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DE NÆSTE 30 MINUTTER
Siden 1960'erne har aktører, forskere og politikere inden for uddannelse og datalogi
diskuteret computerens og datalogiens plads i almenuddannelsen, og op gennem tiden har
forskellige perspektiver været på dagsordenen.
• Hvad er der historisk sket på området?
• Hvor er vi i dag? Hvad ser visionerne for fremtiden ud til at være?

HVAD ER DER HISTORISK SKET PÅ OMRÅDET?

DET LANGE LØB FRA 1966 TIL 2006

Naur 1966

Computational thinking is a fundamental skill for
everyone, not just for computer scientists. To reading,
writing, and arithmetic, we should add computational
thinking to every child’s analytical ability. Just as the
printing press facilitated the spread of the three Rs,
what is appropriately incestuous about this vision is
that computing and computers facilitate the spread
of computational thinking.
Wing 2006

DATALOGI I FOLKESKOLEN TUR-RETUR
DATALÆRE

1966
OPERATIONELLE
BRUGERKOMPETENCER OG
INFRASTRUKTUR

1990
INDKØB AF HARDWARE OG
UDVIKLING AF LÆREMIDLER

2000
DATALOGISK TÆNKNING OG
TEKNOLOGIFORSTÅELSE

2016-

1966: DATALÆRE
Man afprøvede modeller for faget datalære som hhv. tværfagligt hjælpefag og selvstændigt fag.
Formålet var blandt andet at kunne skabe med digitale teknologier, herunder formulere løsninger på
problemer på måder, hvor computere automatisk kunne behandle data, samt at forstå computeres
programmering med henblik på at udvikle indsigt i samfundsmæssige potentialer og farer.
1990: OPERATIONELLE BRUGERKOMPETENCER OG INFRASTRUKTUR
Fokus var på indkøb af computere, og at eleverne kunne håndtere computerne – blandt andet
indførte man „pc-kørekort“. Derudover arbejdede man i perioden på, at skolerne blev koblet på
internettet.
2000: INDKØB AF HARDWARE OG UDVIKLING AF LÆREMIDLER
Indkøb fortsatte i denne periode, der varede fra cirka år 2000 til 2016 – også i form af interaktive
tavler, tablets, robotter, 3D-printere m.m., men pædagogik og didaktik blev ofte overset, og de nye
digitale enheder blev ikke altid brugt til mere innovativ eller progressiv læring, som det blandt andet
også fremgår af analyserne af ICILS 2013. Der var mere fokus på brug af it i sig selv end på didaktisk
brug.
2016: DATALOGISK TÆNKNING OG TEKNOLOGIFORSTÅELSE
Dette fokus udspringer af en international bevægelse hvor der er en stigende erkendelse af, at
mennesker ikke blot skal kunne anvende en digital enhed som for eksempel en computer, tablet
eller 3D-printer – de skal også selv kunne skabe digitale teknologier. Dette kræver en langt dybere
forståelse for, hvordan en computer fungerer. Det kræver forståelse for computerens programmering
og behandling af data, herunder kompetencer i at kunne tænke datalogisk.
Caeli & Bundsgaard, 2019b

DATALÆRE OG TEKNOLOGIFORSTÅELSE
Formålet med undervisningen [i datalære] er,
at eleverne erhverver sig indsigt i elektronisk
databehandling og dennes
anvendelsesområder.
Stk. 2. Undervisningen skal give eleverne
mulighed for oplevelse af og erfaring med
problemløsning gennem brug af datamater.
Stk 3. Undervisningen skal medvirke til, at
eleverne får baggrund for at kunne vurdere og
tage stilling til de muligheder, påvirkninger og
konsekvenser, der følger af brugen af
UVM I 1985
datamater.

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.
UVM I 2018
UVM I 1972

HISTORIENS ADVARSLER

Naur 1968

Fischer, Frøkjær & Gedsø 1972

ERLING SCHMIDT OM DATALÆRE
”Erling Schmidt, som var datalærer i Aalborg fra tidligt i 1970’erne, sad også i Datalærerforeningen og arbejdede i
perioder som pædagogisk konsulent for Regneselskabet.
Han forklarer, at der i 1974 kom en ny skolelov, der satte datalære ind som et muligt valgfag.
Men inden skolerne kom officielt i gang, skiftede regeringen, og loven blev lavet om, så datalære nu var erstattet af
fotolære.
- Der lå en færdig læseplan i 1974, men den blev så parkeret i ti år. I de mellemliggende år gik skolerne dog bare i
gang på ulovlig vis, siger han.

Formålet var at lære eleverne grundprincipperne. Erling Schmidt og de andre datalærere dengang vidste godt, at de
specifikke programmer nok ikke kunne bruges ude i det virkelige liv.
- Det, de lærte, var forståelsen af, hvad en computer var. Hvad det ville sige at programmere. Den forståelse de fik
med de her maskiner, var jo lige så god som på de andre, siger han.
(…)
I begyndelsen af 90'erne stoppede datalære som valgfag i folkeskolen. I stedet blev computere og EDB et såkaldt
obligatorisk emne. Det betød, at eleverne skulle have undervisning i det, men at der ikke var selvstændige timer til det.
- Problemet var, at der faktisk var færre, der kom til at bruge EDB. For når alle har ansvaret, er der jo ingen, der har det,
siger Erling Schmidt.”
DR-artikel om datalære

GENAKTUELLE PROBLEMSTILLINGER
ALMENDANNENDE ELLER
ARBEJDSMARKEDSORIENTERET

UVM 1972
UVM 1972

Tolbøll 1983
Fischer, Frøkjær & Gedsø 1972

GENAKTUELLE PROBLEMSTILLINGER
BRUGERE ELLER SKABERE

UVM 1972

Christensen 1986

(GEN)AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER
PROGRAMMERINGSORIENTERING
Jeg har altid argumenteret for, at der er en
masse ting, som er blevet oversolgt (…)
Programmering kan været et meget nyttigt
redskab i nogle ganske bestemte situationer,
men man skal ikke overdrive og oversælge
dets betydning
Naur 2006

UVM 1972

UVM 1972

(GEN)AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER
KØNSPROBLEMATIKKER

Elkjær 1988

Hjorth Jensen 1986

Lauritzen & Illum 1987

GENAKTUELLE PROBLEMSTILLINGER
LÆREMIDLER

Yde 1981

UVM 1972

Naur 1966

GENAKTUELLE PROBLEMSTILLINGER
UDDANNELSE AF UDDANNERE

UVM 1972

UVM 1972

UVM 1972

Malmberg 1970

Frandsen 1983
Fischer, Frøkjær & Gedsø,1972

Yde 1981

GENAKTUELLE PROBLEMSTILLINGER
MED ELLER UDEN STRØM

UVM 1972

UVM 1972

Frandsen 1983

GENAKTUELLE PROBLEMSTILLINGER
SELVSTÆNDIGT FAG ELLER INTEGRERET I FAG

UVM 1972

Wang 1982
Fischer, Frøkjær & Gedsø 1972

UVM 1972

GENAKTUELLE PROBLEMSTILLINGER
DET SAMFUNDSKRITISKE PERSPEKTIV I FOKUS

UVM i 1985
UVM i 1985

Eriksen 1983

Naur 1968

HVOR ER VI I DAG?

HVAD SER VISIONERNE FOR FREMTIDEN
UD TIL AT VÆRE?

NOGLE PROBLEMSTILLINGER I DAG

HVAD DER ER SKET PÅ OMRÅDET SIDEN 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En styrket indsats for it i folkeskolen
Digitale læremidler
Demonstrationsskoleforsøg og lærernetværk
Brugerportalinitiativet og læringsplatforme
Nye Fælles Mål fra skoleåret 2015/2016
FabLab@SCHOOLdk
Coding Class
DR ultra:bit
DigiPippi
Spilbaseret læring
Diskussioner i perioden: Hvad skal børn kunne?
Skolernes egne it-initiativer

HVAD VED BØRN OG UNGE* (IKKE) I DAG?
*og måske mange voksne

Undervisningsministeriet 2018

SAMTALER MED ELEVER

Caeli & Bundsgaard 2018

FORSØG MED TEKNOLOGIFORSTÅELSE

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/okt/181005-46-skoler-er-udvalgt-til-forsoeg-med-teknologiforstaaelse-i-folkeskolen

KOMPETENCEMÅL: TEKNOLOGIFORSTÅELSE

KOMPETENCEMÅL FOR TEKNOLOGIFORSTÅELSE SOM SELVSTÆNDIGT FAG
DIGITAL MYNDIGGØRELSE

Omhandler kritisk, refleksiv og konstruktiv
undersøgelse og forståelse af digitale
artefakters muligheder og konsekvenser

DIGITAL DESIGN OG DESIGNPROCESSER

Omhandler tilrettelæggelse og gennemførelse
af en iterativ designproces under hensyntagen
til en fremtidig brugskontekst

COMPUTATIONEL TANKEGANG

Omhandler analyse, modellering og
strukturering af data og dataprocesser

TEKNOLOGISK HANDLEEVNE

Omhandler mestring af computersystemer,
digitale værktøjer og tilhørende sprog samt
programmering
https://emu.dk/grundskole/teknologiforstaelse/faelles-mal

OG INTEGRERET I FAGENE (EKSEMPLER)

TEKFORSØGET.DK

www.tekforsøget.dk

VI KAN LÆRE AF VORES EGEN HISTORIE …
… som er fyldt med visionære tanker og inspiration

De fleste af disse bøger er venligst udlånt at Dansk Datahistorisk Forening

FOR EKSEMPEL

HISTORIEN KAN SÆTTE TING I PERSPEKTIV
”I halvfemserne får flere danskere en computer i hjemmet. Og man vænner sig til nye
måder at bruge teknologien på.

Ifølge Michael Ringgaard, systemudvikleren fra Google, går noget måske tabt her. Blandt
andet fordi indsigten forsvinder.
- Der var et skifte fra, at man i starten af 80'erne købte en computer og så selv
programmerede den til det, den skulle. I dag kan vi slet ikke forestille os det, siger han.
- Hvornår har du sidst købt en programpakke, pakket den ud og installeret den? Vi er vant
til nu, at software bare findes på nettet. Vi tænker slet ikke over, at det er programmer, vi
kører.
Han mener, det er vigtigt, at vi går tilbage til der, hvor det hele kom fra, for at sætte tingene
i perspektiv.

For vi er blevet så vant til teknologien, at vi ikke kan se udviklingen bag.”

DR-artikel om datalære

FORSTÅELSE MED SLUKKET SKÆRM

Frandsen 1983

NOGET AT TÆNKE OVER
Når forskere gør deres hjemmearbejde ordentligt, ved de, hvad tidligere
generationer af forskere har forsøgt og gjort, og hvor de har lykkedes og
mislykkedes. De undgår at ”genopfinde hjulet” ved at anerkende
forgængere, der opbyggede det fundament, den nuværende
generation af forskere nu står på.
(...)
Datalogisk tænkning har en rig og bred historie med mange
konkurrerende og komplementerende ideer. Mange af de centrale
ideer er blevet opdaget, genopdaget, genpræsenteret og redefineret
igen og igen. Der er fundet mange blindgyder, og misforståelser er
blevet opdaget, for at se dem dukke op igen senere. Mange ambitiøse
og stærke ideer er blevet fuldstændig glemt. At ignorere historien og
arbejdet fra feltets pionerer forringer udviklingen af datalogisk tænkning
i stedet for at styrke den.
Tedre & Denning, 2016 – egen oversættelse

”We must not forget that the wheel is reinvented so often because
it is a very good idea; I've learned to worry more about the
soundness of ideas that were invented only once.”
Parnas, 1996
Men udvikle et fag i styrket form, bygget på vores historiske
fundament og indsigt – ikke forfra med samme fejl
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