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Arbejdshæfte for 



VELKOMMEN TIL ARBEJDSHÆFTET

I arbejdshæftet for Teknologiforståelse i uddannelse af lærere og 
øvrigt pædagogisk personale finder du en faseinddelt proces og 
didaktisk udviklingsmodel med tilhørende forklaringer. Arbejdshæftet 
tager dig gennem et forløb der begynder med en åben udforskning af 
Teknologiforståelse, hvorefter du udvikler, afprøver og reflekterer over 
egne designs for undervisning i Teknologiforståelse.

Arbejdshæftet understøtter også din dokumentation, evaluering 
og deling af aktiviteten med andre projektdeltagere for at etablere 
et såkaldt didaktisk designkollaboratorium i projektet. Hæftet er 
struktureret således at det gennemløber en 3-faset udviklingsmodel:

I DEVELOP er der fokus på at udvikle egne færdige didaktiske designs 
til undervisning i Teknologiforståelse

I EXPERIMENT er der fokus på at afprøve, dokumentere og evaluere 
de udviklede aktiviteter til Teknologiforståelse

I DELIVER er der fokus på at opsamle, beskrive og formidle de 
udviklede, afprøvede og evaluerede aktiviteter til glæde og gavn for 
andre

DEVELOP EXPERIMENT DELIVER

Gennem forløbet og hæftets 
aktiviteter får du...

Viden om

• Teknologiforståelse som faglighed med afsæt i 
forsøgsfagligheden

• Teknologiforståelse som delfaglighed i andre fagspor og i et 
fagdidaktisk perspektiv

• Specifikke undervisningsforløb og -temaer, hvor 
Teknologiforståelse indgår i eget fagspor

Færdigheder i

• At anvende relevante værktøjer og konkrete 
teknologier, som kan understøtte integrationen af 
Teknologiforståelsesfagligheden i eget fagspor / i 
Teknologiforståelse som selvstændigt fagspor

• At facilitere didaktiske design processer for kolleger, 
lærerstuderende, lærere og pædagogisk personale

Didaktisk-pædagogiske kompetencer til

• At udforme didaktiske designs for Teknologiforståelse 

• At afprøve og evaluere didaktiske designs for 
Teknologiforståelse 

• At beskrive og formidle didaktiske designs for 
Teknologiforståelse 

• At arbejde reflekteret og fagligt udviklende med de fire 
kompetenceområder og Fælles Mål



Teknologiforståelse består af fire områder: Digital myndiggørelse, 
Digital design og designprocesser, Computationel tankegang og 
Teknologisk handleevne. Hvert område består desuden af en række 
elementer. Således består områderne Computationel tankegang af 
elementerne Data, Algoritmer, Strukturering og Modellering.

Forskellige områder og elementer vil passe bedre til at understøtte 
nogle fagområder end andre, ligesom nogle områder eller element-
er vil kalde på bestemte didaktiske former og metoder. Det er derfor 
afgørende at reflektere kritisk over hvordan man får didaktik, indhold 
og elementer til at spille sammen på en relevant, meningsfuld og 
givende måde i den aktivitet der skal udvikles

Kompetenceområder i 
teknologiforståelse

Personoplysninger om studerende, 
lærere og pædagogisk personale

Dele af dette arbejdshæfte beskriver jeres 
undervisning af studerende på læreruddannelsen eller 
lærere og pædagogisk personale ude i skolerne. I det om-
fang I beskriver deres individuelle deltagelse i undervisnin-
gen, oplevelse, holdninger eller lignende vil vi bede jer om 
ikke at bruge deres rigtige navne!

I stedet kan I enten benævne dem som blot ”studerende,” 
”lærere” eller alternativt give dem nye opdigtede navne 
og kendetegn
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DEVELOP I DEVELOP fasen virkeliggør du din didaktiske ide og 
skitse gennem en række aktiviteter der tilsammen 
udgør en didaktisk udviklingsproces og klæder dig 
på til at afprøve din undervisningsaktivitet i praksis. 
Her er fokus på spørgsmål som: Hvordan udformes 
og beskrives intentionelle didaktiske designs til god 
undervisning i Teknologiforståelse?

Hvordan tydeliggøres formål, udbytte og den konkrete 
udførsel af aktiviteten? Hvordan dokumenteres og 
evalueres aktiviteten på bedste vis? Og hvordan 
læser og forstår andre dit didaktiske design?
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Hvilke kompetenceområder i Teknologiforståelse er afsættet for den undervisning, som jeg 
gerne vil udvikle? Læs mere om dem her: https://emu.dk/grundskole/teknologiforstaaelse
(Kryds af i modellen)

https://emu.dk/grundskole/teknologiforstaaelse


1.1. 
Didaktisk design skabelon: 
udvikling af aktivitet til afprøvning

På de 9 stentavler, som du finder på 
de følgende sider udvikler du det 

didaktiske design som du efterfølgende vil 
afprøve i praksis. Under stentavle 5-9 finder 
du vigtig information og hjælp i forhold til 
hvordan skabelonen for det didaktiske design 
skal udfyldes. Hav fokus på at udforme 
skabelonen på en sådan måde at hvis du 
gav en anden underviser stentavlerne ville 
vedkommende være i stand til at forstå, 
forberede og afprøve aktiviteten på egen 
hånd. Særlig vigtig og central er stentavle 
8 ’Aktivitetens afvikling trin for trin’ i forhold 
til at udfolde beskrivelsen af aktiviteten så 
detaljeret og præcist at den kan stå alene.

Angiv din titel på aktiviteten til afprøvning1.

Angiv fagspor, faglighed og/eller faglige elementer der er 
i fokus i aktiviteten2.



Angiv de(t) Teknologiforståelses kompetenceområde der 
er i fokus i aktiviteten3.

Aktivitetens udbytte5.
1.

2.

3.

4.

5.

Hvilke videns-, færdigheds- og/eller komptencemål for Teknologiforståelse tilegnes 
gennem aktiviteten? (hvad er det aktiviteten lover deltagerne at de kan/ved 
bagefter).  

Angiv de(n) Teknologiforståelseselement(er) der er i fokus 
i aktiviteten4.



Materialer og forberedelse til aktiviteten  7.

Hvordan skal underviser og deltagere forberede sig til aktiviteten? Hvilke værktøjer, 
ressourcer, materialer eller teknologier skal de have sat sig ind i eller skal der være 
til rådighed førend aktiviteten kan afvikles?  

Opstil i punktform. 
Se evt lignende eksempler her: https://open-tdm.au.dk/blogs/stak/aktiviteter/ 

Kort beskrivelse af aktivitetens indhold og udbytte
6.

I feltet skrives 50-100 ord der giver læseren overblik over selve aktiviteten 
og giver hende/ham lyst til selv at afprøve den. Aktivitetens udbytte både ift 
Teknologiforsåelse og fagspor/faglighed tydeliggøres.Der skal være eksplicit 
fokus på hvordan aktiviteten udvikler Teknologiforståelse og hvilke elementer af 
Teknologiforståelse aktiviteten specifikt har fokus på at udvikle og hvad dette fokus 
bidrager med ift fagspor, faglighed og fagligt udbytte. Brug de indskrevne elementer i 
Tekstfelt 2, 3 og 4 i beskrivelsen.

Materialer Forberedelse

https://open-tdm.au.dk/blogs/stak/aktiviteter/


Sådan afvikles aktiviteten trin for trin8. Sådan evalueres aktiviteten9.

Hvordan afvikler underviseren helt konkret aktiviteten  trin for trin og/eller lektion for lektion? Hvad 
gør underviseren eller hvad  beder underviseren deltagerne om at gøre der trin for trin tager dem 

gennem aktiviteten? Sørg for at beskrive de enkelte trin detaljeret nok (a la en opskrift) så også andre 
undervisere uden det store forhåndskendskab kan afvikle aktiviteten og ved hvad de skal gøre 
Se lignende eksempler på Aktivitetens trin under publicerede aktiviteter på  
STAK Platformen:  https://open-tdm.au.dk/blogs/stak/aktiviteter/ 

Hvordan kan underviseren afrunde, samle op eller følge op på aktiviteten på en måde så det bliver 

tydeligt at det lovede udbytte (punkt 5 & 6) er opnået? Hvad gør underviseren i stand til at evaluere/

vurdere det lovede udbytte? Hvad kan/skal underviseren konkret gøre eller bede deltagerne om for at 

dette sikres?

https://open-tdm.au.dk/blogs/stak/aktiviteter/


1.2. 
Plan for dokumentation af 
afprøvning

Aktiviteten her hjælper dig til at tage beslutninger omkring 
hvordan du vil dokumentere din aktivitet når den afprøves i 
praksis. Hvilke dokumentationstyper vil du benytte dig af og indsamle? 
Og hvordan skal dokumentationen helt konkret foregå før, under og/
eller efter afprøvningen af aktiviteten? Når du beslutter dig for hvordan 
afprøvningen af aktiviteten skal dokumenteres kan det også være en 
god ide at tænke på hvilke former for materialer der kan indsamles i 
forhold til at skulle udforme din Pixibog og Praksisfortælling.



UNDERVISER: Hvilken dokumentation foretager underviseren?

Tekst Billede Video Lydoptagelse

Skitser

Andet

Beskriv underviserdokumentation Beskriv deltagerdokumentation

Noter

Prototyper Produkter

DELTAGERE: Hvilken dokumentation foretager deltagerne?

Tekst Billede Video Lydoptagelse

Skitser

Andet

Noter

Prototyper Produkter



I PRAKSIS: EXPERIMENT

I EXPERIMENT fasen afprøver, dokumenterer og 
evaluerer du dit didaktiske design gennem at afprøve 
det i praksis. Her modtager du faglig sparring ift den 
faktiske afprøvning, får besøg og kommer på besøg 
hos andre deltagere der afprøver aktiviteter og får 
mulighed for at få evalueret din afprøvning af både 
dig selv og aktivitetens deltagere. 

Gennem aktiviteterne har du mulighed for at 
reflektere over spørgsmål som: Hvordan oplever 
andre min aktivitet både før, under og efter 
afprøvningen? Og hvordan dokumenter jeg og 
deltagerne undervisningen og dens aktiviteter sådan 
at oplevelsen, erfaringer, handlinger og udkomme 
indfanges på bedste vis?

DEVELOP EXPERIMENT DELIVER



2.1. 
Dokumentation for mundtlig 
feedback fra eksperterne 

På de næste to sider finder du et aftaledokument 
hvor du nedskriver din aftale for et feedbackmøde 

med en af eksperterne fra vidensnetværket samt en 
notesblok hvor du noterer dig de vigtigste punkter fra 
mødet og hvilken betydning de har i forhold til at revidere 
og/eller udføre afprøvningen din aktivitet.

Aftal et møde med medlemmer af vidensnetværket, 
hvor du kan få feedback og sparring på dit forløb. 
Skriv aftalen ind her:

Skriv de vigtigste punkter og refleksioner fra mødet ind 
her og ret efterfølgende aktiviteten til

1
2
3
4
5
6
7



2.2. 
På besøg hos hinanden - faglig 
sparring og fagfællefeedback 

På de næste sider finder du dels et aftaledokument 
hvor du nedskriver din aftale for et besøg i din 

undervisning under afviklingen af aktiviteten dels en 
række post-it notes hvor I sammen kan reflektere og 
opsamle på baggrund af besøget og de tanker det satte 
i gang om undervisning i Teknologiforståelse.

Aftal et besøg med en af de andre deltagere hvor de 
kommer på besøg under din afvikling af aktiviteten. 
Skriv aftalen ind her:

Hvad virkede godt og/eller mindre godt?Hvordan oplevede I at Teknologi-
forståelse og faglighed blev bragt i spil?

Hvilke ideer har I til forbedring af aktiviteten?



2.3. 
Underviserens egne 
refleksionsnoter under og 
efter afprøvningen

Aktiviteten her indeholder to notesblokke hvor du 
som underviser samler op på og videreformidler 

de ting der virkede godt og mindre godt i din afvikling 
af aktiviteten samt hvad du – med udgangspunkt i dette 
– ser som vigtige fokus- og forbedringspunkter i forhold 
til at opnå det ønskede udbytte af aktiviteten og god 
undervisning i Teknologiforståelse. Noterne fra denne 
øvelse hjælper dig samtidig også godt på vej i forhold til 
udformningen og overleveringen af din Praksisfortælling.

Hvad oplevede du virkede godt og mindre godt i afviklingen af 
 aktiviteten ift Teknologiforståelse? Hvorfor?

Hvad ser du som vigtige fokus- eller forbedringspunkter ift at 
opnå det ønskede med aktiviteten?



2.4. 
Feedback og respons fra 
aktivitetens deltagere

Aktiviteten her indeholder to notesblokke hvor du 
syntetiserer og videreformidler hovedpunkter fra 

deltagernes evaluering af din aktivitet til undervisning i 
Teknologiforståelse samt hvad du ser – med udgangspunkt 
i dette – som centrale fokus- og opmærksomhedspunkter 
i forhold til at opnå det ønskede udbytte af aktiviteten 
og god undervisning i Teknologiforståelse. Noterne fra 
denne øvelse hjælper dig samtidig godt på vej i forhold til 
udformningen og overleveringen af din Praksisfortælling.

Opsamling af hovedpunkter fra deltagernes feedback og 
respons på aktiviteten

Fokuspunkter og opmærksomhedspunkter fra deltagernes 
 feedback og respons ift undervisning i Teknologiforståelse



Indsæt link til materiale/ressource sammen med 1-2 sætninger der forklarer 
linkets indhold og relation til aktiviteten/afprøvningen for læseren

2.5. 
Experiment - billeder fra 
aktiviteten

På de følgende sider finder du en række sider 
i dit fotoalbum. Her kan du indsætte billeder 

der dokumenterer eller illustrerer afviklingen 
af din aktivitet og hvordan du eller deltagerne 
oplevede/udførte aktiviteten for undervisning i 
Teknologiforståelse gennem Experimentfasen

Indsæt billeder mm. der illustrerer eller understøtter 
afviklingen af aktiviteten med fokus på Teknologiforståelse 
og deltagernes proces samt eventuelle produkter 
(husk GDPR)





DELIVER I DELIVER fasen opsamler, beskriver og videreformidler 
du din udviklede, afprøvede og evaluerede aktivitet 
sammen med dine oplevelser, erfaringer og refleksioner 
omkring det at undervise i Teknologiforståelse. 

DEVELOP EXPERIMENT DELIVER



3.1. 
Skabelon for 
UNDERVISNING I 
TEKNOLOGIFORSTÅELSE 

Her finder du det link der vil tage dig til skabelonen. Gennem 
din udfyldning af skabelonen transformerer du dine erfaringer 

og didaktiske design – med udgangspunkt i din afprøvning – til en 
lille udgivelse som kommer til at indgå i projektdeltagernes fælles 
bibliotek over aktiviteter til undervisning i Teknologiforståelse. Gennem 
biblioteket kan andre undervisere således finde og afprøve aktiviteter til 
Teknologiforståelse i deres egen undervisning.

Arbejdshæftet er til intern deling og sparring i projektet. Men hvis du 
ønsker at dele dit didaktiske design og dine erfaringer med undervisere 
udenfor projektet kan du klikke på link folderen på næste side.

Hvis du har lyst til at aflevere din afprøvede 
Teknologiforståelses-aktivitet kan du klikke på folderen der 
vil tage dig til mappen med skabelonen for UNDERVISNING 
I TEKNOLOGIFORSTÅELSE slidesættet som er skabelonen 
i skal bruge. I skabelonen 
finder du en beskrivelse af 
hvordan den udfyldes samt 
tekst- og billedfelter hvor du 
kan indskrive og udgive din 
afprøvede, dokumenterede 
og evaluerede aktivitet. 

https://docs.google.com/presentation/d/1N-XrQINqJSQYwlo2-VEmQaME6a17YBmYKdz9WdBODVA/edit?usp=sharing


3.2. 
Evalueringspunkter for andet 
gennemløb

På de to notesblokke på næste side kan du 
nedskrive de punkter du synes er vigtige at 

overbringe til projektet videre forløb og arbejde.

Nedskriv i punktform til den mundtlige opsamling tre ting som du 
 synes virkede særligt godt/stærkt i andet gennemløb
 

Nedskriv i punktform til den mundtlige opsamling tre ting som du 
 synes virkede mindre godt i andet gennemløb
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