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Planen er

• At jeg siger noget i ca. 30 minutter om:
• Overflyvning af projektet
• Teknologiforståelse på tre niveauer
• Opmærksomhedspunkter både fra mit perspektiv som faglig reviewer og som 

ledelseskonsulent.

• Gulvet er åbent for supplerende kommentarer eller spørgsmål.
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Status: Skolerne gør en ihærdig indsats

• Projektet er højt profileret og prioriteret hos ledelserne. 

• Der arbejdes intenst på synliggørelse og legitimering blandt skolen øvrige 
personale.

• Trods bump på vejen er indsatsen målrettet og professionel. 

• Der kan spores en tydelig udvikling i projektet 
• På forvaltningsniveau
• På ledelsesniveau
• På underviserniveau



Hvilken
model mon?

I fag - dvs. som nye kompetencemål i 
de eksisterende fag?

Som fag - dvs. som et nyt fag i skolen 
på sidelinje med de eksisterende?

Måske begge dele???



Teknologiforståelse
på flere niveauer

Som domæne

Som didaktisk genstand

Som genstand for elevens læring



Teknologiforståelse som felt, 
rykker ved fagene, ved skolens praksis og
legitimitet.

En særlig teknologiforstålse:

Som domæne



Som domæne



Som (fag)didaktisk genstand

• Teknologiforståelse som add-on eller
integration i eksisterende fag.
- Fra flerfaglig til tværfaglig

• Udvikling af nye fagdidaktikker
- Programmerings-didaktik
- Makerspace-didaktik

• Nye læringsmiljøer og læringsbaner.
- Rummet som genstand
- Fejl og fejretning

• Nyt sprog (ex digitalt artefakt og digital 
teknologi, introspektion mv.).





Som genstand for elevens læring

• Samarbejdsdimensionen er rykket frem.

• Revitalisering af metalæring.

• Fejlfindingskultur er en nødvendighed.

• Fra abstraktioner og wicked problems til
konkrete løsninger og tilbage i
abstraktionen.
- In head  Hands-on  Head-in



Opmærksomhedspunkter fra skolerne

• Teknologiforståelse i skolen peger på, 
at teknologier ikke er neutrale, men sætter en særlig diskurs for,
hvad skole og undervisning er.

• Teknologiforståelse en kræver en organisatorisk omtænkning
i forhold til strukturer, lærerressourcer og vejledere.

• Teknologiforståelse kræver en ny faglighed, 
der er massivt underrepræsenteret hos både elever og lærere.



Opmærksomhedspunkter fra skolerne

Teknologiforståelse i skolen peger på, at teknologier ikke er neutrale, 
men sætter en særlig diskurs for, hvad skole og undervisning er.

• Micro:bit , Schratch og simple robotter er massivt repræsenterede 
teknologier i ”som fag”  programmering(-sdidaktik)

• De fire kompetenceområder afspeejler et særligt syn på skolen og dens 
opgave.  At skabe problemløsere og innovatører til løsning af ”wicked
problems”. 

• Bevægelse fra elevernes livsverden til det globale samfund.
- det kan blive for abstrakt… 



Opmærksomhedspunkter fra skolerne

Teknologiforståelse en kræver en organisatorisk omtænkning
i forhold til strukturer, lærerressourcer og vejledere. 

• PLF, fagteams og teamsamarbejde  legitimering

• Lærere med forskellige baggrunde bidrager til udviklingen

• PLC eller enkelte lærere?  



Opmærksomhedspunkter fra skolerne

Teknologiforståelse kræver en ny faglighed, der er massivt 
underrepræsenteret hos både elever og lærere.

• Svært at gennemskue koblingerne mellem prototyperne og 
fagligheden særligt i ”i fagene”

• I som fag bliver afviklingen af prototyperne til emneforløb, frem for 
et sammenhængende fag.

• ”Nu skal vi have om teknologiforståelse” 



Opmærksomhedspunkter fra min stol

•Teknologiforståelse kræver en ny didaktisk opmærksomhed

• Teknologiforståelse i fagene er ikke lig med at hente en række 
forløb ned fra nettet og gennemføre disse med eleverne. Det er 
ikke en ”mediehandleplan”

• Det iterative er en didaktisk udfordring for skolens lineære 
tænkning. 

• ”Nu skal vi have om teknologiforståelse” 



TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED

rhac@ucsyd.dk

mailto:rhac@ucsyd.dk
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