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Af  Elisa Nadire Caeli

I 
1500-tallet begyndte de første 
danske skoler at undervise i læsning 
af danske tekster, der blev oprettet 
skrive- og regneskoler, og et par 
hundrede år senere blev under-

visningen i disse skoler gratis, så alle børn 
kunne deltage. Færdigheder i at kunne læse, 
skrive og regne var vigtige forudsætninger for 
udvikling af indsigt og for at kunne deltage 
aktivt i samfundet. 

De seneste 50 år har samfundet ændret sig 
drastisk i takt med udviklingen af digitale 
teknologier. Der findes næppe den elev eller 
studerende, der ikke anvender digitale enhe-
der i løbet af dagen. Med vores smartphones 
er vi altid online. De følger os – bogstavelig 
talt – i lommen. Adskillige apps løser lynhur-
tigt problemer for os, som vi tidligere foretog 
manuelt. De hjælper os for eksempel med 
at finde den hurtigste rute, finde de bedste 
tilbud, udveksle penge eller læse nyheder højt 
for os. Samtidig lagrer de en masse data om 
os. Hvor vi er hvornår. Hvad vi laver. Hvem 

vi snakker med. Hvad vi snakker om. Hvad 
vi interesserer os for. Og hvad der sandsyn-
ligvis vil interessere os i fremtiden. Vores 
digitale data bidrager til Googles, Facebooks, 
Amazons og mange flere softwarevirksomhe-
ders forsyningskæder. De bidrager også med 
information, der eksempelvis kan afhjælpe 
sygdomme. På godt og på ondt indvirker 
de på vores liv. Udviklingen nødvendiggør, 
at vi som samfundsborgere udvikler andre 
kompetencer end for 500 år siden. 

Folkeskolens formål er blandt andet at 
”forberede eleverne til deltagelse, medan-
svar, rettigheder og pligter i et samfund med 
frihed og folkestyre”. Hvis vi skal leve op til 
dette formål i et samfund, der er præget af 
digitalisering, og hvor digitale teknologier er 
indlejret i stort set alt, hvad vi foretager os, 
bør alle udvikle teknologiforståelse.

Forståelse frem for blot brug
I mere end et halvt århundrede har eksperter 
på området, såsom Danmarks første profes-
sor i datalogi Peter Naur, opfordret til, at for-
ståelse for programmering af computere bør 

bringes ind i den almene uddannelse. Magten 
over et digitaliseret – eller datamatiseret, som 
han kaldte det – samfund ligger hos dem, 
der forstår, hvordan det virker. Uden denne 
forståelse er demokratiet i fare, advarede han. 
I midten af 1960’erne påpegede han, at ud-
vikling af en sådan forståelse netop må indgå 
på linje med læsning, skrivning og regning – 
som almendannende færdigheder for at virke 
i samfundet – men ikke med sigte på at blive 
specialist såsom programmør eller tekniker.

Fagfolk og didaktikere arbejdede i 
1970’erne på et fag, hvor elever blandt andet 
skulle udvikle sådanne datalogiske kompe-
tencer (faget datalære), men det kom kun 
på skemaet som valgfag, og da computere 
begyndte at rykke ind i klasseværelserne i 
1980’erne og 1990’erne, begyndte fokus i 
højere grad at flytte sig til at lære at betjene 
maskinerne som brugere fremfor at lære at 
forstå, hvordan de virkede, og hvordan man 
kunne udvikle programmer til dem. I dag 
er vi tilbage ved debatten om, at børn skal 
udvikle datalogiske kompetencer. De skal 
udvikle forståelse for digitale teknologier og 
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brug af data fremfor blot at lære at bruge en 
computer. Både så de kan deltage i udvik-
lingen, men også så de kan blive i stand til 
at forstå digitale teknologiers betydning og 
agere meningsfuldt i samfundet. Indtil videre 
har Undervisningsministeriet igangsat et 
treårigt forsøg på 46 skoler, hvor teknologi-
forståelse afprøves som selvstændigt fag og 
som faglighed i udvalgte fag. Det indgår altså 
endnu ikke i grundskolens fagrække som et 
obligatorisk fag for alle.

Godt – men stadig lang vej
I 2018 undersøgte man i det internationale 
studie ICILS danske elevers teknologiforstå-
else, mere specifikt 8.-klasse-elevers com-
puter- og informationskompetencer samt 
kompetencer i datalogisk tænkning. Com-
puter- og informationskompetence defineres 
som ”en persons evne til at anvende compu-
tere til at undersøge, skabe og kommunikere 
med henblik på hensigtsmæssig deltagelse 
i hjemmet, i skolen, på arbejdspladsen og i 
samfundet”, mens kompetence i datalogisk 
tænkning defineres som ”en persons evne 
til at identificere de aspekter ved virkelige 
problemer, som er egnet til at blive formu-
leret datalogisk, samt at vurdere og udvikle 
algoritmiske løsninger på disse problemer, så 
løsningerne kan behandles af en computer”.

Resultaterne er netop blevet offentliggjort, 
og på sin vis er de positive. Der er fremgang 
siden sidste ICILS-undersøgelse i 2013, og de 
danske elever ligger helt i top i en sammen-
ligning med de andre deltagende lande. Men 
det er ikke ensbetydende med, at elevernes 
kompetencer er tilstrækkelige. Danske elever 
er som nævnt ikke blevet undervist i teknolo-
giforståelse som en obligatorisk del af deres 
uddannelse, ligesom de andre deltagende 
landes elever heller ikke er det. Resultatet er 
derfor udtryk for, hvordan eleverne har kla-
ret sig enten helt uden undervisning i det, de 
er blevet vurderet i, eller med undervisning 
på skolers eller læreres egne initiativer.

Når det gælder computer- og informations-
kompetencer ligger en overvejende del af de 
danske elever på informationskompetence-
niveau 2 ud af 4. Det betyder ifølge under-
søgelsens resultatnotat, at de sandsynligvis 
ikke er i stand til at gennemskue forholdsvis 
åbenlyse forsøg på at narre dem på nettet, 
at de næppe forholder sig kritisk til forud-
sætninger og interesser hos producenter af 
indhold, og at de ikke i tilstrækkelig høj grad 
kan tilrettelægge information, der retter sig 
imod en given målgruppe.

Når det gælder datalogisk tænkning, pla-
cerer de danske elever sig overvejende på det 

midterste interval af tre. Det vil blandt andet 
sige, at de viser forståelse for, at datalogiske 
beregninger kan anvendes til praktisk løsning 
af problemer i den virkelige verden. Forskel-
len mellem det midterste og det nederste in-
terval er overordnet set, at elever, der placerer 
sig i det nederste interval, overvejende har 
udviklet mere færdigheds- og brugsoriente-
rede kompetencer, mens forskellen mellem 
det midterste og det øverste interval overord-
net set er, at elever på det øverste interval i 
tillæg kan generalisere deres datalogiske løs-
ninger på problemer, så de altså kan overføre 
dem på andre problemer, samt at de besidder 
metakognitive kompetencer til at forklare 
dele af deres problemløsningsproces. Det kan 
de danske elever i overvejende grad ikke.

Bør være obligatorisk
I foråret 2018 – perioden hvor undersøgel-
sen blev gennemført – talte jeg med nogle 
8.-klasse-elever om deres forståelse for brug 
af apps og de data, deres smartphones 
indsamler om dem. Jeg spurgte blandt andet 
ind til, om noget kunne få dem til ikke at 
ville downloade en app. En elev svarede, at 
han ikke havde noget at skjule, og hvad var 
det værste, der kunne ske? En målrettet an-
nonce? En anden vidste slet ikke, at data om 
hende fra for eksempel Facebook blev brugt 
til noget, men hun syntes, det var smart med 
målrettede annoncer, hvor systemet havde 
fundet ens interesser. En tredje elev var mere 
skeptisk og syntes, at det på en måde var lidt 
skræmmende, at alt blev brugt og nærmest 
lyttet til. 

I samme periode udgav Undervisningsmi-
nisteriet en rapport om styrkelse af dataetik 
og it-sikkerhed, hvor det blandt andet 
fremgik, at ”børn og unge er mere opmærk-
somme på at beskytte personfølsomme 
oplysninger som f.eks. navn og kontooplys-
ninger, end at beskytte data, der fortæller om 
deres adfærd på nettet, som eksempelvis kan 
bruges af virksomheder til markedsføring”. 
De havde en oplevelse af kontrol over de 
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data, de delte, men den følelse handlede blot 
om kontrol over deres eget input – dvs. dét, 
de lagde op. Opfattelsen tog altså ikke højde 
for, at man ”ikke altid kan styre, hvad disse 
oplysninger bliver brugt til af andre (out-
put)”. Derudover syntes de heller ikke at være 
opmærksomme på, at ”forskellige apps kan 
lytte med og filme, uden man tænker over 
det”, og en stor del beskyttede ikke deres data 
og bekymrede sig heller ikke om det. 

Der er gang i mange spændende initiativer 
på dette fagområde, men udelukkende på 
forsøgsbasis eller på skolernes egne initiati-
ver. Det er således temmelig tilfældigt, om 
eleverne bliver undervist i faget, og hvilke 
dele af faget de i så fald bliver undervist i. 
Og det er temmelig tilfældigt, om skolerne 
har lærere med de rette faglige kvalifikatio-
ner og overskud til at varetage et fagfelt i 
udvikling, som ingen rigtigt er uddannet til 
at varetage. Men det er væsentligt, at vi får 
inkluderet teknologiforståelse i folkeskolens 
obligatoriske fagrække, for at herredømmet 
over computerne og deres anvendelse med 
Naurs ord ”kommer til at ligge, hvor det bør: 
hos os alle”. 
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