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Fagformål …

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.

Stk. 2. Elevernes mestring af faget fordrer en beherskelse af digitale designprocesser og af digitale 

teknologiers sprog og principper med henblik på iterativt og i samarbejde at kunne analysere, 

designe, konstruere, modificere og evaluere digitale artefakter til erkendelse og løsning af 

komplekse problemer.

Stk. 3. I faget teknologiforståelse opnår eleverne faglige kompetencer til at forstå digitale teknologiers 

muligheder og digitale artefakters konsekvenser med henblik på at styrke elevernes forudsætninger 

for at forstå, skabe og agere meningsfuldt i et digitaliseret samfund hvor digitale teknologier og 

digitale artefakter er katalysator for forandringer.



Kompetenceområder



Læringsaktiviteter - fagets metode



Computationel tankegang

Omsætte processer fra omverdenen til algoritmer

Evnen til abstraktion udvikles, herunder 

anvendelsen af strukturer og mønstre, 

Nødvendigt for at kunne forstå computationelle 

strukturer, processer, artefakter og systemer.

Data, Algoritmer, Strukturering, Programmering, Modellering, Ræsonnement



Teknologisk handleevne

At kunne benytte forskellige digitale enheder 

og kende forskel på hvad de forskellige kan 

bruges til. 

Beherske et fagsprog for digitale teknologier

danner basis for at eleverne på kvalificeret vis 

Kan til og fravælge forskellige digitale 

teknologier - kvalificeret. Basisberedskab

Computersystemer, Netværk, Sikkerhed, Digitalisering, Programmeringssprog, Beskrivelsesværktøjer



Digitalmyndiggørelse

At kunne beskrive digitale artefakter 

og deres funktionalitet 

Vurdere forskellige digitale artefakters 

intentionalitet og 

anvendelsesmuligheder, 

Træffe kritisk refleksive og bevidste 

valg samt handle hensigtsmæssigt med 

og selv skabe digitale artefakter.

Teknologianalyse, Formålsanalyse, Brugsstudier, Konsekvensvurdering, Kritik, Redesign



Digital design og designprocesser 

omhandler tilrettelæggelse og 

gennemførelse af en iterativ designproces 

under hensyntagen til en fremtidig 

brugskontekst - komplekse 

problemstillinger

Digital design og designprocesser

Rammesættelse, Undersøgelse, Idégenerering, Konstruktion, Argumentation, Refleksion



Hvordan?



● Læringsrum
● Roller
● Fag
● Strukturer / Skema /PLF
● Teknologi i skolen



Tak...


