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Planlægning af
teknologistøttet
undervisning

• Modellen anvendes tilrettelæggelse 
undervisningsforløb i forbindelse med:

• Planlægning, 
• Videre udvikling og 
• Evaluering 

• Modellen er udviklet over to år i Robolæring 
projektet af undervisere fra en lang række 
ungdomsuddannelser og grundskoler 

• Læs mere på https://www.robo-sydfyn.dk/

https://www.robo-sydfyn.dk/


Om tilblivelsesprocessen 
• Fire workshops over 2 år (aktionsforskningsmetode)

• Hvilke didaktiske modeller anvendtes forvejen?
• Eksempler på undervisning forløb
• Udvælgelse af nøgleord om hvad der central I forbindelse 

med planlægning af teknologi-undervisning

• Afprøvning af modellen på robotlæring projekt-seminarer og 
evaluering af crossing-it undervisningsforløb



ROBO-didaktisk 
model 

(1) Undervisningsdesign såsom læringsmål, 
aktiviteter og organisering (Gynther, 2010; 
Hiim & Hippe 2007) 

(2) Dididaktiske metoder til digital produktion, 
herunder stepwise improvement med 
anvendelse af worked examples (Caspersen 
& Bennedsen, 2007), iterative 
designprocesser (Fullerton, 2018), 
problemløsning og peerprogrammering mv; 

(3) Digital dannelse og computational thinking 
i bred forstand (Majgaard, 2018; Kemp, 
2015; Brennan & Resnick, 2012) og 

(4) Relationer til omverden herunder 
karrierelæring og virksomhedskontakter 
(Buhl, 2014; Law, 2010).



Fordele ved den runde 
model

• Man kan starte alle steder fx hvis man 
har en virksomhedskontakt begynder 
planlægning I omverden…

• Fleksibel

• Iterativ tænkning
• Målet er er komme hele vejen rundt i 

planlægningen og evt. iterativt 
optimere forløb 



Undervisningsdesign

• Almindelige metoder til at planlægge 
undervisning såsom læringsmål, aktiviteter, 
stilladsering, organisering og evaluering

• Centrale spørgsmål i teknologirelateret-
undervisning:

• Hvilke læringsprodukter skal udarbejdes?  
• Hvordan skal forløb og produkter evalueres 

(Gynther, 2010; Hiim & Hippe 2007)? 

• Eksempler på produkter fx være
• Elevproducerede computerspil, digitale 

simulationer, apps, pro-
grammer, kodeeksempler mv.
• Rapporter, video-tutorials, postere, 

præsentationer mv. 



Metoder til digital produktion
• Iterative designprocesser

• Åbne eksperimentelle projekter i længerevarende forløb
• Trinvise forbedringer eller iterative designprocesser (Fullerton, 2018). 
• Fra styrede til friere forløb
• Velformulerede rammer / benspænd 
• Iterativ udvikling – pre-definerede milepæle
• Projektteam roller 

• Gennemarbejde eksempler/worked examples (Caspersen & Bennedsen, 2007) 
• Kørerende kodeeksempler
• Plads til at eleverne videreudvikler – ikke blot kopiere/imitere –
• “Use-modify-create”
• Fordel: Kickstarte 
• Fordele: Få bunden med 
• Ulemper: Hæmmer kreativiteten

• Par-programmering, eleverne to og to, programmerer og problemløser med faste intervaller skifter eleverne plads foran computeren.

• Videotutorials fx fundet på nettet, udarbejdet af lærere eller elever 
• Fordele: Show-and-tell (tavs viden)
• Ulemper: outdatede, passer ikke til læringsmål, kvalitet springer centrale elementer over, langsommeligt at genfinde specifik detalje
• Elevers ved elevers: træner både kodning og forklaring af faglige begreber

• Problemløsning
• Faglig refleksion og samtale om kodningsbegreber – loops, variable, metoder mv  

• Peer review på tværs af prototyper/grupper



Grundspil <-> Elevproduktion



Screenshot fra videotutorials.

Pizza-app system i tre dele - lærerudviklet Elevudviklet tutorial



Digital dannelse: Det personlige ståsted

Digital Myndiggørelse
• Den kritiske og reflekterede bruger. 

• IT-sikkerhed, fx kryptering, identitetstyveri mv, fx IT-sikkerhedsforløb
• Forstår de uskrevne regler på de sociale medier, fx Influencerforløb
• Forstår at udvælge troværdige digitale kilder
• Udvikle meningsfuldt indhold med anvendelse af internettets rige ressourcer

• Den kreative og innovative designer. 
• Udvikler nye ideer, koncepter og prototyper – kombinerer teknogier og 

fagligheder på nye måder
• Den kritiske og reflekterede deltagende medborger

• Samfundskobling til anvendelse og udvikling af teknologi.
• Forurening, klima, økonomi, sikkerhed, kriminalitet og teknologi lokalt og 

internationalt
• Etiske problemstillinger

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Overordnet rummer digital dannelse fra en designvinkel elementer af kritisk brug af teknologi og digitale kilder, innovativ personificeret tænkning, samfundsmæssig stillingtagen til teknogiens rolle. Derudover rummer digital dannelse designernes praksismetoder for udvikling og den mere konkrete forståelse af teknologien, man får ved selv at kunne udvikle og kode simple simulationer (Majgaard, 2018). Digital dannelse omfatter elevens personlige og eksistentielt reflekterede overtagelse af teknikker og normer, hvorigennem teknikker og normer transformeres. Det er her dannelse bliver, som Kemp (2015) beskriver det, ”… en bevidsthed om egen eksistens som en livsopgave sammen med ansvar for det fælles sociale liv”.  Eleven overtager givne traditioner inden for faget, men gør det på sin egen måde, både når eleven bruger teknologiske produkter, når eleven designer teknologier, men også når eleven forholder sig til teknologierne i et samfundsperspektiv. Her er tre positioner i spil: (a) Den kritiske og reflekterede bruger der forstår de uskrevne regler på de sociale medier, forstår at udvælge troværdige digitale kilder, og som kreativt og innovativt anvender digitale tekst- og multimedieværktøjer (Buckingham, 2008; Lankshear og Knobel, 2008); (b) Den kreative og innovative designer som transformerer nye ideer til produkter. Idégenerering og innovation kan have en relation til personlige værdier. Scharmer (2002) beskriver, at nye idéer er knyttet til ens oplevelser og erfaringer, som måske ikke er bevidst bearbejdet, men som er et produkt af viden og erfaringer; (c) Den kritiske og reflekterede deltagende medborger. Det er, når eleverne deltager aktivt i et arbejdsfællesskab, en debat, i en designproces og tager ansvar (Kjær, 2012). Man skal forholde sig kritisk og ansvarligt til teknologiens rolle i samfundet og i ens eget liv. Dette omfatter ifølge Kemp (2015) vores nationale og internationale medborgerskab og det internationale aspekt, fordi forurening, klima, økonomi, sikkerhed, kriminalitet og teknologi overskrider grænser.Digital dannelse fra en designvinkel rummer desuden computational thinking i bred forstand (Majgaard 2018. Brennan og Resnick (2012) beskriver computational thinking med udgangspunkt i datalogi og konstruktionisme (Papert, 1980). De beskriver, hvad og hvordan elever lærer, når de udvikler digitale simulationer og spil i blokprogrammeringssproget Scratch. Konkret præsenterer Brennan og Resnick (2012) tre vinkler på computational thinking: praksisser, begreber og perspektiver. Programmeringspraksisser omhandler den måde, man lærer at arbejde på, når man udvikler digitale systemer, herunder iterativ udvikling, test og fejlfinding, genbrug og tilpasning af egne og andres digitale artefakter samt generaliseringer og abstraktion af begreber.  Programmeringsbegreber omfatter sekvenser, løkker, parallelisme, tilstandsmaskiner, betingelser, logiske operatorer og data. At arbejde efter de nye praksisser og med de nye begreber udvikler den lærende.En udvikling i fremstillingen og brugen af digitale teknologier, som indebærer (1) en stigende teknisk beherskelse af de redskaber og teknikker, som indgår i teknologien, (2) en gradvis kvalificering til at blive et kompetent medlem af det praksisfællesskab, hvori teknologierne skabes, vedligeholdes og udvikles og (3) en eksistentiel afklaring, som indebærer en stillingtagen til elevens egen eksistens som en livsopgave samt en stigende evne til at tage ansvar for sammenhænge, der rækker ud over praksisfællesskabets horisont, og som kræver andre værdimål end beherskelse og effektivitet.



Digital dannelse: 
praksisfællesskabet

• Praksisfællesskabet, hvor den digitale 
kompetence og færdighed anvendes i social 
professionskontekst fx programmering af 
droner til inspektion af broer

• Tavs viden: hvor praksis også nogen gange 
overføres i handlinger som ikke ekspliciteres i 
ord.



Digital dannelse: Computational thinking

• Teknikken omfatter at forstå og beherske programmering og anden 
teknologi. 

• Konkret teknisk praksis for designere og udviklere 
• Viden om algoritmer herunder loops, variabler, metoder, funktioner 

eksekveringsstrukturer
• Planlægning af kodestruktur, 
• kodning, 
• test og 
• fejlfinding 



Omverden
• Karrierelæring, virksomhedssamarbejde og 

uddannelseskæden. 
• Karrielæring er et nyere begreb som omfatter udvikling af 

individuelle valgkompetencer (Buhl, 2014, Law, ). 
• Valgkompetencerne styrkes ved at møde omverdenen i en 

refleksiv proces, fx når 10. klasseelever møder HHX i en 
undervisningssituation. 

• Når virksomheder leverer cases som kan anvendes som 
inspiration i projektarbejde, fremmes ikke alene elevernes 
viden og forståelse af omverdenen, men også deres 
selvforståelse og holdninger. Dette medvirker til at styrke de 
unges karrierevalgkompetencer. 

• En kvalitetsbevidst planlagt, gennemført og efterbearbejdet 
brobygning mellem elever i udskoling, ungdomsuddannelse og 
videregående uddannelse kan transformere 
uddannelseskæden til en læringskæde. 



Teknologi-didaktisk 
model 

(1) Undervisningsdesign såsom læringsmål, 
aktiviteter og organisering (Gynther, 2010; Hiim 
& Hippe 2007) 

(2) Dididaktiske metoder til digital produktion, 
herunder stepwise improvement med 
anvendelse af worked examples (Caspersen & 
Bennedsen, 2007), iterative designprocesser 
(Fullerton, 2018), problemløsning og 
peerprogrammering mv; 

(3) Digital dannelse og computational thinking i bred 
forstand (Majgaard, 2018; Kemp, 2015; Brennan 
& Resnick, 2012) og 

(4) Relationer til omverden herunder karrierelæring 
og virksomhedskontakter (Buhl, 2014; Law, 
2010).



Refleksionsspørgsmål

• Præsenter egne eksempler med 
teknologiundervisning for hinanden

• Udvælg for et forløb

• Sæt kryds i ROBO-didaktik-modellen 
ved de elementer som kom i spil i det 
udvalgte forløb

• Hvordan kunne man videreudvikle 
forløbet?
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