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Det aktuelle fokus på teknologiforståelse

• Opgør med idéen om, at teknologi er et middel, der skal effektivisere, motivere 
og øge elevernes læringsudbytte
• Fokus på at undervise i og om teknologi – ikke kun med teknologi
• Primære begrundelser for det nye perspektiv:
• Digital dannelse/digital empowerment
• IT-branchens behov for kvalificeret arbejdskraft

“På baggrund af stor interesse fra erhvervslivet og særligt it-branchen gennemfører 
Undervisningsministeriet nu et forsøg med valgfaget ’teknologiforståelse.” (UVM 2017). 



Computational thinking som populært 
perspektiv

• Problemløsningsmetode med afsæt i datalogien
• Fokus på:

• Dekomposition: Nedbryde komplekse problemer 
i mindre dele

• Mønstergenkendelse: Identificere mønstre i 
problemernes del-elementer

• Abstraktion: Identificere principper bag 
mønstrene

• Algoritme design: Udvikling af instruktioner til at 
løse det aktuelle og lignende problemer

Computational thinking is “...the thought processes
involved in formulating problems and their
solutions so that the solutions are represented in a 
form that can be effectively carried out by an 
information-processing agent.”

(Wing 2010:3)



Problemer med Computational Thinking
1. Teknologiforståelse bliver "at tænke 

teknologisk"
• Alt kan gøres til problemer, der kan 

nedbrydes i mindre dele, beregnes og 
gøres til genstand for udvikling af 
standardiserede, logaritmiske 
løsninger

2. Computational Thinking leder ikke til 
teknologiforståelse
• CT fastholder ikke blot 

redskabsperspektivet på teknologien, 
men udvider det; alt (også det ikke-
teknologiske) bliver et redskab for 
teknologisk tænkning, 
problemløsning og algoritme-design.

“A computational thinker sees computation as more 
than something to consume; computation is 
something they can use for design and self-
expression. 

(Brennan & Resnick 2012)

“Eleverne skal lære, hvordan fejlsøgning, tests og 
evaluering er nødvendig for forbedring af det digitale 
produkt i forhold til den intenderede brug.” 

(UVM 2017)



Heidegger: At forstå eller bruge teknologien

• Væsensforskel på "rigtig brug" og 
"sand forståelse" af teknologien. 
Førstnævnte fokus spærrer for 
sidstnævnte:

• Teknikkens væsen: Ge-stell: Alle 
genstande reduceres til bestande, 
som vi kan bestille noget fra (floden, 
vinden, mennesket)

“Når tilskikkelsen imidlertid råder på still-adsets
måde, da er den den højeste fare… … Så snart 
det uskjulte ikke engang angår mennesket som 
genstand mere, men udelukkende som bestand, 
og mennesket inden for det genstandsløse 
efterhånden kun er genstandens bestiller, - går 
mennesket på den yderste rand af afgrunden, dén 
afgrund nemlig, hvor det selv kun skal tages som 
bestand.” 

(Heidegger 1962: 56)



Teknologi og instrumentalisme

• Den instrumentelle tilgang til teknologien smitter af - også mennesket og 
pædagogikken betragtes instrumentelt

• Heideggers passivitet: Vi kan ikke gøre noget, men må passivt vente på nye 
afdækningsmåder

• Vores forslag: Det handler ikke om afdækning, men om det som ikke afdækkes: 
Tingen!



Spørgsmålet: Hvad er teknologiske ting?

Problem: 
1. Svarene handler mere om en bestemt relation. Nemlig relationen 
mellem subjekt/objekt - elev/teknologi og ikke om, hvad tingen er.

2. Det epistemologiske spørgsmål bliver fanget i en antropocentrisk
tilgang, hvor den teknologiske ting reduceres til at være, hvad den 
er  for os!

Subjekt Objekt

Elev Teknologisk 
redskab

DualismeSvarene er hjemsøgt af en form for ”epistemologisk hegemoni”
- Epistemologisk realisme (science)
- Anti-realisme (socialkonstruktivister)

(Bryant: 2011)



• Er et ontologisk spørgsmål

• Et spørgsmål om tingens væren eller væsen

Hvad er teknologiske ting - udover at være
redskab/værktøj/instrument for os?

Spørgsmålet: Hvad er teknologiske ting?



Tingsorienteret ontologi

Ting er irreducible: De kan ikke reduceres til at være 
noget bestemt – de er altid allerede også noget 
andet for noget andet – for andre ting.

Flad ontologi: Alle ting besidder deres egne unikke 
eksistenser uanset om de er vandfald, støvfnug, 
enhjørninger, Folkeskolelov, elev, lærer, computer 
etc.

TingSubjekt Objekt

Der findes én type af væren: Ting! Alt er ting.



Teknologiske ting er splittede

Kræfter
Teknologiske ting er splittet mellem deres lokale 
manifestationer og interne kræfter. 
De er ”Withdrawn” (Harmann: 2005) og 
”pluripotente” (Bryant:2014)

Manifestationer

A technological thing "(…) is a box of surprises, 
never fully catalogued by the other objects in the 
world” (Harman 2005:78)



Teknologiske ting er splittede

Teknologiske ting er splittet mellem deres interne
(endo) relationer og eksterne (exo) relationer.

Endo-relationer

Exo-relationer

Teknologiske ting er en helhed bestående af andre 
ting (dele) - og samtidig også altid part i en anden 
ting (helhed).



Teknologisk ting - musen
Exo-relationerEndo-relationer



Teknologiske ting - iPhone
Exo-relationerEndo-relationer

En uendelig regres i begge retninger



Teknologiske ting
En teknologisk ting er altid en helhed bestående af andre 
dele - og samtidig også altid part eller del i en anden helhed.

En teknologisk ting er derfor altid også noget andet for noget 
andet.

Teknologier hjemsøges derfor af en andethed eller
fremmedhed – af noget vi ikke helt forstår - en slags ”magi” 
eller Enchanting magic. (Oral 2014)

Endo-relationer

Exo-relationer



Skolen som suspension

• Schole = ”fri tid”

• Skolen må suspendere dét, der kommer før: 
Forforståelser, sociale positioner etc.

• Skolen må suspendere dét, der kommer 
efter: Fremtidens kompetencekrav etc.

• I skolen bliver alle børn til elever, alle 
voksne til lærere, og al viden og alle 
færdigheder til ”stof”

• Alt stof må ”bringes i spil” (Ludos) i skolen

(Masschelein og Simons, 2013)



At sætte tingene fri

• Skolen må suspendere den almindelige mening og frigøre "fakta": 
Den må sætte alting fri som ting (Oral 2014)
• Lærerens mål og intentioner er ikke det primære - det er derimod tingene selv
• Alle bestande (måske især teknologien) må sættes fri til at være levende ting med 

egne intentioner(!)

• Hvordan kan skolen sætte tingene fri?



At forstå ting med afsæt i deres spørgsmål

• Spørgsmålet må have prioritet i enhver 
samtale og erkendelse, der søger at 
åbne en sag.

• Det er ikke os, der spørger: Spørgsmålet 
er "...mere en liden end en handlen..."
(Gadamer 2004: 348)

• Spørgsmålene har karakter af indfald; de 
falder os ind, når vores mening 
forstyrres.

• Vi hører ofte ikke spørgsmålene - den 
almindelige mening (doxa) kvæler dem

Kan vi i skolen lade vores forforståelser af 
teknologien forstyrres?

Kan vi slippe vores fokus på den "rigtige brug" af 
teknologien?

Kan vi lade dens bagside vise sig?

Kan vi lade teknologien spørge?



Hvordan teknologiske ting stiller og stilles i spørgsmål



Hvordan ting stiller og stilles i spørgsmål
• Ethvert X kan potentielt være

anderledes (Endo-relationer)

• Alle X`er kunne have været
andre X`er – Y ville så
manifestere sig anderledes

• I kunne vende sig og observere
andre X`er og herved få en
anden reduktion eller karrikatur
af tingen (Y).

• Y er altid medieret og viser
sig derfor altid
reduceret/karrikeret



Hvad er teknologiforståelse i skolen?

• Er teknologiforståelse at kunne anvende teknologien rigtigt?

• Er teknologiforståelse at forstå teknologien og dens bestanddele fuldt ud?

• Er teknologiforståelse at tænke teknologisk?

• Er teknologiforståelse at forstå, at teknologien er en ting med en bagside, som altid kan
overraske os?

• Er teknologiforståelse at være i stand til at lytte til og dvæle ved de spørgsmål, som teknologien
kontinuerligt stiller os i?


