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Teknologiforståelse i naturfagene – hvordan?
Om workshoppen: 

Få den nyeste viden fra praksis, om hvordan du kan arbejde med teknologiforståelse, som en del af 
undervisningen i natur/teknologi.

Om os:

Lars Stahl lasta@odense.dk

Lærer og koordinator for teknologiforståelse, Holluf Pile Skole og
læringskonsulent, Verdens Bedste Robotby, Odense Kommune

Karen Mikkelsen karm@kp.dk

Didaktisk it-konsulent, Future Classroom Lab, CFU på Københavns Professionshøjskole

mailto:lasta@odense.dk
mailto:karm@kp.dk


11.15 - 11.30 Lidt om teknologiforståelse som forsøgsfag
- de fire kompetenceområder
- lidt om evalueringen af forsøgsfaget

11.30 - 12.20 Eksempel på undervisning med teknologiforståelse i natur og 
teknologi
Find computeren frem:-)

12.20 - 12.30 Hvor kan man få hjælp og sparring?
- materialer
- sparring
- idéer til undervisning

Programmet



Forsøgsfaget
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 katalysatorer for forandringer.



4 kompetenceområder



Kilde: Ole Sejer Iversen, 2019

Teknologiforståelse



Hvad er erfaringerne fra forsøget?

?



Jeg  har fået mere mod på at kaste mig ud i arbejdet 

med teknologier. Jeg har mindre kaosangst.

Lærer med i forsøget i natur og teknologi

“



6 hovedpointer
#1 Teknologiforståelse opleves som en vigtig og relevant faglighed i folkeskolen, men er vanskelig 
at forstå og omsætte i praksis

#2 Pædagogisk personale oplever i varierende grad at være kompetente til at gennemføre 
undervisningen i teknologiforståelse

#3 Elever og pædagogisk personale peger på en række karakteristika ved særligt motiverende og 
lærerig undervisning i teknologiforståelse

#4 De kvantitative og kvalitative datakilder indikerer samlet set, at elevernes kompetencer i 
teknologiforståelse er styrket i løbet af forsøgsperioden

#5 Teknologiforståelse som fag skaber mulighed for fordybelse i fagligheden, og teknologiforståelse 
i fag fremmer udviklingen af eksisterende fag

#6 Ledelsesopbakning er centralt for pædagogisk personales motivation og kvaliteten af 
undervisningen









https://www.praksisguide.cfuucl.dk/start

https://www.praksisguide.cfuucl.dk/start
https://www.praksisguide.cfuucl.dk/start


Begribelighed



https://xn--tekforsget-6cb.dk/wp-content/uploads/2020/06/Mangel-p%C3%A5-vand-5.kl_.-natur-og-teknologi-26-06-20.pdf




Naturvidenskabelig undersøgelse som forforståelse CT



Byg en fugtighedsmåler
TH

https://makecode.microbit.org/projects/soil-moisture


Kod din fugtighedsmåler CT

https://makecode.microbit.org/_aYzakw1x9iWR


Byg et vandingsanlæg
DD+TH

https://makecode.microbit.org/projects/plant-watering


Hvordan tilsluttes servoen?

CT+TH



Kod dit vandingsanlæg CT

https://makecode.microbit.org/_9cLHhPHueERr


https://xn--tekforsget-6cb.dk/wp-content/uploads/2020/09/Interaktive-modeller-4.kl_.-NT-22.09.20.pdf


https://drive.google.com/file/d/1tsJJPZVktcc5YoxJ04TQK3pf7AF9Tpky/view
https://drive.google.com/file/d/1tsJJPZVktcc5YoxJ04TQK3pf7AF9Tpky/view




Vindmølle der simulerer produktion af strøm
CT+DD

https://scratch.mit.edu/projects/312132429


Hjælpevideoer til at lave modellen TH

https://www.youtube.com/channel/UCa8iEpoXKYtGMOHb9MfyO_A/videos?view=0&sort=da&flow=grid
https://www.youtube.com/channel/UCa8iEpoXKYtGMOHb9MfyO_A/videos?view=0&sort=da&flow=grid


https://docs.google.com/document/d/1StADy56JlaOLmeWe6UfR_neElwA1t5gzJg35qs1cyNU/edit?usp=sharing


Spørgsmål

?



Ressourcer

https://padlet.com/karenFCL/bigbang

https://padlet.com/karenFCL/bigbang


Tak for i dag og fortsat god konference!

Lars Stahl lasta@odense.dk

Karen Mikkelsen karm@kp.dk
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