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Hvorfor 
teknologiforståelse?

03-12-2020 Thomas Jensen, Styrelsen for Undervisning og kvalitet
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Digitale teknologier ændrer
vilkårene for (ud)dannelse

De kvalifikationer, vi har brug for i arbejds- og 

hverdagsliv.

Hvordan vi socialiseres ind i eksisterende måder at 

være på i arbejds- og hverdagsliv (praksisfællesskaber).

Hvordan vi danner os som selvstændige subjekter

(frigør os fra eksisterende måder at være på).
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"Informatik er det 21. århundredes matematik, og programmering er det 21. århundredes skrivning. 

Digitale teknologier udfordrer radikalt den måde, vi tænker, forstår og organiserer verden på, og de 
griber ind i vores samfundsstrukturer over et bredt felt. 

Personer, der ikke forstår præmisserne for digitaliseringen, vil i stigende grad være stillet som dem, 
der i industrialiseringens start ikke kunne læse og skrive".

Michael Caspersen, IT-Vest
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Fagformål og folkeskolens formål

Fagformål for teknologiforståelse
”Eleverne skal i faget teknologiforståelse udvikle faglige kompetencer og opnå færdigheder og viden, 
således at de konstruktivt og kritisk kan deltage i udvikling af digitale artefakter og forstå deres 
betydning.”

Folkeskolens formål

• ”forberede til videre uddannelse og give lyst til at lære mere”

• ”udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne 
udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og 
handle”

• ”forberede til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. 
Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati”
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Fælles Mål

•Målmatricer

•Læseplaner

•Undervisningsvejledninger
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https://www.emu.dk/grundskole/teknologiforstaelse
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https://emu.dk/grundskole/teknologiforstaaelse/teknologiforstaaelse-i-praksis/praktikernetvaerk


Forsøgsprogram for obligatorisk 
teknologiforståelse i folkeskolen

3. december 202010

Forsøgsprogram med teknologiforståelse

Spor 1: 
Fælles Mål

Spor 2: 
Forsøg på 46 skoler

Spor 3:
Kompetenceudvikling på 

professionshøjskoler

Formål med forsøgsprogrammet:
• Viden og erfaringer om, hvorvidt og hvordan teknologiforståelse kan fungere i 

folkeskolen
• At opbygge kapacitet og kompetencer i sektoren



Hvad skal der så ske?

•Forsøget afsluttes i skoleåret 2020/21

• Slutevaluering: Efteråret 2021

•Politisk proces: Stillingtagen til, hvorvidt og evt. hvordan/hvornår 
teknologiforståelse skal indgå i folkeskolen 

•Tilbud til forsøgsskoler om forlængelse

•Praktikernetværk 
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Henvisning til relevante materialer

•www.emu.dk/teknologiforståelse

• Videoer – både om kompetenceområderne og fra praksis

• Fælles Mål, læseplaner og undervisningsvejledninger 

• Ordliste

•www.tekforsøget.dk

• Beskrivelse af prototypeformatet

• Prototyper

• Vejledning til kapacitetsopbygning

• Indblik i hverdagen på forsøgsskolerne via nyheder
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