
En introduktion til 
teknologiforståelse igennem 6 

undervisningsgange med 
omdrejningspunkt i forholdet 
mellem information og data

På Future Classroom Teacher  
læreruddannelsen KP 

Andreas Binggeli, Mads Brinck 

Müller og Lise Møller

Didaktiske designs til 
undervisning i teknologiforståelse  
Læreruddannelsen og professionshøjskolernes 
efter- og videreuddannelse





1. 
AKTIVITETENS FORMÅL

Aktivitetens formål tager udgangspunkt i følgende 
hypoteser: 

DATA – Hvad er data overhovedet? Begrebet bruges i flæng. Hvad er 
information og hvordan er forholdet mellem information og data, 
hvornår og hvordan bliver information til data og måske information 
igen..?
Kan man lave et sammenhængende forløb om data hvor design og 
designprocessen bliver styrende for processen? Og 
myndighedsbegrebet bliver afsøgende i stedet for top-down, nu skal 
du myndiggøres
Bliver vores sprog og forståelse skarpere hvis man i forløbet bliver i og 
bruger de fire kompetenceområder.
Myndiggørelse – Designprocesser - Computationel tankegang -
Teknologisk handleevne – altså vender tilbage til områderne og deres 
relation hver gang, om end et kompetenceområde er særligt i fokus 
hver gang?

Aktiviteten har således til formål at:
- styrke de studerendes viden om folkeskolens fire 
kompetenceområder og disses symfoniske sammenspil
- udfolde relationen mellem information og data og spejle 
denne relation i kompetenceområderne
- udvikle de studerendes mod til at arbejde selvstændigt, 
selvdrevet og iterativt med egne projekter indenfor 
fagligheden
- Skærpe de studerendes blik for fagligheden i en folkeskole 
kontekst



2. 
AKTIVITETEN ER FAGLIGT 
RETTET MOD...

En introduktion til teknologiforståelse i folkeskolen med 
særlig vægt på forholdet mellem information og data.

Den rettes mod lærerstuderende, som har mod på at afprøve 
og udvikle med teknologier og forstår vigtigheden af at 
adressere teknologien i folkeskolen på baggrund af eleven 
som del af et digitaliseret samfund.

Aktiviteten henvender sig til undervisere og studerende, der 
gerne vil opleve samspillet mellem kompetenceomårderne, 
og som ønsker såvel hands on som minds on.



3. 
AKTIVITETEN HAR 
SÆRLIGT FOKUS PÅ...

Aktiviteten har særligt fokus på det symfoniske
mellem kompetenceområderne, men også et 
tematisk omdrejningspunkt omkring information og 
data som spejler sig ind i kompetenceområderne for 
hver undervisningsgang.
Indledningsvis har aktiviteten også fokus på at 
afdække, historiker, positioneringer og magtkampe om 
faget. Lige så vidt som aktiviteten afslutningsvis 
afrundes i en kritiske positionering ift. fagligheden med 
bud på såvel mangler som potentielle udvidelser af 
fagligheden.

Landscapemode på teknologiforståelse



4. 
AKTIVITETENS UDBYTTE

Jf aktivitetens formål:
- styrke de studerendes viden om folkeskolens fire kompetenceområder og deres 
symfoniske sammenspil
- udfolde relationen mellem information og data og spejle denne relation i 
kompetenceområderne
- udvikle de studerendes mod til at arbejde selvstændigt, selvdrevet og iterativt 
med egne projekter indenfor fagligheden
- Skærpe de studerendes blik for fagligheden i en folkeskole kontekst

Vidensmål: Her forventes de studerende at have..
-Viden om og erfaringer med teknologiforståelses-
kompetenceområder og disse samspil
-Viden om forholdet mellem information og data 
-Viden om procesfaglighed og dets elementer
-Viden om de praksisforståelser, der er indbygget i 
teknologiforståelse

Færdighedsmål: Her forventes den studerende at have…
-Færdigheder til at agere i 
teknologiforståelseskompetenceområder gennem 
teknologisk handleevne
-Færdigheder til at eksplicitere forholdet mellem information 
og data - materielt og reflektorisk 
-Færdigheder til at drive sig selv igennem en mindre 
designproces
-Færdigheder i perspektivering til folkeskolens praksis ud fra 
deres nuværende viden om praksis



5. 
ANVENDTE MATERIALER

Tekster:
Hele læseplanen for teknologiforståelse samt videoer
Den digitale revolution  -fortællinger fra Datalogiens verden
https://forskning.ku.dk/soeg/result/?pure=da%2Fpublicatio
ns%2Fden-digitale-revolution(af50b9f0-d918-11df-825b-
000ea68e967b).html
-Uddrag af Iversen, schmidt og Hjorth En design tilgang til 
teknologiforståelse 2019
-Uddrag af Phillipsen og Fougt Teknologiforståelse i et 
scenariedidaktisk perspektiv 2020
-Uddrag af UP 2020 nr. 1 Teknologiforståelse på skemaet
-Eva-Sophie Katterfeldt ∗, Nadine Dittert, Heidi Schelhowe
Designing digital fabrication learning environments for Bildung:
Implications from ten years of physical computing workshops 
International Journal of Child-Computer Interaction 2015

Teknologier:
Teachable Machine, Captcha, Google maps,chatbots, 
Microbits, Littlebits,MIT app inventor, Flowcharts (f.eks. I 
Skoletube) og diverse præsentationsredskaber

https://forskning.ku.dk/soeg/result/?pure=da%2Fpublications%2Fden-digitale-revolution(af50b9f0-d918-11df-825b-000ea68e967b).html


6. 
FORBEREDELSE AF 
AKTIVITETEN

Underviser skal have forberedt og udvalgt tekstpassager, der 
giver mening i undervisers argumentationsrække i de 
førnævnte kernetekster.
De studerende får formidlet uddrag af teksterne til hver 
undervisningsgang, men det er vigtigt at være opmærksom 
på, at man i forberedelsen didaktisk har taget højde for 
balancen mellem hands on/ minds on i forløbet. 
Tekstmængde og diskussion/ gennemgang af tekst skal 
nøje doseres, og er ikke tænkt som noget der skal fylde 
mere end maks 20-30% af undervisningen. Tiden bruges på 
eksperimenter og udforskning, samt senere hen udvikling af 
produktion og præsentation af eget design.
Underviseren har således mindst lige så meget, hvis ikke 
mere, en faciliterende/understøttende rolle end en 
vidensformidlende.

Såfremt underviseren ikke er tryg ved teknologierne 
forberedes disse til et vist færdighedsniveau for at kunne 
understøtte de studerendes proces. 
De dybere niveauer af teknologisk færdighed ift. de veje og 
retninger de studerendes design kan tage, udbygges 
sammen med de studerende i processen, hvilket igen også 
spejler en valid professionsfaglig proces, da ingen 
nødvendigvis kan forudse, hvilke teknologiske udfordringer 
og problematikker man kan løbe ind i i en ‘ægte’ levende 
designproces.



7. 
AKTIVITETEN TRIN FOR 
TRIN

Aktiviteten udkrystalliserer sig i følgende 
undervisningsaktiviteter i kronolgisk 

rækkefølge:
-Introduktion til teknologiforståelse, forløbet og dets 

didaktik.
-Digital myndiggørelse - information som værdi

-Digitalt design og designprocesser - Information er noget 
vi skaber

-Computationel tankegang - Information som data
-Teknologisk handleevne - data som handling

-Pitch af produkter, den kritiske brille på og ud i 
folkeskolen..

I denne One Drive mappe er der 
adgang til alle forløbets slides i 

kronologisk rækkefølge. Husk (cc) ved 
gengivelse eller lån.

https://kpdk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lism_kp_dk/EtDHNeOnzQxAmbOgrBa7icsB9AyjhTPaGj-e9ULe7e2EIw?e=wGOhFs


8. 
EVALUERING AF 
AKTIVITETENS UDBYTTE

Evalueringen af undervisningens udbytte, foregår først 
mundtligt med holdet, ud fra forløbets formål og mål 
umiddelbart ved forløbets afrunding sammen med de 
studerende til sidste undervisningsgang.

Tillige evalueres der efterfølgende skriftligt i redskabet 
SurveyMonkey, dels kvantitativt men også med særligt vægt 
på skriftfelter i skemaet, hvor de studerende kan udfolde 
eget sprog om forløbet, og underviseren derigennem kan få 
indblik i nuancer, udfordringer og potentialer i forløbet.



Didaktisk casefortælling
Andreas Binggeli, Mads Brinck Müller og 
Lise Møller 

En introduktion til teknologiforståelse igennem 6 
undervisningsgange med omdrejningspunkt i 

forholdet mellem information og data

På Future Classroom Teacher  læreruddannelsen KP 



Introduktion til din didaktiske 
casefortælling

I forløbet ”Kom tættere på teknologiforståelse” – Grib og 
begrib når information bliver til data har vi efterprøvet den 
didaktiske hypotese om vi simultant kunne introducere 
teknologiforståelse til nye studerende på læreruddannelsen 
over 6 undervisningsmoduler og samtidig have et stærkt 
fokus på at se på forholdet mellem information og data 
undervejs som en konfigurerende ramme.

Forløbet blev afprøvet over efteråret 2020 på en stor gruppe af 
studerende 32 studerende ved den teknologisk tonede 
læreruddannelse Future Classroom Teacher på KP. På det 
tidspunkt havde de studerende været få måneder på 
uddannelsen. De studerende til-vælger aktivt en uddannelse, 
hvor de er indforståede med, at teknologi er både et vilkår og 
en legeplads i deres uddannelse, og der arbejdes på 
uddannelsen laboratoriedidaktisk og eksperimenterende på 
tværs af såvel fag-fagligheder som teknologiforståelse som 
selvstændig faglighed.

Forløbet er et eksempel på sidstnævnte, og trækker frit på LU 
fag som dansk KLM og PL hvor det giver mening, men det 
hviler og tager sin udgangspunkt i teknologiforståelse som 
selvstændig faglighed.



”Kom tættere på 
teknologiforståelse” –
Grib og begrib når 
information bliver til 
data

Andreas Binggeli, Mads Brinck 

Müller og Lise Møller

Erfaringer og resultater fra 
undervisning i teknologiforståelse

Læreruddannelsen og professionshøjskolernes 
efter- og videreuddannelse



CASENS KONTEKST

De studerende på uddannelsen Future Classroom Teacher 
arbejder som nævnt indledningsvis eksperimenterende og 
afsøgende ift. teknologifagligheden, derfor var det vigtigt for 
os at frame selve arbejdet med en tydelig indstigning ind i 
fagligheden med nuancer og positioneringer til fagligheden 
og udstigning til et kritiske refleksivt blik på selve forløbet.

Hvert modul var på 3-4 timer og i hvert modul skulle der 
indgå konkret teknologifaglig hands on mindst 50% af tiden.
Modulerne lå umiddelbart i forlængelse af hinanden, et om 
ugen, og det var således muligt ‘at holde gryden i kog’ , 
simultant med den øvrige undervisning.

Modulerne blev, på nær første afdækkende 
undervisningsgang, afholdt fysisk i den Future Classroom
Lab CFU KP, hvor de studerende til daglig har deres 
‘læringsrum’, og hvor vi også har teknologier og øvrige 
relevante materialer til rådighed.

De studerende undervises til daglig af Lise Møller på 
uddannelsen, under forløbet underviste Lise Møller og Mads 
Brinck Müller, Andreas Binggeli var medudvikler på forløbet, 
løbende sparringspartner og en del af evalueringen af 
forløbet.



2. 
AFPRØVNING AF AKTIVITETEN I 
PRAKSIS

Forløbet tog udgangspunkt i følgende hypoteser: 

DATA – Hvad er data overhovedet? Begrebet bruges i flæng. 
Hvad er information og hvordan er forholdet mellem 
information og data, hvornår og hvordan bliver information til 
data og måske information igen..?
Kan man lave et sammenhængende forløb om data hvor 
design og designprocessen bliver styrende for processen? Og 
myndighedsbegrebet bliver afsøgende i stedet for top-down, 
nu skal du myndiggøres
Bliver vores sprog og forståelse skarpere hvis man i forløbet 
bliver i og bruger de fire kompetenceområder.
Myndiggørelse – Designprocesser -
Computationel tankegang - Teknologisk handleevne – altså 
vender tilbage til områderne og deres relation hver gang, om 
end et kompetenceområde er særligt i fokus hver gang?

Det udkrystalliserede sig i følgende undervisningsgange:

-Introduktion til teknologiforståelse, forløbet og dets didaktik.
-Digital myndiggørelse - information som værdi
-Digitalt design og designprocesser - Information er noget vi skaber
-Computationel tankegang - Information som data
-Teknologisk handleevne - data som handling
-Pitch af produkter, den kritiske brille på og ud i folkeskolen..



Hvis du vil i dybden med forløbet..

Slides fra de respektive forløb kan tilgås i 
Onedrive mappen her. Husk (cc) ved 

gengivelse eller lån.

https://kpdk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lism_kp_dk/EtDHNeOnzQxAmbOgrBa7icsB9AyjhTPaGj-e9ULe7e2EIw?e=wGOhFs




3. 
AFPRØVNINGENS 
STYRKER OG SVAGHEDER

Styrker:

Generelt oplevede vi, at de studerende var positive ift. 
forløbet. De kunne både overskue tematiseringen omkring 
Information og data og bredden ift. det symfoniske arbejde 
rundt i kompetenceområderne. Der blev et stærkt brundtræk 
i deres egen proces fra designprocessen og frem, hvor de 
studerende for alvor kom på banen med udvikling og 
realisering af ideer. Netop disse studerende er dog vant til i 
deres uddannelse at arbejde i designprocesser, hvilket 
gjorde det nemmere for os. 
Vi oplevede også, at de studerende, på trods af deres relativt 
spartanske praksiserfaring, i høj grad var i stand til at koble til 
udfordringer og potentiale i arbejdet med 
teknologiforståelse i folkeskolen, og refleksivt omsætte 
stoffet i form af både erfaring og erkendelse til denne for 
dem så vigtige kontekst. 
Samtidig har vi også  efterfølgende observeret, at de 
studerende tager viden fra forløbet med i det videre arbejde 
på studiet indenfor lignende relevante områder, f.eks. CT og 
teknologisk handleevne ift. et arbejde med chatbots. De 
bruger således deres erhverede teknologifalige viden i nye 
kontekster, altså benytter sig af professional artistry i Schönsk 
forstand.



3. 
AFPRØVNINGENS 
STYRKER OG SVAGHEDER

Svagheder:

Forløbet havde så mange vinkler og undersøgelsesfelter, at 
det for ordinære studerende eller evt. VU deltagere, ville 
have været for stor en mundfuld. Det er et forløb, som 
,selvom det er introducerende til fagligheden, kræver, at 
deltagerne har mod til at arbejde i designprocesser under 
pres og har en vis interesse for og mod på teknologi.
Dertil kommer, at der altid er en svær balance mellem de 
designideer, vi helt genialt kan tænke frem, og dem vi  kan 
realisere udi teknolgisk handleevne. Vi kan f.eks.  ikke bygge 
det perfekte intelligente hus med IOT men vi kan måske lave 
en lille micorbit prototype af en lille simpel teknologi f.eks. 
temperaturstyring, der er inde i et af rummene.
Dette adresseres med de studerende med pars pro toto 
begrebet (en del er lig helheden) og med Ejsing Dunn og 
Toscas æstetiske matrix model (*se slides). Det ændrer dog 
bare ikke på at jo tættere design, teknologi og færdig 
prototype kan komme på hinanden, jo større succes-følelse, 
dette gælder også ude i skolernes praksis.
Det er også vigtigt at se dette forløb, som blot en illustrativt 
framet introduktion til fagligheden. Forløbet er på ingen 
måde fyldstgørende til andet, end som titlen antyder at 
komme lidt tættere på begrebet teknologifalighed ved at 
gøre (gribe) og reflektere (begribe)



På én gang en styrke og en svaghed –
teknologibegrebet..
Vi havde gode erfaringer med at sætte den eksisterende 
teknologifaglighed under kritisk belysning. En af de tekster der 
ressonerede mest hos de studerende var Thomas Illum 
Hansens Teknologiforståelse som praktisk klogskab fra UP 
2020. Sigtet med artiklen er netop at udvide perspektivet og 
bidrage til en flerdimensionel teknologiforståelse i 
læreruddannelsen!
Artikeln indeholder en grundlæggende kritik af 1.ensidige 
virksomhedsformer 2.meget afgrænset 
teknologiforståelsesbegreb
Ud over at nuancere forståelsen af eksisterende og 
kommende virksomhedsformer samt at udvide 
teknologiforståelsesbegrebet – er løsningen grundlæggende 
en mere fænomenbaseret teknologididaktik.



På engang en styrke og et svaghed –
teknologibegrebet..
Han peger på behovet for at for alvor nysgerrigt og ikke 
nødvendigvis positioneret og metodisk ensidigt (igennem kun
design tænkning) at nærme sig teknologierne åbent og evigt 
undersøgende og kritisk reflekteret. Han advarer mod at 
udelukkende forstå fagligheden igennem STEM logikker og 
problembaserede forståelser.
Lige her ramte diskussion ind i det, vi prøver på på FCT 
generelt, flankeret af fag og deres medbragte fagligheder, 
også selvom der politisk trækkes i andre og mere 
begrænsende forståelser af fagligheden. Den diskurs blev 
således også en måde for de studerende på Future Classroom
Teacher at forstå deres egne muligheder for positionering ift. 
fagligheden på en uddannelse, der netop er sat i søen for at 
eksperimentere og udvikle teknologifagligt.



4. 
DELTAGEREVALUERING OG -
FEEDBACK PÅ AKTIVITETEN

Følgende er på baggrund af egen kort 
skriftlig feedback samt mundtlig 
fællesfeedback fra holdet, senere hen 
følger EVAs mere formelle evaluering

De studerende dels givet mundtlig feedback dels skriftlig. I 
den skriftlige respons, svarerede ca. 50% af holdet. Da EVA 
senere hen skal evaluere dem igen, har vi valgt ikke at 
efterspørge, at resten af holdet besvarer vores skriftlige 
feedback lige nu. 
De studerende udtrykte sig positivt adspurgt til, hvorvidt 
forløbet havde givet dem indblik i teknologifagligheden.

Over 80% har svaret i høj grad eller i nogen grad på dette 
spørgsmål. Spørgeskemaets øvrige spørgsmål er stort set 
alle længere formulerede besvarelser, hvor de studerende 
svarer i fuld tekst og ikke igennem kvantitative parametre. 



De studerende blev stillet spørgsmålene:

• Hvilke områder og sider af teknologifagligheden finder du særligt interessante 
og hvorfor?

• Hvilke områder og sider af teknologifagligheden er udfordrende og hvorfor?

• Ser du muligheder og mødesteder mellem fagfaglighed (f.eks. Dansk KLM PL) 
og teknologifaglighed, hvorfor, hvorfor ikke og i særdeleshed hvor..

• Kan du se en kobling til praksis med eleverne i arbejdet med 
teknologifagligheden?

• Uddyb dine tanker om kobling til praksis her.

Det var tydelig at de studerende følte sig hjemme i særligt 
design og designprocesser, primært pga. tidligere erfaringer, 
Men flere studerende peger også på CT som 
omdrejningspunkt og pejlemærke i forløbet. Andre igen peger 
i retningen af digital myndighed og de samfundsperspektiver, 
der ligger i dette område - en skriver endda *for det er jo det 
det hele handler om ;)’. 

Udfordringerne ligger primært for de nogen i den teknologiske 
handleevne, for andre i en helt nyt faglighed uden en tydelig 
praksis endnu, og hvor fagsproget også er noget der skal 
tilegnes fra bunden.

Stort set alle de studerende ser mulighederne i fagfaglige 
møde steder mellem selvstændig faglighed og fagfaglighed, 
hvilket jo afgjort skyldes, at de er på en uddannelse, der sigter 
på netop dette, og som i talesætter sig selv som sådan. Tillige 
oplever de studerende helt konkret, hvordan faglighederne 
smelter sammen i flere forskellige sammenhænge i deres 
studie på Future Classroom Teacher.

Adspurgt om tydlighed i kobling mellem teknologifaglighed 
og praksis svarer det studerende positivt. 67% svarer i høj grad 
og de restende i nogen grad. Ingen studerende svarer i mindre 
grad.



Efterfølgende reflekterer de studerende i den skriftlige 
evaluering over koblingen til praksis. De studerende udviser 
her et blik for både potentialer men også problematikker ved 
implementeringen af en egentlig teknologifaglighed i 
folkeskolen. De studerende udviser både blik for vigtigheden 
af elevinddragelse, elevens livsverden og det legende i 
denne proces
‘Det hjælper til at se "verden" fra andre vinkler, se elevernes virkelighed. Det giver 
eleverne mulighed for at komme med ind i en proces.’
‘…Jeg tror også det tjener som en god påmindelse til eleverne at man faktisk godt 
kan udtænke nogle super tossede planer, men at de rent faktisk også kan 

realiseres. ‘ . De ser også vigtigheden af lærerens beredskab i 
form af den professionsfaglige viden om digital myndighed 
DM (digital myndighed) er relevant for eleverne at vide, fordi det er hele 
grundlaget for hvordan man bevæger sig rundt i en verden som bliver mere og 
mere afhængig af teknologi, man er stærkere stillet som lærer efter sådan et 
forløb, det er for mig en essentiel del af forberedelse for at kunne begå sig i 
folkeskolen.

Tillige bliver det synligt, at de studerende på trods af deres 
relativt korte tid på uddannelsen har en fornemmelse af det 
professionsfaglige blik for fejlmodighed, der måske skal til 
for at drive teknologifagligheden frem i folkeskolen
‘..hvordan det end går, så kan man reflektere over det og modificere forløbet og 
prøve igen, før man bare smider idéen i skraldespanden efter en mindre fiasko. 
Det er nok også et vigtigt element fra vores teknologifaglige forløb: at man ikke 
giver op, bare fordi det ikke virker lige med det samme. Trial & Error, som man 
siger.’



5.
FREMADRETTEDE REFLEKSIONER 
OVER AKTIVITETEN – progression

Se i øvrigt også styrker og svagheder..
Grundlæggende tænker vi fremadrettet, at vi nu bevæger os 
videre med de studerende ind i et udvidet literacy forløb i 
dansk, hvor vi ud fra vores forløb udforsker forskellige typer 
af teknologibegreber undervejs.
I foråret på 1 årgang tager vi således fat på en nyt forløb med 
fokus på data, som dog har en mere æstetisk tonet tilgang, 
og som også findes i en anden iteration i folkeskolens forsøg.
På 2 årgang vil vi realisere et iteration af forløbet, men med 
et lidt mere komplekst set-up da de studerende her har en 
forudgående viden om fagligheden, der skal videreudvikles, 
men samtidig stadig kan drage fordel af opbygningen 
omkring forholdet mellem information og data – og denne 
tematik udfoldet ned i kompetenceområderne og ud i et 
designprojekt.



6.
TEKNOLOGIFORSTÅELSE SOM 
FAGLIGHED I FAG ELLER SOM FAG

Undervejs i denne case og i 
forløbet casen omhandler 
har der været refleksioner 
over dialektikken mellem 
selvstændig 
teknologifaglighed og 
fagfaglighed, Ligeledes har 
de studerende også 
reflekteret over dette 
forhold. Casen har i høj grad 
taget udgangspunk i 
teknologiforståelse som en 
selvstændig faglighed, men 
de skal igen noteres, at de 
studerende er i miljø, hvor 
forholdet mellem fag-
faglighed og 
teknologifaglighed 
ekspliciteres. Overfor vises 
f.eks. Danskfagets 
sprogliggørelse af dets 
positioner overfor 
teknologifagligheden, som 
anvendes til daglig på 
Future Classroom Teacher. 



7.
TEKNOLOGIFORSTÅELSE I 
LÆRERUDDANNELSE OG EVU 

Givet vi i denne case allerede befinder os i et eksisterende 
institutionelt initiativ Future Classroom Teacher, der har 
eksisteret i 4 år, og som vi tænker giver et vigtigt bud på en 
forståelse på teknologifaglighed i LU regi, er det svært ikke 
at medtænke alle de erfaringer, vi allerede har på Future 
Classroom Teacher på nuværende tidspunkt i  arbejdet med 
teknologifaglighed på LU.

Men træder vi to skridt tilbage fra vores erfaringer på 
uddannelsen, bliver det centralt at understrege, at arbejdet 
med teknologiforståelse kræver mange indfaldsveje og 
vinklinger, såfremt det skal favne den professionsagtige 
kompleksitet og de udbyggede aktørkæder, der er en del af 
denne kompleksitet.
I vores optik kræver det 3 veje ind i teknologifagligheden.

1. Et kort generelt møde for alle studerende med 
teknologifagligheden, ikke et modul der ruster til at 
undervise, men synliggør fagligheden og dens relevans i 
skolen for alle studerende som et obligatorisk element. Et 
sådan initiativ har vi for nuværende på KP i form af det 
obligatoriske specialiseringsmodul i teknologiforståelse

2. En selvstændig kritisk reflekteret teknologifaglighed det 
på én gang både er tidssensitiv, historiske bevidst og 
praksisrettet..



For at en sådan faglighed skal skabes i LU regi, kræver det, at 
de politiske vinde blæser i den retning 

3. Et bud på en uddannelse tonet med teknologifaglighed ned 
i fag, eksperimenterende og afsøgende på nye veje ned i 
teknologifagligheden igennem og på tværs af fag, en sådan 
uddannelse tænker vi, at den nuværendeFuture Classroom
Teacher er et bud på.

Det kræver altså en større og mere nuanceret indsats, end der 
for nuværende er lagt op til i professionshøjskoleregi, såfremt 
fagligheden skal have en solidt fundament at vokse ud af og 
skabe en stærk gruppe af studerende, der på forskellig vis og 
på forskellige vidensniveauer og domæner kan gå ind og 
bidrage til folkeskolens praksis . 

Understående er for en god ordens skyld infografikker, der 
opsummere væsentlige erfaringer i forhold til det pædagogisk 
didaktiske arbejde med teknologi på Future Classroom
Teacher, men det må uddybes i andet regi, en anden god 
gang ☺


