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Teknologianvendelse og  
teknologiforståelse



Hvorfor griner vi ? 

Hvad fortæller klippet 
os om teknologi?



“Teknologiforståelse - 
mere end tænd og sluk”



Projekt: “Teknologiforståelse 
- mere end tænd og sluk”

Formål
• Målet er, at ressourcegruppen klædes på til at sætte 

begrebet teknologiforståelse i spil i efteråret 2017, i 
forhold til såvel studerende som kolleger

• At kvalificere forslag til, hvordan den enkelte 
grunduddannelse kan indskrive læringsudbytter vedr. 
teknologiforståelse i studieordning/semesterbeskrivelser  



Afdækning af de enkelte 
uddannelser

Metode
Opsamling af aktiviteter der omhandler teknologiforståelse, 2017
Spørgsmål til uddannelserne
• Indgår begrebet teknologiforståelse (direkte eller indirekte) i 

uddannelsens studieordning i dag? I så fald hvordan?  
• Hvor i den enkelte uddannelse vil det give mest mening at 

placere et undervisningforløb i teknologiforståelse? Hvorfor?
• Hvor og hvordan kan læringsudbytter vedr. teknologiforståelse 

indskrives i grunduddannelsernes studieordninger?



Projekt: “Teknologiforståelse 
- mere end tænd og sluk”



Deltagere i projektet
1 underviser fra Adm.Bach i UCL
2 undervisere fra Læreruddannelserne i UCL
1 underviser fra Ergoterapeutuddannelser i UCL
1 underviser fra Fysioterapeutuddannelsen i UCL
1 undervisere fra Sygeplejerskeuddannelsen i UCL
1 efter-og videreuddannelsen i UCL
1 underviser fra Digitalisering og læring
1 Projektleder



Projektets leverancer
1. Kapacitetsopbygning blandt uddannelsesfaglige 

medarbejdere
2. Udvikling af undervisningsmoduler og rammer for 

involvering af studerende i arbejdet med 
teknologiforståelse

3. Temadag om teknologiforståelse
4. Udvikle en håndbog om teknologiforståelse for 

uddannelsesfaglige medarbejdere
5. Udvikling og beskrivelse af et tværprofessionelt valgfag i 

teknologiforståelse til afvikling i efteråret 2018.



Teknologiforståelse, dannelse 
og digital dannelse



Dannelse, digital dannelse, 
teknologiforståelse

Digital dannelse dækker over evnen til at kunne begå sig socialt, etisk og 
kritisk i den virtuelle virkelighed og til at reflektere over digitale muligheder og 
udfordringer. Der findes ikke en entydig definition af begrebet, der dækker 
over både it-færdigheder, kritisk informationssøgning og kompetencer til at 
agere socialt og etisk på nettet( Kirsten Drotner, 1990’erne) 

Dannelse er at kunne udtrykke og forstå sig selv i relation til andre og at 
kunne handle i forhold til det bredere samfund. Dannelse kan derfor også 
udvikles mange steder og omfatte forskellige aktiviteter, der aktiverer krop, 
følelser, erkendelse og praksis. En af dannelsestankens pionerer, Wilhelm 
von Humboldt (1767-1835), mente, at dannelse var ’meget mere end 
besiddelse af viden. Den var først og fremmest dannelse af mennesker til 
samfundsborgere med socialt ansvar’ (cit. i Kemp 2015: 18).”



Teknologiforståelse

”Den tillærte evne til at tilegne sig og kombinere teknisk 
handleviden med andre former for social og kulturel 
forståelse, som gør professionsuddannede i stand til at 
hjælpe hinanden med at identificere og kvalificere 
muligheder for brug, anvendelse og innovation af og 
alternativer til teknologiske løsninger, der forandrer 
praksis i en professionskontekst”. 

                                      Hasse & Brok 2015



Uddannelse & teknologi
Uddannelsesteknologi: at fokusere på teknologiforståelse 
som et spørgsmål om at integrere it i uddannelsesaktiviteter 
som redskab/medie til at forbedre uddannelses- og 
læringsmuligheder i et livslangt læringsperspektiv.  

Teknologiuddannelse: at arbejde med teknologiforståelse 
(teknologi som fag og vidensdomæne) som et spørgsmål 
om grundlæggende at kunne arbejde med, forstå og skabe 
innovativt med teknologi i en samfundskontekst. 

Hansbøl, 2017



Teku- modellen
TEKU-modellens fire dimensioner (Teknologi, Engagement, 
Kompleksitet og Udvikling) kan kortfattet opsummeres 
således:

 At anvende forskellige strategier for, hvordan 
man kan lære en ny og ukendt teknologi at 
kende, når den skal i brug på arbejdspladsen. 
(T)

 At tænke problemløsende i en kontekst, hvor 
teknologi og en situation på arbejdspladsen 
spiller sammen. Hvad er der når teknologier 
kommer ind i undervisningslokalet (E)

At afsøge, hvor teknologier kommer fra, og 
hvilke organisatoriske, samfundsmæssige, 
historiske og politiske forhold, der har bragt en 
teknologi ind på en arbejdsplads.(K)

At reflektere over teknologiers indflydelse på 
professionsarbejde og professionsfaglighed. 
(U)



Teku- modellen

“Teknologiforståelse er løbende at 
kunne lære, vurdere og analysere: ny 
teknologi, teknologi i en situeret 
praksis, teknologiens komplekse veje 
og teknologiers indflydelse på 
professionerne og samspillet mellem 
disse faktorer. “
(Hasse & Brok, 2015: 27) 



Eksempler på undervisning i 
teknologiforståelse!



Teknologiforståelse- 
administrationsbacheloruddannelsen

Uger i 
modulet Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4

Teku-model Teknologi Engagement Kompleksitet Udvikling

Faser og 
aktiviteter i 
problemorient
eret i 
studieprojekt 

Projektstart -
identifikation af 
problemstillinger

Projektafgræsning Feltarbejde Problemløsning Afslutning

Modul- 
disposition

Gennemførelse af 
temaanalyse. 
Formulering af 
projektforslag

Litteratursøgning 
Ressourcer

Empiri/
datainsamling

Analyse og 
databehandling

Udarbejdelse af 
implementering af 

robotstøvsuger

Modul 4 - Implementering 
Case: Odense kommune vil implementere robotstøvsugere 
Problembaseret undervisning

Eksempel 1

Meiltoft Jørgensen, 2017



TEKU-forløb på valgfag 7 semester
Fysioterapeutuddannelsen 

Formål
At de studerende får kendskab til og viden om teknologiforståelse med 
udgangspunkt i Technucation projektet

At de studerende får indsigt i og reflekterer over deres egne digitale 
kompetencer og disses betydning for egen teknologiforståelse og 
professionsudøvelse

At de studerende kan anvende TEKU-modellen til kritisk at analysere 
professionsteknologier

At de studerende får kompetencer til at inddrage TEKU-forståelsen i 
deres fremtidige professionsarbejde

Eksempel 2



Undervisningsprogram



Teknologiforståelse for 
undervisere i Videreuddannelsen

Introduktion til teknologi begrebet 

Teknologiens udvikling, fra web 1-4 

Teknologiforståelse og Teku- modellen 

Affordancebegrebet 

Eksempler på forskellige læringsteknologier 

Affordance analyse af Google Docs 

Introduktion til fire teknologier, der kan anvendes i undervisningen 

Afprøvning af forskellige teknologier i undervisningspraksis 

Videndeling og spredening internt 

Eksempel 3



Affordances -James Gibson

Affordances er et ord, Gibson fandt på ud 
fra verbet to afford, der betyder at tilbyde 
eller stille til rådighed. Omgivelser, personer 
og handlinger  er centrale i Gibson's 
eksempler på affordances.



Eksempler for affordance



Affordances - Donald Norman 

Datalog og kognitiv psykolog Donald Norman anvender 
affordancebegrebet i forhold ”Design in Everyday thing” (2002). 
Modsat Gibson, der betragter affordancebegrebet som det, der 
slet og ret er tingens egenskab, inddrager Normann brugerens 
forudsætninger, viden og færdigheder i affordancebegrebet.  

Derved skelner han mellem tingens faktiske affordances og 
brugens opfattede affordances, hvilke skabes ud fra brugerens 
forudsætninger. Interaktionen mellem brugeren og tingen kan 
derved skabe nye forståelser af tingens anvendelsesmuligheder.



De faktiske og opfattede 
affordances

5



Affordances - Matt Bower 

Matt Bower (2008) inddrager også affordancebegrebet i sin forskning og definerer 
affordances i tråd med Gibson og Norman  

Bowers forskning fokuserer dog i højere grad end hans forgængere på underviserens 
beslutningsproces, og ”How Technologies can be applied todesign learning tasks“ 

Han forklarer, at når affordances er bestemt for en given opgave, kan underviseren 
begynde at overveje, hvilke digitale teknologier, der kan passe til læringshensigten og 
affordances af denne teknologi. Som illustration for denne hensigt, udarbejdede 
Bower et klassifikationssystem taksonomi med 11 kategorier, der er klassificeret som 
enten:

1) Statiske / instruktive affordances, der tillader faste 
repræsentationer og faste måder at videregive oplysninger på
2) Collaborative / produktive affordances, der tillader fleksible 
repræsentationer, der kan justeres og deles. 



Teknologiforståelse 
- google dokument

Åben Crome browser og del et google dokument 

Undersøge 

Værktøjer 
-Udforsk 
-Indtaling 
-Definer  

- Chat ved deling af dokument 
- Tilføjelse i værktøjsbjælken 

Statiske/instruktive affordances  

Kollaborative/produktive affordances 

Beskriv en mulig “oplevede affordance”



Modulbeskrivelse for teknologiforståelse 
Specialiseringsmodul, 10 ECTS
Teknologiforståelse er andet og mere end kompetencen til at anvende læringsteknologier. Det at kunne 
inddrage nye teknologier i undervisningen kræver at læreren besidder kompetencer til at kunne forstå, 
vurdere og analysere nye læringsteknologiers indflydelse på elevers læring, fagets indhold og 
undervisningens tilrettelæggelse.

Arbejdsformer i modulet
Undervisning foregår som en vekselvirkning mellem forskellige arbejdsformer. I den forbindelse arbejder 
den studerende med analyse, diskussion og refleksion. Der arbejdes endvidere med kendskab til, analyse 
og lærerproffessionel anvendelse af en række digitale læremidler og skolerelevante teknologier.

Eksempel 3

Didaktisk design

Møller & Christensen, 2017



Teknologiforståelse
En sprogliggørelse/et fælles sprog for teknologier/ teknologiforståelse i 
en profession 

En stærk teknologiforståelse, gør det muligt at fokusere på 
undervisningens indhold 

Teknologiforståelse i professionerne skal skabes mellem undervisere, 
ledere og studerende 

Potentiale for udvikling at tværgående forløb om teknologiforståelser i 
2018- 2019 

Professionsuddannelserne skal fokusere på teknologiforståelse, da det 
netop er en af de større udfordringer som nyuddannede 
professionsbachelorer oplever i praksis



Tak for idag
Spørgsmål
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