teknologi
end blot papir og blyant, udstyr som
hurtigere bliver forældet og skal udskiftes
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med den hurtige teknologiske udvikling.
Et vigtigt omdrejningspunkt for dialogen
i CRAFT netværket er dermed, hvorledes
man får udbredt teknologi og innovation
som et komplekst felt, uden at det bliver
for svært og kompliceret i en travl hverdag
- eller helt kort: ”Hvordan flytter vi processen
fra at være kompliceret til at være kompleks?”. Arbejdet med teknologi og innovation i skolen kan ikke blot reduceres til
en simpel proces, fx at man arbejder med
en hel fast step by step plan udstukket
af skolen eller kommunen. Men på den
anden side skal arbejdet med at udbrede
feltet heller ikke gøres så kompliceret, at
man reelt har svært ved at omsætte de
nye muligheder til hverdagens praksis på
en skole.
På bagrund af CRAFT netværkets aktiviteter har vi udpeget en række potentialer
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for arbejdet med teknologi og innovation i
skolen, netop som et kompleks felt, uden
at det bliver for kompliceret i hverdagen.
Et fællestræk og nøglebegreb for disse
pointer er ”genkendelighed”. At man kan
genkende hverdagspraksis i det nye der
sker, og at man kan genkende de samme
mønstre på tværs af forskellige situationer
og på tværs af forskellige roller. Håbet
er, at de mange spændende initiativer,
skolerne involveres i, i højere grad ses som
facetter af samme indsats end en lang
række selvstændige projekter.
Indgå i et samarbejde med eleverne
En vigtig komponent i it didaktisk
udvikling er aktionslæring, som anvendes
i en lang række udviklingsprojekter. Hermed bliver en udviklingsproces i høj grad
et spørgsmål om, at man som fx lærer
udforsker og udvikler egen praksis og ikke
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IT didaktisk udvikling er
og har vel altid været en
kompleks størrelse.

blot kopierer en færdig didaktik ned i egen
undervisning. I CRAFT har vi arbejdet
med at invitere de centrale brugere af en
lærers udviklingsproces, nemlig eleverne,
med ind i udviklingsrummet.
Med involvering af elevene i processen i
udvikling af praksis menes, at deres ideer
og kreative forslag indtænkes som et ligeværdig input sammen med lærernes input.
Eleverne har naturligvis ikke den faglige
ballast som de fagprofessionelle, men til
gengæld har de ofte en kreativ tilgang til
løsning af problemer, og så kan de også
give kvalificerede input til, hvad der virker
i læringssituationen set ud fra et brugersynspunkt. Resultatet er, at lærerens
arbejde med at udvikle egen didaktik for
it og innovation kommer meget tæt på
praksis og kan genkendes helt ud i undervisningen.
Eksempler:
Planlægning af undervisningen sammen
med eleverne. I en lang række projekter i
CRAFT har man arbejdet med at involvere
eleverne i forberedelsen og udførslen af
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aktiviteter i klassen. Det kan være ressourcepersoner, der kvalificerer lærerens
ideer og har en aktiv rolle, når undervisningen starter, fx som it eksperter på
apps eller programmer. Danske Skoleelever har desuden i en del år arbejdet
med workshops, hvor lærere involverer
elever i selve årsplanlægningen af skoleåret.
Elever har også været involveret i udviklingen af nye undervisningsmaterialer.
Eleverne er med til at afprøve forløb,
hacke og videreudvikle dem, og ofte tager
de en ny og mere kreativ drejning end
umiddelbar forventet. fx Forældreloggerne - et innovativt forløb om
ibrugtagningen af AULA-platformen er
udviklet i tæt samarbejde med elever fra
Aalykkeskolen i Kolding.
Ligeledes er elever fra Islev og Valhøj
skole i Rødovre med til at hacke og
kvalificere materialer, som CRAFT får
produceret. Fx materialer omkring microbits (mikrocomputere) i undervisningen.
Eleverne er faktisk adopteret som vores
elev advisory board og optræder med
inspiration til lærere og ledere på netværkets temakonferencer. At have elever, der
optræder på disse møder, har den effekt,
at dialogen om didaktik bliver mere
konkret og begreberne bliver mere
genkendelige ift hverdagspraksis.
I nogle sammenhænge er det meget nyt
for lærere og ledere at skulle forholde sig
til, når elever inddrages aktivt i delikate
processer som fx it og innovation. Det er
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Figur 1: Innovations model
Af Morten Samsøe og Malene Arp

helt nye rollefordelinger, der lægges op til,
og det kan kræve en god portion didaktisk
selvtillid at inddrage eleverne i de centrale
dele af en ”voksen” udviklingsproces. Derfor er der også brug for stærke konkrete
modeller, fx som ideen med elevadvisory
boards, som kan stadfæste og normalisere,
at man samarbejder med elever i udviklingsprocesser. Ligeledes er der brug for
voksne mødeledere, der kan fastholde

den ligeværdige rollefordeling i dialogen
mellem børn og voksne, så man ikke glider
tilbage i en traditionel rollefordeling.
Fælles Innovationsmetode
Et fællestræk for en lang række af de
tværgående emner og områder, fx it og
medier, innovation, projektopgave samt
forsøgsfaget teknologiforståelse, er at
det hænger godt sammen med en åben
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Det der skaber innovativ
læring med teknologi
skaber også innovativ
kompetenceudvikling.

undersøgende tilgang til læreprocessen. Det er derfor en god ide at have en
didaktisk model inklusive konkrete innovationsteknikker, som et tværgående og
genkendeligt redskab for lærerne. Altså
en didaktisk kerne, der kan skabe fælles
sprog på tværs af lærere i en kommune/
skole og skabe kontinuitet på tværs af
de mange forskelligartede aktiviteter. Så
uanset om en skole deltager i en innovationskonkurrence som Edison (Fonden
for Entrepenørskab), CRAFT eller måske
er med i et åben skole forløb med en virksomhedscase, kan en stærk innovationsmodel bruges som stillads for alle disse
aktiviteter. Dermed kan lærere og ledere
genkende overskrifter, faser, nøglebegreber
mv. fra innovationsmodellen på tværs af
forskellige forløb. Det kan i høj grad være
med til at skabe genkendelighed og
reducere udviklingsprocessen fra
kompliceret til kompleks.
Hvilken innovationsmodel man vil anvende
er kontekstafhængigt. Der er ikke en
model, der nødvendigvis kan anbefales
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frem for andre. Her må lokale kommunale
behov og historik afgøre, hvilke af de
mange modeller, som er tilgængelige for
skoler, der passer bedst ind. Efter min
opfattelse er det vigtigste faktisk ikke, at
man vælger den allerbedste model, men
at man bevidst arbejder med at holde
det fælles pejlemærke synligt på tværs af
forskellige projekter og emner og skabe
kontinuitet. Det er derfor vigtige kendetegn på en god model, at den er forholdsvis nem at kommunikere, nem at omsætte
til praksis, og altså er understøttet af
konkrete teknikker og metoder, som er
anvendelige i undervisningen. Dertil kommer at modellen skal være af en rimelig
generel karakter, så den kan anvendes på
tværs af en række forskellige projekter.
Der er et indbygget problem ved at
arbejde med innovationsmodeller på
tværs af forskellige projekter og skoler.
Nemlig spørgsmålet om hvor retningsanvisende modellen skal være. Jo bedre
stilladsering af vejen igennem en models
faser mv, jo mere hjælpes den enkelte
lærere eller elev i processen. Omvendt
mister modellen overførbarhed til andre
kontekster, hvis den er for specifikt anvisende. Det er vores erfaring, at det kan
være en udfordring at få sat innovationsmodeller, der er velegnede til de store
innovationsprojekter og projektopgaver i
skolen, i spil i en mere faglig kontekst og i
kortere forløb.

VIA University College
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er samtidigt heller ikke svær at indsætte
som ramme for en faglig kontekst, fx for
et danskfagligt projekt: ”Undersøg” et
forfatterskab, ”skab” din egen moderne
udgave af et af værkerne” og ”handl” ved
at præsentere dit arbejde for elever fra en
mindre klasse.

Figur 2: ”Entry level” model fra CRAFT

I CRAFT har vi prøvet at løse den udfordring med transfer til netop en faglig
kontekst ved en meget simpel ”entry
level”, begyndermodel (se billede ovenfor), som egentlig mere er nogle dogmeregler end en model, der præcist anviser
en vej igennem en innovationsproces. I
modellen tager vi udgangspunkt i, at man
i det store og hele kan koge en innovationsproces ned til tre faser. En fase, hvor
eleverne præsenteres for udfordringen,
det problem de skal løse og undersøger
baggrunden for det. Dernæst følger en
fase, hvor eleverne får ideer og skaber et
løsningsforslag. Til sidst er den afsluttende fase, hvor elevernes løsningsforslag
sættes i spil, fx ved en pitch foran nogle
voksne eller ved simpelthen at iværksætte
løsningen med den målgruppe, casen
har. Den model indfanger overordnet de
faser, der er i en innovationsproces, men

CRAFTs entry level model suppleres
med et bibliotek af konkrete øvelser, som
kan anvendes i de tre faser, fx forslag til
researchaktiviteter, værktøjer til fælles
idegenerering og udvælgelse af ideer eller
forslag til alternativer til den traditionelle
pitch foran lærere og eksterne dommere.
Her kan man fx sætte sin innovative idé i
spil i form af et debatindlæg i en lokalavis
eller på sociale medier.
Omvendt hjælper modellen fra CRAFT
ikke synderligt meget med stilladsering af
de enkelte faser og skridt i en innovationsproces, så har man mod på at arbejde i
dybden, kan man med held bruge en af
de mange mere uddybende modeller, der
findes på skoleområdet.
Stærke videndelingsplatforme
Med ordet platform mener jeg både
fysiske (fx temadage og møder) og
virtuelle (fx sociale medier eller webinarer)
platforme og meget gerne i et mix, så deltagerne får fællesskab og meningsskabende kontakt med andre og samtidigt
kan bruge bekvemmeligheden og hastigheden af virtuel videndeling. Videndeling
”peer to peer” i en faggruppe, fx mellem
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lærere og eller mellem pædagoger er en
stærk metode til inspiration og ny viden
i praksishøjde. Nogle gange kan kloge
konsulenter og eksperter bare ikke sætte
en udvikling i gang ligeså effektivt som
konkrete input fra en fagfælle. Derfor er
stærke videndelingsplatforme et vigtig
element i en udviklingsproces, både i en
kommune og på tværs af flere. De
erfaringer, som den ene skole desperat
mangler for at komme videre i en udviklingsproces, kan meget vel vise sig at
være til stede på naboskolen, men det
opdager man ikke nødvendigvis i en travl
hverdag. Selvom netværk ofte kan være
krævende i en opstartsfase, kan de, når
etableringen er på plads, drives igennem
længere perioder for en forholdsvis lille
investering af ressourcer. Så i et længerevarende perspektiv kan stærke netværk
være en ganske god investering.
I CRAFT opererer vi med netværk på flere
planer. Dels understøtter vi lokal netværksdannelse ud fra konkret praksis. For
eksempel har man i Køge kommune
arbejdet med, at lærere fra 7. årgang og
skoleledelserne fast mødes på Køge
Kommunes Iværksættermesse (den lokale
CRAFT event). Her reflekterer og bedømmer man konkrete elevprojekter fra hele
kommunens årgang ud fra nogle vurderingskriterier med 21st century skills, som
er centrale for kommunens arbejde med
teknologi og innovation. Man har gjort
dette kontinuerligt i en længere årrække i
kommunen. Dermed kobles netværks-
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aktiviteten direkte til kommunens
strategiske indsats og er et langt sej træk
over flere år.
Ligeledes bruger vi i CRAFT netværk til at
understøtte videndeling og samarbejde
mellem kommuner ved en række nationale
netværksdage kaldet CRAFT-værk. På disse
dage deler lærere, ledere og kommunale
konsulenter (samt elever!) viden og
samskaber løsninger og kreative ideer til
it-didaktisk udvikling på deltagerskoler og
kommuner.
Et helt nyt område i i CRAFT, som vi kun
lige er begyndt at udfolde, er anvedelsen
af teknologi til at ”kortslutte” de afstande,
der eller typisk vil gøre det svært at arbejde
sammen på tværs af lokationer og aktørgrupper. I et webinarforløb med den innovative projektopgave udforskede næsten
1500 elever og deres lærere sammen med
CRAFTs konsulenter, hvordan man kan
arbejde med projektopgaven med en
innovativ vinkel. Klasserne arbejdede
i et mix mellem gruppearbejde, individuelle
aktiviteter og et fælles webinar med en
eksemplarisk case om at reducere madspild i hjemmet. Dermed fik både lærere
og elever et indblik i metoder til at give
projektopgaven en innovativ vinkel, og de
virtuelle muligheder blev udnyttet til at
give meningsfyldt dialog og inspiration til
rent faktisk at kunne arbejde mere
kvalificeret med den rigtige projektopgave
efterfølgende.

VIA University College

Afrunding – fra kompliceret til kompleks
i praksis
Det er vores erfaring i CRAFT netværket,
at samarbejde med elever, fælles sprog
om innovation og stærke, praksisrettede
platforme til videndeling kan skabe medvind til opgaven med at skabe mere teknologi og innovation på skolerne - uden at
det gøres på en kompliceret måde. Disse
tre lærings- og udviklingspointer, kan
anvendes i stort og småt, lige fra klasselokalet og til nationale indsatser og kan
give mening for alle aktører i en udviklingsproces. Måske er den grundlæggende
pointe, at det der skaber innovativ læring
med teknologi også skaber innovativ
kompetenceudvikling og rammesætning,
altså at det er to sider af samme sag? Og
dermed er det måske ikke så kompliceret
at skabe fælles udvikling på tværs af
skolens aktører?
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Afslutningsvist vil jeg give et sidste og
helt lavpraktisk eksempel på, hvorledes
man kan bruge teknologien til at kortslutte afstande, mere specifikt afstanden
mellem mig som artikelskriver og dig som
læser: Hvis det kunne være interessant for
jer som skole, kommune eller anden aktør
at hjælpe os i CRAFT med at blive klogere
på, hvorledes man kan accelerere en
udvikling med fokus på teknologi og
innovation, så kan man sende en mail
til denne adresse craft@stil.dk. Derved
modtager man et autosvar med en hilsen
indeholdende links og henvisninger til
artiklens ressourcer og eksempler. Hvis
man i emnefeltet på mailen tilmed skriver
ordet ”tilmelding”, meldes man ind i
netværket og modtager automatisk videndeling samt invitationer til events mv.
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Projekt
ultrabit
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Peter Bak-Jensen har en Master IKT & Læring, er pæd. IT-konsulent og Ultra:bitprojektkoordinator for CFU Danmark, VIA Center for Undervisningsmidler Herning
og Mette Lynnerup er pæd. IT-konsulent, VIA Center for Undervisningsmidler Herning

En BBC micro:bit til alle elever i 4. klasse i skoleåret 18/19. Det er
udgangspunkt for den store teknologisatsning, som DR i efteråret
har skudt i gang i samarbejde med Center for Undervisningsmidler
og støttet af Industriens Fond. Projektet, som har fået navnet
ultra:bit, har til formål at give eleverne på en hel årgang en unik
mulighed for at arbejde med kodning, teknologi og digital dannelse.
Det er målet, at eleverne skal udvikle deres digitale færdigheder
gennem leg og undervisning forankret i den fagfaglige hverdag i
skolen. Eleverne skal flyttes, så de ikke blot er storforbrugere af
teknologi, men også bliver i stand til at forstå teknologien, så de kan
skabe med den og bruge den kritisk og kompetent til kreativt design
og problemløsning.

I VIAs dækningsområde er skoler fra 18
ud af 19 kommuner tilmeldt projektet. Det
gør Region Midtjylland til det område i
landet, hvor flest skoler deltager. Mange
skoler i regionen har tidligere haft fokus på
arbejdet med kodning gennem et af landets første projekter med BBC micro:bit

gennemført på VIA CFU i Herning i efteråret 2016. Her deltog over 40 skoler fordelt på 17 ud af 19 kommuner. Med projekt
ultra:bit får skolerne nu en ny ressource at
bringe i spil, når der er programmering og
digital dannelse på skoleskemaet.
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Kollaborationen er i
højsædet.

65000 børn landet over har muligheden
for at blive en del af årgang ultra:bit. Over
90 % af de danske 4. klasser er tilmeldt, og
det vidner om stor motivation fra skolernes side, at så mange har kastet sig over
projektet.
Fra bruger til skaber
Forventningerne til projekt ultrabit er
store. To batterier, en batteriholder og en
mikroprocessor, der tilsluttes computeren
via et usb-stik, er opskriften, der skal
sætte skub i en af landets største teknologiske undervisningssatsninger til dato.
Men får eleverne så faktisk det ud af det,
som er hensigten, eller drukner projektet i
leverpostejsmadder og snørrebåndsbinding? Styrkes den digitale dannelse
hos eleverne eller bliver mediehypet til
varm luft i hverdagen? Får vi flyttet på
eleverne, så de ikke bare bliver passive
brugere, men kreative skabere med teknologi? Og bliver de faktisk klogere på den
verden, de er en del af??
Svaret må være ja. Erfaringerne fra
projektet viser, at det virker.
Den massive indsats med udstyr til hver
elev, opkvalificering af lærerne og
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undervisningsmaterialer, der peger ind i
fagene, har en effekt. Eleverne får øjnene
op for, at kodning virker i virkeligheden.
Ikke blot i avanceret teknisk udstyr hos
internationale firmaer, men også i lysreguleringerne på vej til skole, i den elektriske
tandbørste og i rigtig meget legetøj. De
bliver på nye måder bevidste om, hvordan
deres egen teknologiske virkelighed er sat
sammen, når processorerne visualiseres
og konkretiseres med en fysisk genstand
som en BBC micro:bit. Det er væsentligt
i forhold til at kunne forstå, hvordan det
moderne samfund er bygget op.
Mange lærere fortæller om en stigende
interesse hos eleverne for, hvordan hverdagsteknologien omkring dem faktisk
fungerer. De bliver nysgerrige på, hvordan den teknologi, som de normalt tager
for givet, faktisk er konstrueret og bliver
styret. Det handler ikke blot om en opgave
i skolen, men om skolen som en del af
virkeligheden. Flere af eleverne begynder
at komme med kreative bud på, hvordan
en BBC micro:bit kan bruges til problemløsning i forskellige hverdagssituationer,
mens andre bygger og designer med
deres mikroprocessor. Eleverne har med
deres micro:bit fået et redskab til at skabe
noget andet og mere end ”som-om-projekter”. De kan konstruere løsninger, som
faktisk fungerer også uden for skolens
mure. For mange elever er projektet første
skridt mod en stigende forståelse for den
digitale dimension i nutidens samfund.

VIA University College

Samarbejde i centrum
Kollaborationen er i højsædet, når
eleverne arbejder med deres BBC micro:bit i fagene. Kodning er et sprog, og der er
langt fra tale om envejskommunikation.
Det er nødvendigt at sætte ord på de
ønskede resultater og vejene dertil. For
der er mange forskellige veje at gå, når der
arbejdes med kodning, og flere forskellige løsninger kan i sidste ende give det
samme resultat. Det sætter nye rammer
for samarbejdet eleverne imellem og
udfordrer ikke blot deres evner inden for
kodningsfeltet, men også deres kommunikative og sociale kompetencer. I fællesskab sætter eleverne ord på de processer,
der er i spil, når blokkene skal kombineres.
De samarbejder, udvikler og skaber noget,
der faktisk fungerer. De hjælpes ad med at
komme frem til funktionelle løsninger, de
får gode ideer sammen, afprøver dem og
finder nye løsninger.
DR og CFU’erne landet over har i samarbejde udviklet en lang række undervisningsmaterialer til arbejder med BBC
micro:bit i skolens forskellige fag. Disse
ressourcer er gratis tilgængelige for
skolerne og dækker fagene matematik,
håndværk og design, natur/teknologi
og dansk. Materialerne er opdelt i tre
niveauer og tager udgangspunkt i de
respektive fags mål og kompetenceområder. Dette skal sikre, at arbejdet med
BBC micro:bit i undervisningen er mere og
andet end blot underholdning, men også
har en høj grad af faglig relevans.
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Mange skoler har sideløbende med projektet
indkøbt BBC micro:bit som klassesæt til
anvendelse på resten af skolen, hvorfor
undervisningsmaterialerne bruges på
mange årgange ud over de deltagende 4.
klasser.
For nogle elever – og lærere også – er
læringskurven stejl, og der kan være langt
fra den fagfaglighed, som er kendt. Som
sådan kan arbejdet med BBC micro:bit
være en udfordring til både fag, lærere
og elever. Det er en væsentlig pointe i
projektet, at målgruppen er den brede
lærergruppe, hvor mange ikke tidligere har
stiftet bekendtskab med kodning eller har
en særlig forståelse for de algoritmer, der
ligger bag programmer og apps på computer og iPad.
Der er stadig et stykke vej til det friere,
kreative arbejde med elevernes micro:bit
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for nogle af de deltagende klasser. Her er
det ofte basale udfordringer som filhåndtering, hardwareproblemer og manglende
hænder, der gør arbejdet kompliceret. For
mange – og det er heldigvis de fleste – har
projekt ultra:bit været en kærkommen
udfordring.
Computationelle tankegange og digital
dannelse
Ambitionerne er høje i projekt ultra:bit.
Der er tale om noget langt bredere end
fagudviking grundlæggende programmeringskompetencer og forståelse for
kodning. Det handler om en indsigt i, at
der bag teknologien sidder mennesker,
der styrer og regulerer funktionerne.
Denne indsigt er mindst lige så væsentlig
som forståelse for mikroprocessorteknologi og kodning generelt. Det er her, der
tages fat i et dannelsesmæssigt perspektiv, som er yderst relevant i forhold til at
klæde eleverne på til at blive kompetente
borgere i et fremtidssamfund, om hvilket
vi kun ved, at teknologien spiller en
afgørende rolle. Hver gang der skabes en
kode til styring og regulering, skabes det
med en hensigt.
Programmering er nødvendig for forståelse og produktion. Men det er ikke folkeskolens opgave at skabe programmører.
CFU og projekt ultra:bit
Center for Undervisningsmidler har landet
over været involveret i projektet på flere

forskellige områder. Et kernepunkt for
opgaven er opkvalificering af lærerne i for
hold til teknisk og didaktisk anvendelse af
BBC micro:bit i undervisningen. Lærerne
skal klædes på til at undervise inden for et
område, som for mange er nyt. Det drejer
sig om det grundlæggende i forhold til
micro:bits forskellige funktioner og det
interface, som bruges til selve kodningen.
Det drejer sig om didaktisk design og stilladsering af læringsaktiviteter. Og det drejer sig om udvikling af og udfordring til fag
og faglighed. Og et fokus på næste skridt,
og hvordan vi kommer videre med BBC
micro:bit. Her byder CFU ind med indkøbte
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materialer til udlån, der understøtter det
videre arbejde i og på tværs af fag.
Sideløbende med opkvalificeringen af
lærerne har CFU’s samarbejde med DR
om niveauopdelte forløb til fagene været i
centrum. Det har været målet, at lærerne
efter de indledende task force kurser har
kunnet gå direkte hjem og arbejde med
BBC micro:bit i undervisningen. Forløbene
taler direkte ind i fagene, så projektet ikke
blot bliver endnu en ting, lærerne skal nå,
men en ressource til arbejdet med fag og
fagmål. Nogle fag går mere oplagt hånd i
hånd med programmering end andre, men
det har ikke været nogen hindring for at

tænke bredt i anvendelsen af BBC micro:bit i skolen. Kodning og programmering er
et sprog til kommunikation og formidling,
og som sådan kan der trækkes tråde og
erfaringer til en bred vifte af skolens fag,
også selvom et fag som dansk måske ikke
står først for, når arbejdet med programmering skal styrke den fagfaglige læring.
I forløbene er det en væsentlig pointe, at
det er faget, der er i centrum. Teknologien har fået en rolle der, hvor det giver
mening. Der er ikke tale om teknologi for
teknologiens skyld, men om en ressource,
der kan udvikle og understøtte læring i
fagene.

For nogle elever – og lærere også
– er læringskurven stejl.
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Jette Hildebrandt Andersen, udviklingskonsulent

Forstå med kroppen
i teknologiforståelse
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Jette Hildebrandt Andersen er uddannet lærer og ansat som
udviklingskonsulent i Vejen Kommune.

Baggrund: I 2000 skrev jeg i forbindelse med min uddannelse til PD
IT-vejleder en opgave om Robolab til modulet IT og læring. Nu er
jeg i gang med valgmoduler til Master i IKT og læring. Jeg har netop
sammen med min kollega Mads Skuldbøl Nielsen og Lars Myhre
Hansen, professionshøjskolen UCC afleveret en opgave til modulet
"Spil og designprocesser i det 21. århundrede".
I opgaven arbejdede vi med undersøgelsesspørgsmålet: Hvordan
kan kropslige spil understøtte læreres tilegnelse af viden om og
færdigheder i programmering? Denne artikel tager udgangspunkt i
opgaven med det formål at bidrage til, hvordan man kan undervise i
teknologiforståelse med vægt på forståelse.

Indledning
Mads og jeg har gennem de sidste fem år
undervist elever i programmering i forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival,
hvor vi i uge 39 har afholdt en Nørdcamp1
for udvalgte elever på tværs af kommunens
skoler. Derudover har vi sammen og hver
for sig undervist klasser i programmering
både i Scratch, Mindstorms, LEGO Wedo
og LEGO Boost m.m. Meget af denne

erfaring sammen med andre bidragsydere
er formidlet på siden: http://vejentilteknologi.vejenskoler.dk/
Micro:bit
I 2017 blev micro:bit introduceret på
Nørdcampen. I 2018 fik alle elever i fjerde
klasse i Vejen Kommune en micro:bit
i forbindelse med Ultra:bit projektet.
Derfor valgte vi, at Nørdcampen i 2018
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Leg er et
selvbegrundet
fænomen, der bærer
formålet i sig selv.

skulle have fokus på at uddanne elever
til micro:bit ambassadører, så de kunne
hjælpe med implementeringen hjemme
på skolen. Vores overordnede formål med
Nørdcampen er, at eleverne skal blive
udforskende og skabende.
Efter den første dag på campen oplevede
vi, at eleverne havde meget svært ved selv
at være skabende og udforskende med
micro:bit. Det var vores indtryk, at eleverne
bl.a. manglede en grundlæggende forståelse
for begreber som algoritmer, variabler,
løkker, betingelser m.m.
Fra tidligere undervisning af elever har
vi god erfaring med at bruge små spil
eller spil lignende udfordringer i Scratch
som udgangspunkt for undervisning i
kodning2 . Denne tilgang med små spil
både inspirerede og gav eleverne kompetencer, så de selv blev udforskende og
skabende i Scratch. Dag 2 i Nørdcampen
september 2018 afprøvede vi derfor et
spildesign, hvor eleverne på papir skulle
lave en opstilling, for at holde regnskab
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med hvem, der vandt, når de spillede sten,
saks, papir. Vi havde hentet inspirationen
fra micro:bits officielle hjemmeside3.
Med udgangspunkt i denne øvelse blev
variabelbegrebet introduceret. Det var
vores vurdering, at øvelsen hjalp elevernes
forståelse af variabelbegrebet. Et begreb
som ofte kan drille i matematikundervisningen i de ældre klasser, men nu har
elever i fjerde klasse brug for at forstå og
kunne anvende begrebet.
I november 2018 skulle vi afholde et
dagskursus for lærere om programmering
af micro:bit. Udfra vores erfaring med
undervisning af elever valgte vi at starte
dagen med kropslige analoge spil. Vores
intention var at starte med forståelsen,
inden der blev fokus teknologien, dvs.
kodningen af micro:bit. På denne måde er
indgangstærsklen til kodning meget lav,
og med en legende tilgang er det også
vores håb, at vi får lærerne til at fortsætte
med at ”lege”. Ved at kalde det leg/spil
ændrer vi også på fejlkulturen. Leg er en
særlig livssfære, hvis eksistens ikke kan
eller skal legitimeres med ydre formål. Leg
er et selvbegrundet fænomen, der bærer
formålet i sig selv. Deri er leg irrationel;
sammenlignet med andre menneskelige
aktiviteter fører den ikke til noget, den
hverken skaber eller producerer noget, ud
over leg (Jessen, C. 2008). Leg og spil er
således et godt udgangspunkt i forhold til
at blive udforskende og skabende.
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Vi valgte derfor at introducere begreberne
algoritmer, betingelser og løkker gennem
analoge, kropslige spil. Spillene beskrives
kort nedenfor.
De kropslige analoge spil
Læringsmål for det første spil “robotmakker”
– at tilegne sig viden om algoritmer
– at forstå forskellen mellem en computer,
der handler på baggrund af input og et
menneskes mere komplekse tankeprocesser.
Der spilles/konkurreres 2 mod 2. Gameplay er at komme fra A til B først, rundt
om / forbi en række “forhindringer” (eks.
borde, stole o.a.). Spilmekanikken er, at
den ene person kun må give en bestemt
række af kommandoer til sin ”robotmakker”. Med de kommandoer skal “robotten”
flytte sig, så han/hun kommer hurtigst
muligt fra A til B uden at støde ind i
forhindringerne. Der tildeles 1 point til
det makkerpar, der kommer først til det
angivne fælles punkt B i hver runde. Hvis
robotten undervejs støder ind i noget, skal
den starte forfra og modtage en kode, der
er fejlrettet.
Læringsmål for det andet spil - “betingelserne er”:
– a
 t deltagerne tilegner sig en forståelse
for hvad begrebet “betingelser” i
kodning betyder
– a
 t deltagerne tilegner sig en forståelse
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for, hvordan betingelser kan bruges som
input i (blok)kodning.
Der spilles/konkurreres alle mod alle. Med
udgangspunkt i at alle starter på en linje
er gameplay at komme længst fremad på
baggrund af en række på forhånd kendte
betingelser, eks: “Hvis du har en blå
genstand på dig, må du træde 2 skridt
frem” eller “hvis du er højere end personen
til højre for dig skal du træde 1 skridt tilbage”. Spilmekanikken er, at deltagerne
må flytte sig i forhold til de definerede
betingelser. Der var 7 betingelser i alt, som
de fik udleveret, inden spillet gik i gang,
så de kunne forsøge at beregne det mest
optimale udgangspunkt.
Læringsmål for det tredje spil - “Prøv
løkken”:
– at deltagerne tilegner sig en forståelse
for, hvad begrebet “løkker” i kodning
betyder
– at deltagerne tilegner sig en forståelse
for, hvordan løkker kan bruges til at
effektivisere kodning
Der spilles/konkurreres alle mod alle. Med
udgangspunkt i at alle står tilfældigt ude
på gulvet, er gameplay at få fysisk kontakt
med flest mulige mennesker ved at udføre
bevægelses-kommandoerne i en på forhånd kendt løkke. Spilmekanikken er, at
deltagerne må flytte sig fremad i forhold
til de definerede kommandoer i løkken.
Deltageren med mest / flest kontakt
kåres som vinder.
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Fokus på at uddanne
elever til micro:bit
ambassadører.

Efter det tredje spil fik deltagerne den
opgave, at de selv skulle lave deres egen
“løkke-kode”, med henblik på at få kontakt
med flest mulige andre mennesker i rummet”.Den blev herefter afprøvet under
samme gameplay og spilmekanik og med
kåring af en vinder.
Efter øvelserne blev deltagerne på kurset
bedt om at svare på spørgeskemaer, ligesom
enkelte lærere efterfølgende blev interviewet.
Her er tre citater fra spørgeskemaerne.
“Bedre forståelse for hvordan en computer
tænker”
“Stor positiv læring, da vi afprøvede det på
egen krop”
“Gode aktiviteter, der både kan bruges
didaktisk og til egen forståelse af
programmering”
For langt de fleste af lærerne oplevedes
spillene som motiverende. Nedenstående
citat peger desuden på en læringsmæssige
overførselsværdi:

90

 ...”fordi, så var der også den der gang
da, til sidst da vi skulle lave vores eget
program til, hvordan vi kunne ramme
flest mulige (“prøv løkken”, red), hvor
jeg måtte tage mig selv i at...jeg stod
jo og gik frem og tilbage, og prøvede at
følge mit program for at se om der skulle
ændringer på, og det synes jeg jo var en
stor hjælp, da jeg selv skulle sidde og
programmere den der mikrobit”
Gennem deltagernes aktive handlinger
bliver begreberne omsat til elementer i
spillet, og dermed bliver arbejdet og
brugen af begreberne vigtige og nødvendige for deltagerne. Dette giver ifølge
Dewey (Brinkmann 2006) en naturlig
motivation og en optagethed af aktiviteterne.
Dermed giver det deltagerne mulighed for
at opnå en større forståelse af begreberne. På den baggrund kan deltagerne
i de kropslige spilaktiviteter gå ind i en
læreproces, hvor der er mere kognitivt
overskud til at forstå og arbejde med
centrale kodningselementer som
algoritmer, løkker og betingelser, og
dermed øges oplevelsen af kompetence.
Med Deweys fokus på erkendelse gennem
kropslig aktivitet (Jensen et al. 2018) kan det
her give mening at inddrage embodiment
som en måde også at forstå deltagernes
læring under de kropslige spilaktiviteter.
Embodiment betegnes som et helt nyt
paradigme som supplement til behaviorisme og andre læringsteorier (Lakoff, G
og Núñez i McNerney, S 2011):
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“ This is not just the innocuous and
obvious claim that we need a body to
reason; rather, it is the striking claim
that the very structure of reason itself
comes from the details of our
embodiment... Thus, to understand
reason we must understand the details
of our visual system, our motor system,
and the general mechanism of neural
binding”
Når bevægelsen, som i vores aktivitet
understøtter læringsmålet, siger teorien
om embodiment, at det også gavner
læringen/forståelsen. I endogene spil
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er er kontekst og spil stærkt forbundne,
så i vores eksempel er der både tale om
embodiment og endogene spilaktiviteter.
Efter de kropslige spilaktiviteter gik
deltagerne efter en kort introduktion til
micro:bit i gang med at kode forskellige
opgaver. Vi havde lagt op til, at man kunne
arbejde med åbne opgaver, eksempelvis
designe en form for ur/tidtager, eller man
kunne prøve nogle af de mere lukkede
opgaver. Alle deltagerne gik i gang med at
kode noget, de selv havde fundet på. I en
gruppe havde den ene deltager printet alle
aktiviteter fra DR’s Ultra:bit projekt.
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De blev dog i tasken med bemærkning om
“Dem kan jeg jo ikke bruge til noget, jeg
gider jo ikke læse alt det og det gør mine
elever heller ikke.”
Aktiviteten med robotmakker har en af
lærerne efterfølgende anvendt i sin 5.
klasse. Øvelsen med robotmakker hjalp
eleverne til en forståelse af problemnedbrydning. Ligeledes brugte eleverne
deres matematiske viden om vinkler i
deres robotkommandoer. Under opsamlingen blev det også foreslået, at hvis man
gentog aktiviteten, ville de bl.a. bruge
matematiske måleenheder i stedet for det
unøjagtige “skridt”.
Konklusion
Valget af en legende/spillende tilgang,
der samtidig inddrager kroppen har, ifølge
vores erfaring, en gavnlig effekt på såvel
deltagernes motivation som deres
forståelse. Ligeledes tyder vores erfaring
på, at reduktionen af kompleksitet i kodningen under de kropslige spilaktiviteter
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med fokus på forståelse frem for kodningens syntaks fremmer en skabende og
udforskende proces.
Vi vil derfor klart anbefale at inddrage
kropslige aktiviteter til at opnå en
forståelse for abstrakte begreber.
Når jeg ser tilbage på min opgave om
Robolab i 2000, oplever jeg også, at der
i den mellemliggende periode har været
meget fokus på hardware, der kommer
flere og flere bud, hvad man skal købe
af hardware, ligesom der kommer flere
og flere udbydere af software. Dermed
bliver det endnu vigtigere at se på, hvad
det er, eleverne skal lære, og at de får en
dybdeforståelse, så de kan overføre deres
viden både mellem forskellige teknologier,
men også gerne til andre fag. Og måske
vigtigst af alt, at det hjælper dem til at
forstå den teknologi, de omgiver sig med
i dagligdagen, konsekvens af deres handlinger og forhåbentlig bliver udforskende
og skabende i og med teknologi.
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Pia Damsgaard, læreruddannet og ansat som formidler
i læring ved Herning Bibliotekerne

Jeg vil i denne artikel give et par bud på, hvordan jeg arbejder med
at formidle teknologiforståelse, så eleverne opnår kompetencer
indenfor teknologisk handleevne, computationel tankegang, digital
design og designprocesser, samt digital myndiggørelse. Herunder
opnåes kompetence til at være kritiske overfor den teknologi, som
eleverne omgås og som har en effekt på dem og deres nærmeste i
hverdagen.

Jeg ønsker at stille skarpt på sammen
med eleverne, hvordan vi kan selv udnytte
de data, der er omkring os og om os, og
som i stigende grad er til rådighed?
Hvem har retten til vores digitale fodspor?
Hvem ejer de data, som vi afgiver uden, at
vi måske er bevidste om det? Samt
hvordan vi sikrer os, at private data ikke
kan misbruges af dem med de bedste
IT-færdigheder og den største kapital i

ryggen. Alt dette som et led i at arbejde
med at formidle teknologiforståelse.
Teknologiforståelse
Teknologiforståelse stammer fra det
amerikanske begreb ”technological
literacy”, dog er dette begreb meget mere
teknisk orienteret end den fordanskede
udgave (Hasse, 2013).
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Sammen skaber vi
fremtidens skole.

Undervisningsministeriet har opstillet
følgende 4 temaer, som muligt indhold til
faget teknologiforståelse:
– T
 eknologiens og automatiseringens
betydning i samfundet
– Computational thinking
– Iterativ designproces
– K
 ompleks problemløsning
(UVM, 2018)
Hertil kom den 9.november 2018 ekspertgruppens første udkast til fagets formålsparagraf.
I faget teknologiforståelse opnår eleverne
faglige kompetencer til at forstå digitale
teknologiers muligheder og digitale artefakters konsekvenser med henblik på at
styrke elevernes forudsætninger for at
forstå, skabe og agere meningsfuldt i et
digitaliseret samfund hvor digitale teknologier og digitale artefakter er katalysator
for forandringer” (Riise, 2018).
Teknologiforståelse skal bl.a. gøre eleverne
i stand til at forme den nye digitale verden,
samt udvikle, producere og analysere digitale produkter. Dette skal de bl.a. igennem
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en opnået indsigt i teknologiens elementer, hvor både kodning, programmering,
fejlsøgning, design, algoritmer mm., skal
danne baggrund for, at eleverne bliver
klædt på til fremtidens digitale samfund
og fremtidens kompetencer.
Ekspertgruppen har ligeledes afleveret et
udkast til fire kompetenceområder, som
det nye fag teknologiforståelse kan have,
som pejlemærke for at udvikle undervisningens indhold:
–
–
–
–

teknologisk handleevne,
computationel tankegang,
digital design og designprocesser
samt digital myndiggørelse
(Riise, 2018)

Alt dette skal ske med eleven som
producent. Dermed forstås begrebet
teknologiforståelse, at eleverne skal være
kritiske, stillingstagende og medskabende
af den teknologi, de omgiver sig med
og anvender dagligt. Eleverne skal opnå
en forståelse af, hvad der sker bagved
teknologien og ikke blot bruge den uden
også at forstå, hvilken effekt teknologien
har på dem, deres nærmeste og deres
hverdag. Ligeledes skal faget teknologiforståelse være almen dannende, kreativ
og skabende, samt dække et stigende
behov i samfundet for følgende viden og
kundskaber.
Lære med elever
Et stigende pres på forberedelsestiden
og en satsning på kompetenceudvikling
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af lærere i programmering, robotter og
makerspace samt et national fokus på
teknologier fik mig på tanken om at lære
nye teknologier sammen med mine
elever. Der var nogle elever som var meget
foran, hvad angår anvendelsen af digitale
ressourcer, og andre hvor en ny verden
åbnede sig. Det var ikke så vigtigt for mig
at være den altoverskyggende guru, som
vidste alt. Men min didaktiske viden og
erfaring om at vejlede og åbne døre samt
at sørge for, at det didaktiske design og at
stilladseringen var på plads, fik mig til at
springe ud i de første forløb med
teknologiforståelse.
En opgave om at designe et undervisningsforløb i forbindelse med VIlærer kursuset
om ”Robotter og programmering” endte
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ud i en tværfaglig naturfagsdag, som vi
kaldte ”Robot-fagdag” for 7.årgang.
Eleverne fik alle inden dagen et opstartskursus med ”Scratch”. Derefter afholdte
mine kollegaer og jeg en Robot-fagdag,
hvor vi havde anskaffet flere forskellige
robotter og teknologier hjem. Eleverne
kunne komme med ønske til, hvilken robot
eller teknologi de ønskede at være
eksperter i og som de senere skulle formidle både kodningen og anvendelsen
af til resten af årgangen. Robot-fagdagen
blev kombineret med introduktion til
”Hour of Code” med Viborg Biblioteket,
hvor eleverne alle fik et grundkursus i
Micro:bits.
Denne ”Robot-fagdag” gav anledning til,
at vi alle, lærere som elever, fik en fælles
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forståelse for hvad der sker bagved de
forskellige teknologier. Eleverne introducerede hinanden til viden, som kun få af
dem kendte til på forhånd. De kom med
nytænkende eksempler på, hvordan
teknologierne kunne anvendes i den virkelig verden.
LEGO Education Mindstorm EV3
Hald Ege Skole valgte i 2017 at satse stort
på LEGO Education LEIS, så grundlaget
for at arbejde med teknologiforståelse i
alle fagene var perfekte. Til at starte med
skulle de fysiske rammer udvikles og
resultatet blev ”LEGO Rummet”, som bl.a.
var en del af skolens digitale PLC. Jeg vil
i det følgende afsnit præsentere LEGO
Education Mindstorm EV3. Der findes
ifølge Jens Jørgen Hansen 5 forskellige
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typer læremidler, der støtter undervisningen og læreprocessen på forskellig vis.
Der findes semantiske læremidler,
funktionelle læremidler, didaktiske læremidler, undervisningslæremidler, og til slut
har læringsmiljøet en central rolle som
overordnet ramme for undervisning og
læring (Hansen, 2010). EV3 vil høre under
funktionelle læremidler definitionen, da
funktionelle læremidler indgår i processen eller aktiviteterne. EV3’en og den
tilhørerende software er aktiviteten og
produktet i læringssammenhæng.
Jens Jørgen Hansen opstiller følgende 5
bedømmelseskriterier for det gode
læremiddel:
1. Det skal være fagligt velfunderet og i
overensstemmelse med Fælles mål.
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2. Det skal motivere og engagere elever,
3. det skal have en enkelt og funktionel
fremstilling af indhold med mulighed for
differentiering.
4. Det skal støtte evaluering.
5. Det

skal have et godt æstetisk udtryk
(Hansen, 2010).
EV3 består af en intelligent klods, som er
programmerbar enten direkte på klodsen
eller via EV3-software tilknyttet en
computer. Softwaren gør det muligt at
skabe, programmere og styre en robot,
selv med sparsom viden til programmering og robotteknologi. Til EV3 hører
en masse tilbehør, såsom motorer og
sensorer, som er meget brugervenlige og
nemme at betjene. Eleverne har mulighed
for at designe og udvikle en robot, som
både kan datalogge og udføre eksperimenter.
Igennem eksperimenter, kreativitet og
problemløsninger, oparbejder eleverne
viden indenfor design, programmering,
konstruktion, it og kommunikation. Arbejdet
med EV3 fordrer, at eleverne gennem kollaboration træffer væsentlige beslutninger
samt er fælles om at justere og revidere
deres robotter og programmering. EV3’en
er derfor en yderst velegnet læringsressource til at arbejde med 21K, da alle 6
kompetenceområder kan anvendes som
stilladsering. Ligeledes understøtter
EV3’en også de 4 elevpositioner, som
indgår i folkeskolens tværgående tema for
It og medier, hvor eleven ses som kritisk

99

undersøger, analyserende modtager, målrettet og kreativ producent og ansvarlig
deltager. Slutteligt kan arbejdet med EV3
leve op til alle Jens Jørgen Hansens 5
bedømmelseskriterier.
Praktiske erfaringer fra undervisning
med EV3 i naturfagene.
I det følgende afsnit vil jeg komme med et
konkret eksempel på, hvordan en fællesfaglig naturfags-dag på Hald Ege Skole
har taget sig ud.
Scenen finder sted i fællesnaturfag for
9.årgang på en 6.lektioners fagdag, hvor
det overordnede tema er ”Teknologiens
betydning for menneskers sundhed og
levevilkår”, som er en af de fællesfaglige
fokusområder, som ligger i prøvevejledningen for den Fælles naturfagsafgangsprøve for 9.klasse (Prøvevejledninger,
2018). Hald Ege Skole har for nyligt indkøbt LEGO Education LEIS, så grundlaget
for at have 56 håbefulde 9.årgangselever i
gang med teknologiforståelse er perfekte.
Derudover har skolen et stærkt grundlag
for naturfagsundervisningen. En undersøgelse foretaget i forbindelse med
projektet ”Sammen skaber vi fremtidens
skole” har nemlig vist, at 89,5% af eleverne
på en årgang er glade eller delvis enige i at
være glad for at have fysik/kemi og
geografi og 97,4% for biologi. (92,13%
gennemsnit for de tre fag). Det er sammenlignet med de andre skoler i projektet
meget højt.
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virkelighedsnær problemstilling, hvorpå de
skal designe og udvikle en prototype, som
skal være et innovativ produkt af deres
problemløsning og konstruere ny viden,
som skal anvendes tværfagligt. Eleverne
skal undervejs arbejde sammen med en
referencegruppe, som skal komme med
feedback og ændringsforslag til prototypen. På baggrund af feedbacken skal
de revidere deres arbejde med protype 2,
inden de afprøver protypen.
Stemningen er stadig høj, og nogle går
hjemmevant til opgaven med at planlægge, konstruere og bygge deres
prototype. Niveauet viser sig også i løbet
af dagen at være med samme udsving
i kvaliteten, hvad angår den innovative
tænkning og problemløsningen.

Eleverne fik stillet opgaven, at de skulle
designe, konstruere og formidle en
prototype på et hjælpemiddel, som kunne
hjælpe folk med nedsat funktionsevne.
Stemningen er høj, og en hel dag med
naturfag venter. ”Vi skal bare lege med
LEGO hele dagen”, lyder det rundt i
hjørnerne. Nogle er meget begejstrede,
mens andre skuler lidt til hinanden for at
se, om det er nu man må vise begejstring,
eller om det bare er ”nederen”. Efter en
fælles præsentation og stilladsering af
dagens problemstilling får eleverne i
grupper af 2 eller 3 udleveret hver deres
LEGO Mindstorm EV3-sæt (EV3).
Eleverne skal gennem vejledning vælge en

Efter første evalueringsloop, hvor grupperne får 2 minutters ”speed talk” tid og
derefter 3minutters feedback, blomstrer
innovationen og kreativiteten i grupperne.
De skal efterfølgende finjustere produktet
og derefter aflevere det understøttet af
en digital vejledning, hvor de inddrager
flere perspektiver i deres videnskonstruktion. Endvidere skal de hjælpe til med,
hvordan prototypen kan sættes i
produktion, indarbejdes og re-designes.
Min rolle som lærer er at vejlede eleverne
til at arbejde i proces, lære i loops, og
konstant give eleverne konstruktiv
feedback på deres arbejde, så de kan
revidere og konstruere ny viden ved brug
af teknologi. Et udsnit af gruppernes
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problemløsningsforslag er som følgende:
Farvesensor til blinde, robotarm til
sengeliggende, en varmeføler til folk med
manglede følelse i fingrene, en pillesorteringsmaskine, en trykcensorrobot
til at skylle ud på offentlige toiletter og
sidst men ikke mindst en køleskabshjælper, som kan scanne fødevarerne inden de
kommer i køleskabet og derefter fortælle
hvilke fødevarer, der skal anvendes først
pga. udløbsdatoen. Dagen slutter af med,
at grupperne skal producere en video af
deres prototype i aktion, vise og forklare
dens programmering. Desuden skal
grupperne producere en kort præsentation
af, hvordan deres prototype kan løse et
problem i den virkelige verden.

ekspertgruppen foreslår skal danne
grundlag for et kommende fag.

EV3 og teknologiforståelse
Men hvad angår dele af teknologiforståelsen vil EV3 ikke bestå ”teknologiforståelsestesten”. Hvis teknologiforståelse altså kun handler om at kunne
afkode algoritmer, forstå binære koder,
dvs. sekvenser af 0- og 1-taller samt
kode i JavaScript-, Python, HTML og
mange andre kodesprog. Med EV3 kan
man blockprogrammere. Undervisningsog didaktisk set er EV3 derfor en god
pædagogisk læringsressource, der giver
eleverne et pejlemærke om, hvad det bagvedlæggende er. Så dermed vil EV3 ikke
bestå, som den eneste og dominerende
læringsressource til, at gennemføre et fag
i teknologiforståelse. Der skal flere
nuancer til for at styrke elevernes viden
om de 4 kompetenceområder, som

Nye veje – Datadannelse og
datademokrati.
Vi lever i en tid, hvor en datarevolution er i
gang. Sensorer, netværk og kameraer alle
vegne registrerer alt omkring os. Big data
opsamles og gør os klogere på vores liv og
fremtid, men big data giver også mulighed
for misbrug af data. I forbindelse med

Når det så er sagt, så har EV3 som
læringsressource mange fordele, da den
kan motivere og engagere eleverne med
et enkelt og funktionelt indhold, som
giver mulighed for at differentiere mellem
eleverne. EV3 giver derved mulighed for
at udfordre eleverne på hver deres niveau
og mulighed for at igangsætte iterative
designprocesser, som både er nyskabende
og nytænkende ind i en kollaborations
tankegang og dermed et yderligere fokus
på de 21.århundredes kompetencer. Læs
eventuelt mere om de 21.århundredes
kompetencer på www.info.21skills.dk

Kodning,
programmering,
fejlsøgning, design,
algoritmer mm.
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TEKNOLOGIFORSTÅELSE FRA EN PRAKTIKER

teknologiforståelse er det for mig også
vigtig at se på data. Jeg har derfor for
nyligt opstartet et nyt Åben Skole- forløb
på Herning Bibliotekerne om datadannelse
og datademokrati.
Hvad kan vi bruge data til? Hvordan kan vi
selv udnytte de data, der er omkring os og
om os, og som i stigende grad er til rådighed? Hvem har retten til vores digitale
fodspor? Hvem ejer de data, som vi afgiver, uden at vi måske er bevidste om det?
Det er blot nogle af de spørgsmål som jeg
arbejder med at formidle via læringsaktiviteter, hvor vi arbejder med begreberne
datadannelse og data-demokrati. Vi
skaber data og udvikler nye måder at
forstå data på. Eleverne skal i Åben Skole
forløbet bl.a. visualisere indsamlede data
og formidle deres projekter.

102

Ligeledes kommer vi ind på etisk anvendelse, misbrug og lovgivning på området.
Som afslutning skal eleverne diskutere,
hvordan vi sikrer, at private data ikke kan
misbruges af dem med de bedste IT-færdigheder og den største kapital i ryggen.
Alt dette som et led i at eleverne opnår
digital myndiggørelse og computationel
tankegang, hvor de er kritisk nysgerrige og
stillingtagende overfor den teknologi, som
de omgås og som har en effekt på dem og
deres nærmeste i hverdagen.
Mens denne artikel var under udarbejdelse,
kom Undervisningsministeriet med
Måloversigt og læseplan for forsøgsfaget
teknologiforståelse. Jeg vil derfor slutteligt henvise til disse på www.uvm.dk.

VIA University College
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Kommende temaer
Nr. 2 – 2019
Engineering
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Dannelse i skolen

Udgangspunktet for engineering i skolen er
måden, hvorpå ingeniører arbejder. Engineering-undervisning er projektbaseret, og
det vigtigste, der kommer ud af vellykkede
engineering-aktiviteter, er træning af samarbejde, vedholdenhed, handlekompetence
samt erkendelse af, at fejl og uhensigtsmæssigheder er en del af læreprocessen. Som
undervisningsmetode afspejler engineering
de processer - problemanalyse, idégenerering, inddragelse af viden og trinvis forbedring af løsningsforslag - som ingeniører
gennemløber, når de er problemløsere eller
udvikler ny teknologi. Det virker motiverende
og meningsskabende for elever. Dette
nummer af Liv i skolen udfolder forskellige
perspektiver på, hvordan engineering skal
forstås som undervisningsmetode – og
læreproces. Den bygger på en veludviklet
didaktik.

Dannelse handler om måden man forholder sig på som menneske. Det betyder,
at dannelse ikke er et mål, men et formål
for pædagogisk og didaktisk praksis, der
aldrig endeligt kan opfyldes. Dannelsens
grundlæggende pejling er at blive sig selv
og blive en del af, og det store spørgsmål
er, hvordan skolen arbejder med den
opgave? Findes der midler og metoder
til at få dannelsen til at ske? Hvordan
kan vi have den for øje i planlægning,
gennemførelse og evaluering af undervisningen? Sker den hele tiden, også uden
for skolen, og i givet fald hvad er skolens
særlige dannelsesbidrag? Hvis dannelsen
er barnets, hvordan kan skolen insistere
på dannelsen? Hvad kan den dialogiske
undervisningsform bidrage med og kan
vi overhovedet arbejde systematisk med
dannelse eller forsvinder den netop i det
forsøg. Spørgsmålene er mange og Liv i
Skolen sætter gang i diskussionerne.

Liv i Skolen vil gerne gøres bekendt med gode eksempler fra praksis i forbindelse med
temaerne, og vi vil gerne sende på flere kanaler.
Kontakt os omkring et tema, og vi vil vurdere, om det skal belyses i bladet, i en artikel
på nettet eller eventuelt i en video på nettet.
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