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Teknologiforståelse – hvem?
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Robotteknologi  - indsatsområde siden 
2014 (robotnørderiet.dk)

MSOW – Makerspace on Wheels – ud i 
regionen

Makerspacecall fra Villumfonden

Micro:bit

Mange digitale læremidler til udlån – se 
på mitcfu

Hvordan? Den didaktiske tilgang

Hvad 
arbejder vi 
med? 



Teknologiforståelse
Hvorfor?
§ Eleverne skal blive bevidste om, hvordan teknologier 

påvirker dem og vores samfund – hvad 
digitaliseringen gør ved børn og unges 
virkelighedsopfattelse.

§ Det er  vigtigt, at børn kan gennemskue de 
teknologier, der styrer vores adfærd.



Det praktiske

Slides fra i dag kan findes på vores 
hjemmeside:
https://phabsalon.dk/cfafholdte-kurser/

Vi sender efter i dag et link, hvor I kan 
skrive jer på til vores regionale netværk, 
hvis I ikke allerede er tilmeldt. I vil 
herefter modtage info om regionale og 
nationale initiativer i den forbindelse.

https://phabsalon.dk/cfu/dine-kurser/materialer-fra-afholdte-kurser/


Dagens program:

08.30 - 09.00:  Ankomst og kaffe/te/morgenmad

09.00 - 10.00:  Velkomst og kick off med korte oplæg og aktiviteter i auditoriet:

10.00 - 12.00:  Workshoprunde 1

12.00 - 12.40:  Frokost

12.45 - 14.45:  Workshoprunde 2

14.45 - 15.15:  Netværk, bobler og tapas

15.15 - 16.00:  Keynote v/ Nikolaj Sonne



Velkommen til Mads Sode, 
Styrelsen for It & Læring



Teknologiforståelse 

- en lynintroduktion v/Pernille Lomholt og Eva 
Petropouleas



Se prototyper og meget 
mere på 
www.tekforsøget.dk

http://about:0


Dear Data Project

A week of complaints…



https://www.youtube.com/watch?v=RdU--d46D80

https://www.youtube.com/watch%3Fv=RdU--d46D80


Kommende 
arrangementer
www.dataforståelse.dk

Hvilke data betaler jeg med, når noget er ’gratis’?
Hvordan kan et enkelt tweet ødelægge dit liv?
Hvilke apps på min mobiltelefon har adgang til 
kameraet og mikrofon?
Hvorfor kan en addblocker være en god ide?
Hvad er mine privatlivsindstillinger på Facebook?
Hvorfor skal jeg betale mere for en vare, end de 
skal i Tyskland?

Gratis workshops i dataforståelse i 
samarbejde med data-etisk ekspert 
Pernille Tranberg:

● D. 16. januar i Greve kl. 13.30-16.30: 
Tilmelding: 

● kortlink.dk/2356s

● D. 4. februar i Roskilde kl. 13.00-16.00: 
Tilmelding:

● kortlink.dk/2457y

http://kortlink.dk/2356s
http://kortlink.dk/2457y


https://www.youtube.com/watch?v=cDA3_5982h8

https://www.youtube.com/watch%3Fv=cDA3_5982h8


https://quickdraw.withgoogle.com/#

https://quickdraw.withgoogle.com/


Workshop 1: Myndiggørelse og dannelse i et samfund præget af digitalisering
V/ Søren Bøgh Knudsen & lærerstuderende fra Future Clasroom Teacher
Lokale A.1.03

Workshop 2: Designtænkning og kompleks problemløsning
V/ Mikkel Hjordt & Johannes Fibiger
Lokale A.1.04

Workshop 3: Computational tankegang og teknologisk handleevne
V/Pernille Lomholt Christensen & Eva Petropouleas
Lokale A.1.05


