
UNDERVISNING I TEKNOLOGIFORSTÅELSE
På læreruddannelsen og professionshøjskolernes 
efter- og videreuddannelse

John Schou

Teknologiforståelse og 
modeller for epidemier



FORMÅL & UDBYTTE

Formål

Formålet er at arbejde med teknologiforståelse i relation til faget 
matematik.

Fokus
De studerende skal både lære om hvad teknologiforståelse er for en 
faglighed, samtidig med at de selv skal arbejde med teknologier i 
relation til matematiske epidemimodeller.

Udbytte
Viden om teknologiforståelse og viden om modellering af epidemier 
gennem programmering og eksisterende modeller.

Videns- og færdighedsmål:

1. Viden om computational thinking, og færdigheder i at anvende 
det i modelleringsprocesser

2. Viden om teknologisk handleevne, og færdigheder i 
teknologisk handleevne

3. Viden om digital myndiggørelse opnået gennem arbejde med 
modellers normative rolle i samfundet





KONTEKST

Den grundlæggende præmis for designet er, at arbejdet med 
teknologiforståelse skal være integreret i arbejdet med den 
faglighed, der i øvrigt skal være på spil i det matematik-modul, hvor 
designet er integreret.

Forløbet er udviklet til en gruppe af studerende, der har valgt en 
særlig studieretning med STEM.  De studerende er ikke uvante med 
at lave små programmer med blok-programmering. Dette har 
betydning for de forudsætninger, forløbet tager afsæt i. 

Tilgangen til arbejdet med det faglige indhold er, at de studerende 
skal arbejde undersøgende med modeller og modellering, og 
derigennem både opbygge faglig viden og viden om  fagligheden i 
teknologiforståelse.

Forløbet blev brugt som en del af undervisningen i modul 3 
“Evaluering, funktioner og modeller” i matematik på ældste-
specialiseringen i læreruddannelsen på Fyn, UCL



FAGLIGE POINTER

Forløbet er bygget op med seks opgaver, der kredser om følgende 
faglige problemstillinger.

Opgave 1: Indledende tænkning; strukturering og sammenhæng 
mellem potentielle elementer i en model. 
I relation til teknologiforståelse er der særligt fokus på data og 
strukturering

Opgave 2: Forståelse af at man kan simulere en epidemi gennem 
agentbaseret programmering gennem undersøgelser af en 
eksisterende model. Særkender ved denne type af modellering.  
I relation til teknologiforståelse er der særligt fokus på data og 
modellering, myndiggørelse, teknologianalyse og 
konsekvensvurdering

Opgave 3: Eksperimenter med en eksisterende model. Tanker om 
brug i undervisning og tværfaglige muligheder. 
TI relation til teknologiforståelse er der særligt fokus på 
myndiggørelse og konsekvensanalyse



FAGLIGE POINTER

Opgave 4: Erfaringer med at opbygge en deterministisk model (SIR) 
modellen i et regneark (programmering!) og fokus på modellens 
resultater og antagelser. 
I relation til teknologiforståelse er der særligt fokus på teknologisk 
handleevne og myndiggørelse.

Opgave 5: Indsigt i forskelle på deterministiske modeller og 
agentbaserede modeller. Indsigt i modellers normative rolle ift. den 
måde vi indretter samfundet på.
I relation til teknologiforståelse er der særligt fokus på 
myndiggørelse og konsekvensanalyse

Opgave 6: Indsigt i basale ideer i agentbaseret programmering. 
Konkrete eksperimenter med at omsætte egne ideer til at 
modificere og udbygge eksisterende kode.
I relation til teknologiforståelse er der særligt fokus  på teknologisk 
handleevne.



MATERIALER & 
FORBEREDELSE

Materialer og teknologier
De studerende arbejder med at undersøge eksisterende modeller 
for epidemier, med at programmere SIR-modellen i et regneark og 
med at modificere en epidemimodel i programmeringssproget 
Starlogo Nova. Alt arbejdet foregår på computer.

Arbejdet med ovenstående gøres samtidig til genstand for 
diskussion og fortolkninger i forhold til både det matematikfaglige, 
lærerfagligheden og teknologiforståelse.

Tekster og fagligt forarbejde
De enkelte opgaver og underviserens præsentation med 
strukturering af forløbet, kan findes senere i dette dokument.

I særdeleshed kræver det forberedelse af underviseren at kunne 
arbejde med den agentbaserede programmering i opgave 6. 
Der er fornuftige tutorials om Starlogo Nova her og  her. 
I forbindelse med opgave 6 er der udarbejdet en lille video til de 
studerende, som fortæller lidt om det tekniske i programmering i 
Starlogo Nova.

De studerende skal have et godt kendskab til at arbejde med 
regneark i forbindelse med opgave 4.

Det vil nok også være nødvendigt, at de studerende tidligere har 
stiftet bekendtskab med blokprogrammering i fx Scratch eller med 
robotter.

https://www.youtube.com/watch?v=QrXe-nCV1xM&t=156s
https://guts-cs4hs.appspot.com/unit?unit=18


AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

Undervisningsforløbet strækker sig over ca. 8 lektioner, og en 
detaljeret beskrivelse vil både være kedelig at læse og trist at skrive. 

De 6 opgaver kan findes her:
https://drive.google.com/drive/folders/1EDT7XKE1vRYYm2WV1dci
KghfflMURoYw?usp=sharing

sammen med den præsentation, underviseren benyttede til at sætte 
rammerne i undervisningen.

Forløbet starter med en præsentation af hvad faget 
teknologiforståelse er/kan være i relation i grundskolen. Dernæst er 
det, som tidligere nævnt udgangspunktet, at de studerende skal 
arbejde med at undersøge og eksperimentere med det 
matematikfaglige og teknologiforståelsesfaglige indhold. Nogle af 
aktiviteterne, fx agentbaseret programmering, kræver en del 
stilladsering, hvis de studerende skal nå nogen vegne inden for de 
tidsmæssige rammer. Andre aktiviteter er lige til at gå til.

I opsamlingerne af alle aktiviteterne er det væsentligt, ud over at 
fællesgøre det matematikfaglige indhold, at koble til 
teknologiforståelse, og stille skarpt på hvilken måde, aktiviteten 
bidrager til arbejdet med teknologiforståelse.

https://drive.google.com/drive/folders/1EDT7XKE1vRYYm2WV1dciKghfflMURoYw?usp=sharing


AFPRØVNING OG EVALUERING

Evaluering af designet
Som nævnt, blev designet udviklet til og afprøvet sammen med 
studerende med et særligt STEM-fokus i deres uddannelse, og det 
har betydning for min evaluering af forløbet. De studerende var 
meget begejstrede for både det matematikfaglige og 
teknologiforståelsen i designet. En gruppe på tre blev så 
interesserede i teknologiforståelse, at de i deres næste praktik satser 
på, at være på en skole, der arbejder målrettet med 
teknologiforståelse.

På et gennemsnitligt hold i læreruddannelsen, vil reaktionerne nok 
være mere blandede. Designet skal nok rettes til, og måske skal 
indholdet reduceres, hvis det skal anvendes på et mere blandet 
hold. Det vil nok være nødvendigt at arbejde med deres 
forforståelse af blokprogrammering fx gennem Hour of Code.

Sammen med mine fag-kolleger på Læreruddannelsen på Fyn, er vi 
ved at udvikle et design, der kredser om samme indhold som 
opgave 6 i nærværende design. Dette komme alene til at tage 
mindst den dobbelte tid, af hvad mine studerende brugte.



REFLEKSIONER OVER 
TEKNOLOGIFORSTÅELSE

Refleksioner omkring 
teknologiforståelse i uddannelse af 
lærere
Integration af teknologiforståelse i matematikfaget i 
læreruddannelsen er påvirket af de mange øvrige mål, der er for de 
enkelte moduler. Det har været en begrænsende faktor for de 
eksperimenter jeg har udført, at de også er rammesat af hvilket 
modul, jeg tilfældigvis underviste på. Det var sværere for mig at 
integrere den brede teknologiforståelse i det faglige arbejde med tal 
end det har været i arbejdet med modellering. På den anden side 
har det også været godt, at de studerende var sammen om 
fagligheden i et fag. Det gav et fokuseret fagligt afsæt for at arbejde 
med teknologiforståelse; både på de studerendes eget niveau og 
perspektiverne for undervisningen i skolen. 

Det største problem for at integrere teknologiforståelse i matematik i 
læreruddannelsen er måske, at det er tidskrævende for 
underviseren at udvikle de nye ideer. Mit og mine studerendes 
arbejde med teknologiforståelse ville have været meget mere på 
skrømt, hvis ikke jeg havde haft støtte i STUK-projektet og en god 
portion arbejdstid til at videreudvikle min egen forståelse og mine 
egne materialer, 



Didaktisk design udviklet i  projekt “Teknologiforståelse i uddannelse af lærere 
og andet pædagogisk personale” finansieret af Styrelsen for Undervisnings og 
Kvalitet (STUK) og afviklet i partnerskab mellem AAU, AU, ITU, KP, KU, PHA, 
UC Syd, UCL, UCN og VIA.


