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Abstract 
This project examines how literacy has changed in its link to information technology. Through 

the view of technoscience, this project explores the technological aspects of the modern 

perception of literacy. These aspects are documented through an analysis based on different 

philosophical viewpoints of the understanding of information technology. These viewpoints 

are then conveyed to the digitization of literacy. Furthermore this project aims to understand 

how this combination produces complications in the work with literacy in the Danish primary 

schools. By narrowing down, the project chooses digital footprints as a way to create a 

reflective approach to digital literacy. In order to embrace the projects conclusion, that literacy 

and digital can’t be disassembled, the project contains a presentation of a possible design. The 

design is developed on the merits of interviews and a observation. This with a focus on user-

driven development. The project concludes that a collaboration, based on technological 

subjects between student teachers and professional teachers, could be a way to embrace the 

complications of digital literacy in the Danish primary schools.     
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Begrebsafklaring 

● IT - Informationsteknologi. Teknologier som mobilen og computeren. 

 

● IT-sikkerhed - Sikkerhedsaspekter i computere og andre informationsteknologier. 

Dette område dækker over antivirus programmer: I det hele taget, hvordan man 

forsvare sig mod digitale trusler  

 

● Digital dannelse - En begrebsliggørelse af det digitale aspekt af dannelsen. 

 

● Cookies - Samling af informationer om hvilke hjemmesider og funktioner der besøges 

på nettet  

 

● Algoritmer - Et system der automatisk løser bestemte typer af problemer, gennem 

behandling af data. 

 

● Digitale fodspor - De data brugeren afgiver på internettet, gennem brug af internettet. 

 

● Big data - dækker over indsamling, opbevaring, analyse, processering og fortolkning 

af enorme mængder af data 

 

● Future Classroom Lab - Et europæisk samarbejde om at finde nye måder, hvorpå der 

kan arbejdes med teknologi i undervisningen. Future Classroom Lab er i Danmark 

lokaliseret på Københavns professionshøjskolen, campus Carlsberg.   

 

● Future Classroom Teacher - En retning på Københavns professionshøjskoles 

læreruddannelsen, hvor der dykkes ned i teknologiens betydning for børns læring.  

Linjen er etableret i samarbejde med Future Classroom Lab.    
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1.0 Indledning 

Projektet tager udgangspunkt i en kobling mellem digital og dannelse. Dette ses gennem 

dannelsesbegrebets udvikling, ved implementeringen af IT i samfundet. Projektet undersøger 

mere præcist, hvordan der kan ses på dannelsen gennem en teknologiteoretisk analyse, samt en 

grundforståelse for dannelse som pædagogisk begreb. Dette med henblik på at nærme sig en 

forståelse af samfundets teknologiske udvikling, samt at sætte fokus på dens komplikationer, 

som udtrykkes i dannelsen. Projektet ser mere specifikt på digitale fodspor, der ses som en del 

af den digitale dannelse. Dette grunder i samfundets fokus på den refleksive del af digital 

dannelse, hvor digitale fodspor kommer til udtryk. Projektet bidrager derefter med et idéoplæg 

til, hvordan der skabes en kobling mellem digital og dannelse, med udgangspunkt i læren om 

digitale fodspor. 
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1.1 Problemformulering 
Hvordan sætter brugen af IT i samfundet nye kriterier for den almene dannelse, og hvordan 
kan et samarbejde mellem lærerstuderende og folkeskolelærere etableres for at inkludere 
undervisning i digitale fodspor? 
 
 
1.2 Arbejdsspørgsmål 

1. Hvad rummer dannelsesbegrebet? 

Med dette spørgsmål søges der svar på hvad dannelse er, samt hvilken indflydelse IT 

har på begrebets udvikling. Spørgsmålet står som fundament til forståelse for, 

hvorvidt der er sket en udvikling af den almene dannelse, og dermed også til en videre 

debat omkring den digitale dannelses rolle i folkeskolen.  
 

2. Hvordan kan der ses på IT gennem forskellige teknologifilosofiske standpunkter? 

Der søges svar på hvordan teknologi kan forstås fra forskellige perspektiver, i forhold 

til hvordan det påvirker samfundet og udviklingen af almene dannelse. 

 

3. Hvilke aspekter af IT er væsentlige i nutidens dannelse? 

Der svares på, hvordan projektets fokus indsnævres. 

 

4. Hvordan undervises der i digitale fodspor i folkeskolen? 

Der ønskes svar på, hvordan der undervises i digitale fodspor og hvilke 

komplikationer der opstår. Samtidig ønskes der indsigt i, hvilke 

undervisningsmaterialer der findes til undervisning i digitale fodspor.  

 

5. Hvordan kan et design til lærernes undervisning etableres for at inkludere 

undervisning i digitale fodspor? 

Der udformes en beskrivelse på et muligt design, der kan give lærerne den 

nødvendige støtte der skal til, så de kan undervise i digitale fodspor. 
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1.3 Problemfelt   

 

Hverdagen er spækket med digitale teknologier, og IT spiller en stadig større rolle i både 

arbejds- og hverdagslivet. Vi ser bl.a. kontanter blive erstattet af kreditkort og kreditkortet 

erstattet senere af betalings apps. Der bliver konstant innoveret på digitale teknologier og 

brugerne infiltreres i disse innovationer. Dette fordi brugeren af digital teknologi, i flere 

sammenhænge, er et grundlæggende element for teknologiens udvikling, eftersom brugerens 

digitale fodspor anvendes til at danne en brugerprofil, der inkluderer interesser og behov. Disse 

informationer kan bl.a. bidrage til tilpasning af reklamer, så de passer til brugerens interesser 

(Laulund, 2016). Brugen af internettet, og mange andre teknologier, er på mange måder i 

baggrunden, og mennesket reflekterer ikke nødvendigvis over brugen. Dette har fået flere 

teknologifilosoffer og professorer til at stille spørgsmålstegn ved, hvordan teknologi påvirker 

menneskets rolle i samfundet. Kirsten Drotner, professor i medievidenskab på Syddansk 

Universitet, møntede begrebet digital dannelse i 1990’erne, grundet et behov for at italesætte 

det digitales indvirkning på menneskets dagligdag (Drotner, 2018: 3). 

Mere interessant bliver det, når mangel på dannelse i den digitale verden bliver 

tydelig. Fredag d. 25 oktober 2019 blev 20-årige Anthon Knudtzon dømt til 20 dages fængsel, 

samt en bøde på 6000 kr, fordi han 5 år tidligere havde delt en video af to personer under 18 

år, have samleje. Denne video delte han i en alder af 15 år. Nu 5 år senere er han og 1000 andre, 

som en del af en større sag, blevet sigtet for deling af børneporno (Fauerholdt, 2019). Digitale 

fodspor er derfor på mange måder et vigtigt emne, da det dækker over aspekter som privatliv 

og lovbestemmelser. Digitale fodspor afgiver vi når vi benytter os af internettet, gennem bl.a. 

vores smartphone eller computer. Mere præcist er digitale fodspor en betegnelse for individets 

færden på internettet. Gennem algoritmer kan store internetvirksomheder, såsom Google, 

indsamle og lagre data, som senere kan bruges til f.eks. videresalg. Denne datalagring kan ske 

gennem cookies, deling, søgning og interaktioner på sociale medier og andre hjemmesider 

(Holm, 2019: 11). Digitale fodspor får sit navn efter brugerens afgivning af digitale aftryk, som 

altid vil være sporbare. Digitale fodspor afviger fra den bogstavelige og fysiske slags, da de 

digitale informationer om brugerne aldrig forsvinder fuldkommen (Skov, 2016). Dette gør 

digitale fodspor til et vigtigt aspekt af internettet og den digitale dannelse. TV2 dokumenterer 

en undersøgelse, lavet af Digitaliseringsstyrelsen, der viser at fire ud af ti danskere, ikke føler 

sig klædt ordentlig på til at kunne navigere på internettet (Goos, 2018). Denne mangel på 

digitale kompetencer, er der flere der mener bør inkluderes allerede i folkeskolen. Dette ses i 
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udarbejdelsen af samtlige undervisningsmaterialer af bl.a. Børns Vilkår og Medierådet. 

Formålet med at kompetenceudvikle allerede i folkeskolen, er at gøre danskerne til kompetente 

brugere af IT og internettet. I antologien Unges digitale dannelse, der i 2017 blev lavet i 

samarbejde med Medierådet, beskriver Anne Mette Thorhauge der er lektor i IT og 

kommunikation, samspillet mellem den almene- og digitale dannelse; 

“den er af største vigtighed i et samfund under hastig forandring […] På den måde skal 

begrebet digital dannelse ikke forstås som en erstatning eller et alternativ til den 

klassiske dannelse, men derimod som en reaktualisering af dannelsesbegrebet i en tid, 

hvor digitale medier og teknologier i bredere forstand forandrer vilkårene” (Thorhauge, 

2017: 57).  

Det er med dette interessant, hvorfor det digitale endnu ikke er integreret i folkeskolens almene 

dannelse. Læreruddannelsens grundfaglighed rummer, trods den digitale udvikling, ikke 

digitale fagkomptencer. Jakob Harder, dekan på Københavns professionshøjskole, 

argumenterede på en konference for lærere, ved Future Classroom Lab, at en dannelse der 

bedre omfatter det tekniske aspekt, er nødvendig. (Future Classroom, 2019). Jakob Harder står 

derfor i spidsen for det fremtidige fag Teknologiforståelse og digital dannelse, som er et nyt 

fagmodul på læreruddannelsen (Harder, 2019).  
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1.4 Semesterbindinger  

1.4.1 Subjektivitet, teknologi og samfund 
Subjektivitet, teknologi og samfund (STS) forankres gennem analyse af begrebsdefinitionerne: 

digitale dannelse og digitale fodspor. Der søges svar på, hvilke udfordringer der skal 

imødekommes, når det digitale aspekt integreres i almen dannelse. STS søger at undersøge, 

hvordan IT konstruerer nye kriterier for dannelse. Ydermere ses der gennem STS på, hvordan 

digitale fodspor kan repræsentere den refleksive del af dannelsen. 
 

1.4.2 Design og Konstruktion 
Design og Konstruktion står som sekundær semesterbinding, og skal i projektet danne 

rammerne for en løsning på, hvordan undervisning i digitale fodspor kan inkluderes i 

folkeskolen. Der søges at forme et designoplæg, som benytter de kompetencer lærerstuderende 

tildeles, når det kommer til læren om digital dannelse.    
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2.0 Anvendte metoder 

I dette kapitel præsenteres projektets metoder for at skabe et indblik i, hvordan projektet 

bevæger sig omkring problemformuleringen. Metoderne repræsenterer faglighed inden for 

både STS og Design og Konstruktion. Der vil ikke være en klar opdeling mellem, hvilke 

metoder der tilhører hvilken dimension, da fagene trækker på nogle af de samme metoder. Med 

en metodeafklaring, ønskes der at danne et overblik over, hvordan projektet formes.  

 

2.1 Videnskabsteoretisk metode 
I det følgende afsnit introduceres projektets anvendelse af videnskabsteoretisk metode. 

Formålet med dette afsnit er at tydeliggøre, hvordan videnskabsteori er blevet grebet an, i 

henhold til at skabe et projekt med refleksivt brug af videnskabsteori.  

Kaare Pedersen, tidligere forsker og vejleder på Roskilde Universitet, skriver i bogen 

Problemorienteret projektarbejde at der findes to måder at inddrage videnskabsteori i 

projektarbejdet. Pedersen nævner hhv. “videnskabsteori som udgangspunkt [...og] 

videnskabsteori som refleksion” (Olsen et al., 2015: 108).  

 
Figur 1 (Olsen et al., 2015: 113) 
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Eftersom projektet anvender en refleksiv tilgang til videnskabsteori, har det betydet at vi ikke 

har været fastlåst i vores valg af teori. I stedet har den refleksive tilgang skabt mere åbenhed 

og bidraget til et mere diverst, videnskabsteoretisk projekt. Modellen for den refleksive tilgang 

ses i figur 1.  Det illustreres her, hvordan videnskabsteori kan anvendes som refleksion. Der 

henvises til en løbende refleksion, hvilket fører videnskabsteorien ud i alle projektets kapitler. 

Denne anvendelsestype grunder i et ønske om at reflektere over de videnskabsteorier projektet 

møder, frem for at vælge en bestemt retning fra start. Dette afsnit formidler, hvordan 

videnskabsteori anvendes i projektet, hvor refleksionerne findes i slutningen af hvert kapitel. 

Denne brug af videnskabsteori er valgt for at danne et overblik over, hvordan et projekt kan 

bevæge sig indenfor flere videnskabsteoretiske skoler. Der stilles altså løbende spørgsmål til 

ontologien og epistemologien der fremhæves i projektet. Dette gøres ud fra spørgsmål til de 

enkelte kapitlers “metodologiske og sprogfilosofiske antagelser og 

erkendelsesinteresser/videnskabsidealer” (Olsen et al., 2018: 113).  

 

2.1.1 Videnskabsteoretisk refleksion  
I dette afsnit indgår en refleksion omkring en fremlagt videnskabsteori, der tydes i kapitel 1.0. 

Refleksionen over videnskabsteori i kapitel 1.0 forefindes her, da den videnskabsteoretiske 

metode først er klarlagt i forrige afsnit. Kapitlet ser nærmere på ontologi og epistemologi, 

gennem en sproglig analyse. Det vil sige at der søges svar på, hvilke videnskabsteorier der kan 

tydes i sprogbrugen i kapitlet.  

I perspektiv til brugen af begreber og søgen efter forståelse af begrebsliggørelsen, 

tydes der en socialkonstruktivistisk tilgang til viden. Dette fordi der antages, at 

begrebsliggørelsen af verden danner rammerne for ontologien. Klaus Rasborg, lektor ved 

Institut for samfundsvidenskab og erhverv på Roskilde universitet, skriver; 

“Erkendelsesrelationen kan [...] beskrives som en relation mellem sproget og det sproget er 

om” (Rasborg, 2019: 350). Denne tolkning af socialkonstruktivismen anvendes i kapitel 1.0, 

da der her søges viden gennem forståelsen af sproget, som vejen til erkendelse. Projektet 

indledes dermed med en socialkonstruktivistisk tilgang til viden, hvilket danner en forståelse 

af, at der ikke ligger noget foruden for den sproglige erkendelse. Med dette menes at viden 

skabes gennem fortolkning af virkeligheden, og dermed er i kontinuerlig forandring. 

Ontologien er dermed bundet til forståelsen af at der ikke eksisterer en verden, før den er 

fortolket (Rasborg, 2019: 351). 
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2.2 Det kvalitative semistrukturerede ekspertinterview 
Med det kvalitative interview ønskes der at opnå en kvalitativ viden om vigtige tematikker for 

problemstillingen (Kvale et al, 2009: 41). For at opnå den viden er det nødvendigt at gøre sig 

klart, hvilken slags interviewstruktur der bedst egner sig til interviewet. Dette projekt har valgt 

at tage udgangspunkt i det kvalitative semistrukturerede interview. Med den kvalitative del, 

søges der at forstå processer og fænomener i genstandsfeltet set fra den interviewede persons 

perspektiv. Den interviewedes oplevelse og beskrivelse af disse fænomener, er den viden vi 

ønsker at indsamle (Kvale et al, 2009: 28). Et vigtigt begreb i denne sammenhæng er 

fortolkning. Intervieweren bør løbende gennem interviewet fortolke den interviewedes svar, og 

spørge ind til fortolkningen for at be- eller afkræfte den (Kvale et al, 2009: 48). 

Den kvalitative metode står i modsætning til den kvantitative, der i højere grad søger at skabe 

generel viden gennem surveys og spørgeskemaer. 

Det semistrukturerede aspekt kommer til udtryk i fleksibilitet i interviewet, ved både 

at have planlagte spørgsmål, men også ved at være i stand til at udvikle spørgsmål, der 

adresserer og følger op på det som den interviewede finder meningsfuldt at fortælle 

(Brinkmann et al, 2015: 36). Der er hverken tale om en helt åben og ustruktureret samtale eller 

en fastlåst række spørgsmål. I stedet bevæger det semistrukturerede interview sig et sted 

mellem de to. Ydermere tages der også udgangspunkt i ekspertinterviewet, da projektets 

problemstilling søger viden om et specifikt fagligt felt, hvortil den interviewede bør have 

relevant indsigt i dette felt (Kvale et al, 2009: 167). Ydermere har det været relevant at inddrage 

begrebsinterviewet der bruges som et supplement til det kvalitative interview, da intervieweren 

også søger svar på den interviewedes forståelse og udlægning af centrale begreber indenfor 

problemformuleringens tematikker (Kvale et al, 2009: 171). 

Før interviewet indledes der med en briefing, der har til formål at informere 

den interviewede om, hvilke tematikker interviewet ønsker at berøre. Dette er en mulighed for 

at den interviewede kan få et indblik i interviewets agenda, og komme med mulige 

indvendinger (Kvale et al, 2009: 148). Selve interviewet udføres typisk med udgangspunkt i en 

interviewguide. En interviewguide kan være af mere eller mindre struktureret form, og er en 

dagsorden for spørgsmål og emner som intervieweren ønsker at berøre under interviewet. 

Interviewguiden er et redskab der kan bruges undervejs i interviewet og kan anvendes som 

rettesnor for, hvilke emner og problematikker interviewet skal omhandle. Interviewguiden er 

udarbejdet før selve interviewet og består typisk af specifikke spørgsmål der ønskes svar på, 

men også udkast til spørgsmål, der kan vise sig at blive relevante i løbet af samtalen (Kvale et 
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al, 2009: 143). Disse spørgsmål rummer typisk en tematisk, og/eller en dynamisk dimension. 

De tematiske spørgsmål handler typisk om den interviewedes opfattelse af forskningsemnet. 

Det kan være brugbart at bruge tematiske spørgsmål for at få den interviewedes opfattelse af 

emnet. Dynamiske spørgsmål relaterer sig i højere grad til den interviewedes oplevelser og 

følelser, samtidig med at det kan være med til at bibeholde samtalen i interviewet (Kvale et al, 

2009: 150-51). Et script skal ikke nødvendigvis ses som en cementeret version af interviewets 

forløb. Den konkrete situation interviewet foregår i, kan lede til at den interviewede bidrager 

med udtalelser, der afviger fra de scriptede spørgsmål, men alligevel rummer essentiel viden 

om temaet. Her kan det være en fordel at lægge de præfabrikerede spørgsmål til side og stille 

opfølgende spørgsmål til den interviewede (Brinkmann et al, 2015: 38).  

I forhold til ekspert dimensionen i interviewet kan magtforholdet, mellem den 

interviewede og intervieweren, være en vigtig faktor. Eksperten er typisk en person der før har 

indgået i en interviewsammenhæng, da personens indsigt anses som værende værdifuld. Af 

denne grund kan eksperter have en tendens til at sætte en agenda for interviewet. Dette kan 

give en ubalance i magtforholdet og føre til problemer i faserne efter interviewet. I et 

ekspertinterview forventes det også at intervieweren har en vis indsigt i det faglige felt, da den 

interviewede har som interesse at have en faglig samtale om emnet, frem for en dagligdags 

samtale. Dette gør det også nemmere for intervieweren, at få gennemført sin agenda (Kvale et 

al, 2009: 167). 

Kvaliteten af interviewet har indflydelse på det efterfølgende analysearbejde. På baggrund af 

seks parametre kan man evaluere på kvaliteten af interviewet. De lyder: 

- “Graden af spontane, righoldige, specifikke og relevante svar fra den interviewede. 
 

- Graden af korte interviewspørgsmål og længere svar fra interviewpersonens side. 
 

- Hvor meget intervieweren følger op på og afklarer betydningen, af de relevante aspekter 
af svarene. 
 

- At interviewet i vid udstrækning fortolkes, i løbet af interviewet. 
 

- At intervieweren forsøger at verificere sine fortolkninger af interviewpersonens svar i 
løbet af interviewet. 
 

- At interviewet er „selv-rapporteret", en selvstændig historie, som ikke kræver 
yderligere forklaringer” (Kvale et al, 2009: 186). 
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Som nævnt i starten af afsnittet er det, for denne interviewform, vigtigt at fortolke løbene på 

den interviewedes svar, for at sikre sig at det der bliver sagt mellem linjerne også er det man, 

som interviewer, har forstået. De seks ovenstående parametre skal overskueliggøre 

analysearbejdet og være en indikator for, om interviewet lykkedes. Heraf kan specielt de tre 

sidste parametre være gode indikatorer for kvaliteten af interviewet (Kvale et al, 2009: 186). 
 

2.2.1 Oplevelsen af interviewet med Niels Christian Juul 
Projektets første interview var et ekspertinterview med Niels Christian Juul, lektor emeritus 

med  fagområde i IT-sikkerhed. Under interviewets briefing nævner Juul, at spørgsmålene i 

interviewguiden bevæger sig udenfor hans forskningsfelt. Allerede ved interviewets start bliver 

interviewguiden dermed lagt en smule til side, og der må improviseres en del for at få indblik 

i, hvad Juul kan bidrage med af ekspertviden. I dialogen findes der hurtigt frem til, hvilken 

viden der kan bidrages med, og det bliver nemmere at omformulere spørgsmålene fra guiden. 

Juul kan dermed besvare spørgsmålene, ud fra et forskningsperspektiv. Dette gør,, at 

interviewet stadig bevæger sig indenfor det semistrukturerede ekspertinterview. Det skal dog 

gøres klart, at det er med forbehold for omformulering af interviewguiden. Det er ikke ideelt 

at planlægningen og interviewguiden afviger så meget fra det egentlige interview, og det kan i 

efterarbejdet med interviewet resultere i, at vi ikke nødvendigvis har svar på de 

forskningsspørgsmål vi havde brug for. 

Den lidt hektiske start på interviewet gjorde det svært at bibeholde samtalen i 

interviewet og dets formål, ved at Juul lidt for ofte tog styringen. Det skabte et lidt uklart udfald 

af interviewet, hvor selve formålet ikke skinner igennem i alle spørgsmål og svar. Her kan der 

argumenteres for at magtbalancen, mellem intervieweren og den interviewede, ikke var ideel. 

Balancen kan skyldes modkontrol fra den interviewedes side, der ønsker at påvirke interviewet 

i en anden retning end intervieweren intenderede (Kvale et al, 2009: 52). Trods denne uklarhed 

har Juul stadig bidraget med en ekspertviden, som definerer projektets relevans. Interviewet 

gav først og fremmest et grundlag for videre søgning og forståelse af digital dannelse i 

folkeskolen. Derudover gav det også en forståelse for, hvilke udfordringer der ligger i at 

inkludere IT i den almene dannelse.  

Udførelsen af begrebsinterviewet faldt lidt ud med interviewguiden, da  

Juul ikke mente at kunne svare forskningsbaseret på, hvad digital dannelse rummer. Juul har 

ikke forsket direkte i digital dannelse, og ville dermed ikke svare direkte på, hvad han forbinder 

med denne formulering. I interviewet formår intervieweren dog alligevel, med tematiske 
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spørgsmål, at få afdækket, hvad begrebet rummer. Selve struktureringen af et begrebsinterview 

faldt dog til jorden, da Juuls forskningsfelt ikke dækkede en specifik definition på netop dette 

begreb.   

 

2.2.2 Oplevelsen af interviewet med Ulla Binderup 
Udover ekspertinterviewet med Juul, blev der yderligere udført et ekspertinterview med 

skolelærer Ulla Binderup. Interviewet med Binderup har givet en indsigt i, hvilke udfordringer 

lærerne konkret står med i folkeskolen. Modsat interviewet med Juul, der giver en mere 

strukturel indsigt, har vi her fået en større indsigt i de konkrete problemer folkeskolelærere 

arbejder med. Her også en indsigt i, hvordan de på eget initiativ arbejder med at styrke 

folkeskolebørns digitale dannelse. Metodisk gik interviewet planmæssigt med få 

interviewtekniske fejltagelser.     

Et kritikpunkt til interviewets struktur er, at der ikke blev stillet åbne spørgsmål, der 

opfordrede til yderligere uddybelse. De fleste af de uddybende spørgsmål er i høj grad ja/nej 

spørgsmål. I stedet havde det været ideelt at få interviewpersonen til at udforme et mere 

uddybende svar. Et eksempel på dette opstår, da vi spørger ind til hvem der har ansvaret for 

digital dannelse; “Så det er en delt opgave mellem jer og forældrene?” (bilag 2: 4). Her havde 

det været mere givende at spørge interviewpersonen, hvem hun mener har ansvaret, og derved 

undgå at påvirke hendes svar.  

Efter interviewet er der blevet stillet opfølgende spørgsmål til Binderup, da vi efter 

interviewet har måtte konkludere, at interviewguiden ikke har været tilstrækkelig. Interviewet 

er foretaget via mail, hvilket naturligt skaber nogle komplikationer i forhold til det 

semistrukturerede interview. Manglerne blev ikke vurderet til at være så omfattende, at det var 

nødvendigt at planlægge et nyt interview med Binderup. Set fra et forskningsperspektiv søges 

der, med spørgsmålene, at få en folkeskolelærers besyv på designidéen (bilag 3).  

 

2.3 Det strukturerede interview 

Projektet har gjort brug af det strukturerede interview, der for det meste tager udgangspunkt i 

et spørgeskema. Dette bruges til at stille et antal personer de samme spørgsmål, i samme 

rækkefølge, for at få et bredere empirisk grundlag. Dette skift bliver typisk på bekostning af 

fleksibiliteten i interviewet, da spørgsmålene er faste (AU, interview, 2019). Der er blevet gjort 

brug af denne interviewform i en anden version end førnævnte, da interviewene udspørger både 

en lærerstuderende og en lærer. Dette er udført med to forskellige spørgeskemaer, da det 



                                                                                                                                             
V1924809827 

18 

vurderes at de har forskellige vigtige perspektiver. Interviewene var nødvendige, efter projektet 

fokus indstilledes på digitale fodspor, eftersom der manglede inputs fra en lærer og en 

lærerstuderende i forhold til vigtige tematikker. Ideélt ville flere semistrukturerede interviews 

været gavnligt. Af hensyn til processen og ressourcer, var det mest realistisk at lave 

interviewene som det fremgår i følgende afsnit 2.3.1 og 2.3.2. 

 

2.3.1 Opfølgende struktureret interview med Ulla Binderup 
Efter det semistrukturerede interview med Binderup er der stillet opfølgende spørgsmål. Dette 

har været for at dække, dels digitale fodspor, men også projektets designrationale. Interviewet 

er foretaget via mail, hvilket skaber nogle komplikationer i forhold til det semistrukturerede 

interview, hvorfor interviewet tager udgangspunkt i det strukturerede interview. Set fra et 

forskningsperspektiv søges der, med spørgsmålene, at få en folkeskolelæreres besyv på 

projektets designidé (bilag 3).  

 
2.3.2 Struktureret interview af lærerstuderende  
Det har været relevant for projektet at få lærerstuderendes besyv som supplement til  

interviewet med Binderup. Der er derfor blevet stillet otte spørgsmål til fire lærerstuderende, 

hvor én er knyttet til Future Classroom Teacher på campus Carlsberg. Spørgsmålene er 

besvaret over mail (bilag 4 & 5). Vi har valgt ikke at lave en interviewguide til dette, da 

interviewet afviger meget fra det metodiske grundlag der ligger bag interviewguiden. 

Spørgsmålene fokuserer blandt andet på de studerendes uddannelse, og mere specifikt Future 

Classroom, der arbejder med hvordan fremtidens folkeskole kan se ud (Future Classroom, 

2019). Ydermere har interviewet spurgt ind til, hvordan kurset kan give kompetencer til brug i 

folkeskolen.   

 

2.4 Deltagerobservation 
Deltagerobservation er en metodisk observationsform, hvor forskeren deltager og indsamler 

empiri ved deltagelse i en social kontekst. I værket Deltagende observation (Kristiansen et al., 

2015) præsenteres fire metodiske tilgange til at observere et genstandsfelt: Den totale deltager, 

deltageren som observatør, observatøren som deltager og den totale observatør. Disse fire 

bevæger sig på et spektrum, der repræsenterer hvordan forskeren fremstår under observationen. 

I den ene ende af spektret er den totale deltager, der repræsenterer en observationsform, hvor 

forskerens identitet og agenda er skjult. I den anden ende er den totale observatør, der stræber 
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imod at være fluen på væggen (Kristiansen et al., 2015:100). Vi har valgt at placere vores 

observation et sted mellem den totale deltager og deltageren som observatør. 

I den totale deltagers metodik forsøger forskeren at påvirke situationens autenticitet 

mindst muligt, for at få det bedst mulige indtryk af, hvordan mennesker i det givne felt opfører 

sig og hvad de mener. Det er vigtigt at tilføje at forskeren ikke oplyser sin agenda eller sin 

identitet. (Kristiansen et al., 2015:100). Deltageren som observatørs metodik ligger tæt op ad 

den totale deltager, i den måde observationen forløber. Der er dog vigtige elementer, hvor de 

to adskiller sig fra hinanden. I deltageren som observatør er observatørens identitet samt agenda 

for observationen kendt af de aktører der undersøges. Dette mildner udførelsen af 

observationen for observatører, da etiske problematikker, ved ikke at oplyse sin identitet, 

frafalder (Kristiansen et al., 2015:105-108). 

 

2.4.1 Oplevelsen af deltagerobservationen 
Vi foretog en deltagerobservation på læreruddannelsens campus Carlsberg, i forbindelse med 

at Future Classroom afholdt en konference i samarbejde med ingeniørforeningen IDA. 

Hovedfokus for konferencen var at skabe fokus på teknologi som faglighed. Dette med henblik 

på at arbejde med, hvordan man kan styrke folkeskolens undervisning i teknologiforståelse 

(IDA, 2019). Arrangementet fokuserede blandt andet på faldgruber, ved at begive sig ud på 

internettet. Dette inkluderer blandt andet hacking og informationsdeling, herunder digitale 

fodspor. Ydermere var der fokus på, hvordan man kreativt kan integrere viden om teknologi i 

undervisningen. Konferencen inkluderede workshops, som de lærerstuderende afholdte. De 

pågældende workshops tog udgangspunkt i det undervisningsmateriale, de lærerstuderende 

havde udviklet og afviklet i folkeskoler. Vi deltog i tidslinje, audiohistorie, podcast, VR og 

datego (bilag 6). Der blev afholdt to runder af workshops, hvor konferencedeltagerne selv 

prøvede undervisningsformerne. Efter hver runde blev der givet feedback på de 

lærerstuderendes workshops.  

Der blev udvist en generel positivitet omkring de studerendes arbejde, og de 

deltagende lærerer gav udtryk for, at der var et behov for tiltag som disse. Lærerne deltog på 

eget initiativ, og der var dermed en repræsentation af engagerede lærere. Det var observerbart, 

at deltagerne ønskede inspiration, samt at der var en søgen efter relevant viden inden for det 

digitale aspekt af dannelsen.           
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2.5 Innovativ tilgang  
I projektets design er der gjort brug af metodiske overvejelser med en innovativ tilgang til 

projektet. Overvejelserne lyder blandt andet på, hvor nytænkende designet skulle være. Der er 

dermed taget fat i, om designet skulle bestå af en ny idé eller en forbedring af det eksisterende.  

I projektets analyse er der undersøgt, hvordan dannelsen ændres på baggrund af 

teknologi. Hertil er det også bestemt, at projektet skal dreje sig om et løsningsforslag, der tager 

specifikt udgangspunkt i inkluderingen af undervisning i digitale fodspor. Den innovative 

metodiske tilgang til projektet begrundes i begreber om innovation som, lektor ved Institut for 

Entreprenørskab og Relationsledelse på Syddansk Universitet, Kristian Philipsen har defineret 

som grundbegreber.  

Den innovative tilgang til dette projekt er baseret på en lav innovationshøjde, 

da det ikke har været målet at udvikle en radikal innovation. Når der tales om innovationshøjder 

og bestemmelsen af radikal eller inkrementel innovation, er dette grundbegreber om 

innovation, der danner en forståelse af, hvor nytænkende udviklingen er. Radikal er en 

betegnelse for, at innovationshøjden er høj og dermed udvikles med “stor grad af fornyelse af 

processer” (Philipsen, 2019: 4.4). Når der som i dette projekt udvikles en inkrementel 

innovation, er der tale om en lav innovationshøjde og dermed “væsentlige forbedringer af 

eksisterende processer” (Philipsen, 2019: 4.4). Med denne metodiske tilgang har det været 

målet for projektet, at udvikle et design, som trækker på eksisterende elementer og tænke dem 

ind i en ny relation. Designet baseres derfor på research af, hvilke undervisningsmateriale der 

findes,, når det kommer til undervisning i digital dannelse. Samtidig er der trukket på 

deltagerobservationen ved konferencen i Future Classroom lab (bilag 6) og brugerinvolvering 

(bilag 3, 4 & 5).  

Det er på baggrund af ovenstående metodevalg blevet besluttet, at der udvikles et 

procesdesign (selve designet bliver præsenteret i projektets design rationale). For at nå frem til 

projektets procesdesign, er der gjort brug af innovationsforskerne Tidd & Bessants model 

omkring innovationslandskabet. I denne model ses der på, hvilken form for design der udvikles. 

Modellen kan siges at være en klargøring af, hvilken retning designet bevæger sig i og  hvilken 

form for design der specifikt arbejdes med. Modellen ses i figur 2, med markering af, hvor 

projektets design placeres i landskabet.  
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Figur 2 (Philipsen, 2019: 4.5) 

 

Dette projekt placeres mellem proces og paradigme, hvilket indikerer at designet rummer en 

mild ændring i process og paradigme. At lave en ændring i paradigmet, vil i dette projekt sige, 

at der laves en ændring i, hvordan der ses på forholdet mellem folkeskolen og 

læreruddannelsen. Projektets design forsøger dermed, på baggrund af inspiration fra bl.a Future 

Classroom Teacher, at ændre på læreruddannelsens uddannelsesproces. Mere konkret udvikles 

et idéoplæg til, hvordan der fremadrettet kan skabes et samarbejde mellem folkeskolen og de 

lærerstuderende.  

Projektet bevæger sig primært i idé- og konceptfasen for design, da projektet kun 

præsenterer et idéoplæg. Ses der på figur 3. tydeliggøres det, hvordan et projekt starter i 

idéfasen, hvor målsætninger fastlægges. Modellen visualiserer, hvordan projektets analyse kan 

stå som grundlag for et koncept. Konceptet står i samme fase som planlægningsfasen, hvilket 

er fasen, hvor der udvikles et konkret idéoplæg, så projektet kan føres videre til 

implementeringsfasen.    
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figur 3 (Philipsen, 2019: 3.1) 

 

Dette projekt placeres i konceptfasen, hvor projektets designproces stopper. Der udvikles  altså 

kun et idéoplæg af designets koncept. Med dette i mente er der, i arbejdet med konceptet, blevet 

gjort brug af Steven Alters teori om systemudviklingsmodeller. Alter, professor ved San 

Francisco Universitet, argumenterer for at der er fire byggeklodser til et projekt; Initiering, 

udvikling, implementering, brug & vedligeholdelse:  

- “Initiering: Identificerer problemet, hvem der vil blive påvirket af forbedringen af 

problemet og afklaring af ressourcer til projektet.  

- Udvikling: Indsamling af ressourcerne, nødvendige for projektet. Hertil specificere 

komponenterne i projektet og hvordan de skal udvikles.  

- Implementering: Gennemførsel af designet i organisationen, optræning af 

medarbejderne i det nye system og opfølgende observere implementeringens succes 

rate 

- Brug & vedligeholdelse: Efterfølgende opsyn, for at sikre at designet fungerer og lave 

mindre tilpasninger der ikke kræver et større omstrukturering.” (Alter, 2001: 14-17). 

Alter hævder, at disse fire komponenter er påkrævet for at projektfasen er succesfuld. Under 

hver enkelt fase kan tilgangen ændres, til f.eks. at skabe plads til forskellige iterationer og 

dermed vende tilbage til tidligere faser og revidere designet (Alter, 2001: 23). Dette har givet 

form til seks forskellige strategier. Den oprindelige, og hertil generiske, er døbt 

vandfaldsmodellen. Se figur 4. 
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Figur 4 (Simonsen, 2001, sl. 7) 

 

Vi har valgt at benytte vandfaldsmodellen, eftersom der er lagt vægt på en initiering af projektet 

og dets søgen på at skabe et konceptuelt idéoplæg. Initieringen og grundlaget for projektets 

design, bygger på research samt en analyse af dannelsen. Analysen lægger, sammen med 

projektets metoder, grund for udviklingen af designet. Da projektet kun søger at lave et 

idéoplæg, kan der argumenteres for at der i senere implementering af designet, kan tages fat i 

en iterativ udviklingsmodel. Vandfaldsmodellen er et godt udgangspunkt for dette projekts 

design, da modellen kun har fire stadier og dermed er meget simpel. Modellen har en trinvis 

opstilling, hvilket gør det muligt for designeren at have mere fokus på de enkelte faser. Dette 

resulterer dog i mangel på en iterativ fase, hvor designeren får mulighed for at tilpasse designet 

bedre til brugeren (Simonsen, 2019: 8-9). Det vil derfor i et evt. videre arbejde med projektets 

idéoplæg, være en ide at tage fat i den iterative udviklingsmodel, for at sikre en vellykket 

implementering af et endeligt design.   

2.5.1 Problemtræ 
Problemtræet bliver brugt til at skabe rammerne for problemstillingens årsager og 

konsekvenser. Gennem problemtræet kan designeren samle problemet og konkretisere de 

forskellige årsager, der ligger til grund for problemet. Gennem dette kan der skabes et klart 

overblik og give designeren en bedre forståelse af de sammenhænge, der potentielt kan opstå. 

Problemtræet gør dette ved skematisk at definere årsager og konsekvenser, der placeres under 

og over det centrale problem. Se figur 5. Hertil dannes der rødder til årsagerne og grene til 
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konsekvenserne. Problemtræet er en assisterende faktor i at give et overblik over 

problemstillingen og afgrænse problemfeltet (Kristensen, 2019). I dette projekt er problemtræet 

blevet brugt til at indsnævre problemet og skabe en bedre forståelse for, hvilken retning 

projektet vil bevæge sig i designprocessen.  

 

Figur 5 
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2.5.2 Storyboard 
Storyboardmetoden er almindeligt bedre associeret med filmverden, hvor det er normal kutyme 

i produktionsfasen at anvende et storyboard Storyboardet bidrager med et visuelt manuskript. 

Inden for designprocessen er denne metode et kreativt værktøj til at visualisere, hvordan det 

endelige design kunne komme til at se ud. Dette gøres enten ved at vise de enkelte komponenter 

i designet eller ved at vise dets tiltænkte brug. De to forskellige tilgange til storyboardet, kaldes 

hhv. for hierarkisk og flow. Endeligt kan storyboardet også være en sammensætning af begge 

tilgange, så længe det fremstår tydeligt i storyboardet (Pries-Heje, 2018, sl. 57-64). 

I dette projekt har anvendelsen af storyboardet været udarbejdet med en kombination 

af et hierarkisk- og flow baseret storyboard. Dette udtrykkes ved at opstille de enkelte 

komponenter i designet adskilt fra hinanden, hvilket danner en bedre forståelse af de aktører 

der arbejdes med. Herefter er komponenterne fremvist i den bredere kontekst, for bedre at 

visualisere den ønskede effekt. Vi har valgt denne tilgang, da designet er en processuel 

ændring. Begge tilgange er dermed vigtige at visualisere, for at danne en forståelse for 

designets retning. 
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Figur 6 
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Eftersom problemtræet fokuserer på den digitale dannelse, anvendes storyboardet på digitale 

fodspor, i og med det er en central del af projektet. Det første billede illustrerer en cookie 

placeret midt på skærmen. Næste billede illustrerer lærerens usikkerhed i at skulle formidle 

digitale fodspor til eleverne. Som svar på den opsatte konflikt, viser det næste billede en 

lærerstuderende, der gennem sin uddannelse, danner en bedre forståelse for digitale fodspor i 

bøgerne hun læser. Det sidste billede løser den opstillede konflikt, ved at illustrere det mulige 

samarbejde mellem den erfarne lærer og den lærerstuderende. 

 

2.6 Videnskabsteoretisk refleksion 
Vores metodiske tilgang udspringer fra arbejdsspørgsmål 3, 4 og 5. Vi ønsker at undersøge 

forskellige aktører, der arbejder med eller i folkeskolen for at få et indblik i, hvordan 

folkeskolen inkluderer teknologiundervisning. Dertil ses der på, hvorfor denne inklusion er 

vigtig i forhold til den digitale dannelse. Ydermere ønsker vi at undersøge, hvilke initiativer 

der bliver foretaget for at styrke selvsamme inklusion. Videnskabsteoretisk har vi, i forhold til 

empiriindsamling, bestræbt os på at følge den fænomenologiske skole. Ontologisk har vi valgt 

at fokusere på menneskers opfattelse af dannelse- og teknologirelationen.  Epistemologisk 

anser vi de interviewede personers udtalelser som empiri, der giver en kvalitativ indsigt i, 

hvordan de ser interaktionen mellem teknologi og menneske. 

I henhold til at undersøge den nuværende inklusion af teknologiundervisning, har vi 

foretaget kvalitative interviews af forskellige aktører, der har tilknytning til folkeskolen. Dette 

giver os empiri, der bidrager til at skabe et billede af, hvordan situationen i folkeskolen er og 

hvordan de mener den kan forbedres. I henhold til at undersøge, hvilke initiativer der bliver 

taget for at styrke folkeskolens teknologiundervisning, har vi foretaget en deltagerobservation 

ved Future Classroom Labs konference. Her fik vi indblik i, hvordan lærerstuderende arbejder 

med fremtidens folkeskole. Dette har også givet et indblik i, hvordan de arbejder for at styrke 

deres egne kompetencer indenfor teknologiundervisning.  
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3.0 Projektets teoretiske grundlag    

Kapitlets teori dækker over de teorier der bruges i analysen. Teorierne har rødder i STS så vel 

som Design og Konstruktion og har til formål at sætte læseren ind i teorierne, så der skabes et 

kendskab til projektets teoretiske grundlag. Der vil til sidst i kapitlet ses nærmere på 

videnskabsteori og overvejelser omkring projektets videnskabelige retning. 

 
3.1 STS  
Teorien inden for dimensionen STS ser på menneskets relation til teknologien og omvendt. 

Teorierne italesætter, hvilket forhold der dannes her imellem, samt problematikken om hvad 

der styrer samfundsudviklingen. Disse teorier bruges i rapporten som grundlag for en analyse 

af dannelsesbegrebet og dets udvikling i en digital verden.  

  

3.1.1 Dannelsesteori 
Lektor i pædagogisk filosofi ved Aarhus Universitet, Thomas Aastrup Rømer, definerer 

dannelsen således; “Dannelse handler om forbindelsen mellem mennesket og verden” (Rømer, 

2019: 13). Dannelsesteori må med denne definition rumme teorier om, hvordan mennesket 

formes i forbindelse til samfundet. Dannelsesteori er på mange måder omfangsrig, da den 

“handler om det, som opstår i det, som er, dvs. i traditionens væv” (Rømer, 2019: 41). Med 

andre ord grunder dannelsesteori altså i de pædagogiske- og samfundstraditioner, som hører til 

en given tid. Med det sagt er dannelsesteorien i en kontinuerlig forandring baseret på tradition. 

I dette projekt vil der gøres brug af definitioner på dannelse og en grundlæggende forståelse 

for dannelsesteori. Dette gøres med udgangspunkt i den tyske pædagog og didaktiker, 

Wolfgang Klafki. Klafki står som repræsentant for den dannelse der, i 1960’erne og frem, har 

påvirket den danske lærerkreds (Rømer, 2019). Projektet tager dermed fat i den kategoriale 

dannelsesteori, som Klafki definerer som en sammenvævning af material- og formal 

dannelsesteori, som vist i figur 7.  
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Figur 7 (Gravesen, 2015: 1.8) 

  

Material er en betegnelse for dannelsesteorier, der rummer den konkrete dannelse. Her menes 

den dannelse som er synlig eller kalkulerbar. Torben Nørregaard Rasmussen, professor ved 

VIA University College, beskriver de materiale dannelsesteorier som noget der tilegnes. 

Hermed en forståelse af at dannelse er en betegnelse for grundlæggende kompetencer og 

tilegnelsen af viden. Der argumenteres for, at material står for normbaseret dannelse. 

Rasmussen beskriver også teorien om formal dannelse, og beskriver denne form for dannelse 

som rammen for subjektets erfaring og refleksive dannelse. Med dette menes der, at der også 

eksisterer en dannelse af mennesket, som sker gennem erfaringer. Denne dannelse knytter sig 

til det personlige og individets tanker (Rasmussen, 2014).  

I bogen Dannelsesteori og didaktik - Nye studier, gennemgås Klafkis studier. I bogen 

skriver oversætteren Bjørn Christensen, en sammenfatning af kategorialdannelsesteori. Her 

pointeres det at “[...] dialektik[ken] mellem det subjektive og det objektive i undervisningen er 

grundessensen i Klafkis kategorialdanneslsesteori” (Klafki, 2011: 17). Kategorial dannelse er 

altså en kobling af formal- og material dannelse, hvilket betyder at dannelsen ifølge Klafki bør 

rumme en vekslen mellem metoder. Kategorial dannelse bestræber sig på at lade den der 

dannes fremstå som et subjekt, der er aktivt deltagende i dannelsesprocessen. Samtidig lægges 
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der vægt på at dannelsen sker inden for rammerne af det sociokulturelle, hvilket betyder at det 

sociokulturelle har betydning for, hvad der accepteres som dannelse (Gravesen, 2015: 1.8). 

Klafki argumenterer for at dannelsen først og fremmest defineres ved begreberne 

“Selvbestemmelse, frihed, emancipation, autonomi, myndighed, fornuft, selvvirksomhed” 

(Klafki, 2011: 32). Disse begreber knytter sig til subjektet og skaber en forståelse af at 

mennesket opnår dannelse, når det besidder disse refleksive evner. Klafki pointerer; “Imidlertid 

er det klassiske dannelsesbegrebs betydningsindhold ikke udtømt med den ovennævnte gruppe 

af bestemmelser” (Klafki, 2011: 33). Med dette udsagn mener Klafki, at det klassiske 

dannelsesbegreb også indeholder en objektivisme. Denne objektivisme skabes på baggrund af 

samfundets kultur og historie. Der menes altså at subjektets selvbestemmelse tager form i 

rammerne af det objektive. Dette vil sige at mennesket opnår dannelse gennem subjektiv 

udvikling, men samtidig må der tages højde for, at subjektet udvikles på baggrund af objektive 

normer og bestemmelser. Ses der for eksempel på folkeskolen, kan det siges at eleven opnår 

subjektiv selvbestemmelse, men at denne dannelse er bestemt af de objektive rammer, som 

folkeskolen sætter. Klafki pointerer at disse to dimensioner skaber dannelsesbegrebet; nemlig 

menneskets subjektive udvikling i de objektivistiske rammer samfundet sætter (Klafki, 2011).  

Som tidligere nævnt er Klafki gennemtrængende i den danske lærerkreds, hvilket er 

grundlaget for at tage fat i teorien om kategorial dannelse i dette projekt. Samtidig er valget 

faldet på denne teori, da den opsummerer folkeskolens formål. Selvom kategorial dannelsen 

ikke nævnes i folkeskoleloven, ses der stadig en tydelig sammenhæng mellem disse. I 

folkeskoleloven nævnes det at;  

“Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse 

og virkelyst, [...] [samt] forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og 

pligter i et samfund med frihed og folkestyre.” (Folkeskoleloven, 2019) 

Her ses tydelige elementer fra både material og formal dannelsesteori, nemlig de materiale 

grundlæggende kundskaber, samt de formale teoriers krav om subjektets personlige udvikling. 

Denne overensstemmelse resulterer i valget af et dannelsesteoretisk synspunkt, hvilket skaber 

rammerne for, hvilken form for dannelse der italesættes i analysen af dannelsesbegrebet.   

 

3.1.2 Teknologideterminisme 
Teknologideterminismen som begreb menes første gang at være taget i brug af den 

amerikanske sociolog og økonom, Thorstein Veblen (1857-1929). Siden da er begrebet blevet 

benyttet flittigt af teoretikere og filosoffer i diskussionen om, hvilken rolle teknologien spiller 
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i menneskelige anliggender. Dette teoriafsnit tager udgangspunkt i Langdon Winners 

fortolkning af teknologideterminisme, som udfoldes i hans værk Autonomous Technology: 

Technics-out-of-control as a Theme in Political Thought.  Langdon Winner, der er formand for 

humaniora og samfundsvidenskab ved Institut for Videnskab og Teknologi ved Rensselaer 

Polytechnic Institute i New York,  opstiller følgende fortolkninger af teknologideterminisme: 

1.  ”That the technical base of a society is the fundemental conditon affecting all 

patterns of social existence” (Winner, 1997: 76). 

2.  ”That changes in technology are the single most important source of change in 

society” (Winner, 1997: 76). 

Teknologideterminisme rummer, ifølge Winners fortolkning, at teknologien er den primære 

drivkraft bag samfundsudviklingen. Winner splitter begrebet ved at opstille de ovenstående 

fortolkninger, som skaber et mere nuanceret billede af, hvad teknologideterminisme betyder. 

Det kan ses at Winner, med disse fortolkninger, drager sin inspiration fra den tyske filosof Karl 

Marx og hans teori om productive forces (Winner, 1997: 79). Marx beskriver productive forces 

som værende summen af maskiner og værktøjer man i samfundet har til rådighed, samt de 

kræfter der sætter bevægelse heri. Der er tale om kræfter som vandkraft, damp, kul, 

menneskekraft, dyrekraft osv. Det er herved productive forces der determinerer samfundet vi 

lever i og vores sociale relationer (Winner, 1997: 79). Dampmaskinen havde en afgørende rolle 

i skabelsen af det industrielle samfund, som menes at være en betydelig faktor i urbanisering, 

og som resultat heraf har skabt storbyer og ændret måden menneskelivet ser ud. Et radikalt 

teknologideterministisk standpunkt, i denne sammenhæng, vil være forestillingen om at vi ikke 

har et valg, men uhæmmet blev styret af teknologien. Marx gør det klart at det ikke er fordi vi 

ikke er frie eller har et valg, men snarere at vores valg påvirkes af det samfund og de 

teknologiske forhold der hersker;  

”History is nothing but the activity of men in pursuit of their ends. But this does not 

mean that men are totally free to select what they will do or the conditions under which 

they will live. To the contrary, it is always the case that individuals are severely limited 

in what they can choose.” (Winner, 1997: 82). 

Mennesket vokser op i et samfund stærkt påvirket af tidligere generationer. Hvad Winner 

advokerer er, at selvom mennesket er voluntarist, i den forstand at dét principielt altid har et 

valg. Dette valg er stærkt begrænset og påvirket af samfundsmæssige forhold og den 

teknologisk arv (Winner, 1997: 83). Denne begrænsning er svær at se for individet, hvorfor der 

sjældent sker radikale afvigelser fra samfundets normer. Med andre ord vokser man f.eks. op i 

Danmark, et land med høj grad af teknologisk integration og brug, så er man mere eller mindre 
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indlejret til at anvende teknologien på lige fod med alle andre. Det er ikke et krav eller noget 

folk bliver presset til, men noget der nærmest gøres i søvne, hvilket Winner begrebsliggøre 

med somnambulisme.  

 

3.1.3 Somnambulisme 
I værket The Whale and the Reactor, skrevet af Langdon Winner, bliver et hidtil ukendt 

fænomen præsenteret under navnet somnambulisme, som beskrives således: ”For the 

interesting puzzle in our times is that we so willingly sleepwalk through the process of 

reconstituting the conditions of human existence.” (Winner, 1986: 9). Det er altså manglen på 

forholdstagen til teknologiens betydning for menneskelige forhold, hvilket Winner beskriver 

som den søvnløse tilstand. Han mener at teknologiens stigende integration i vores samfund, 

bør udgøre grundlag for en omfangsrig filosofisk debat omkring implikationerne forbundet 

med teknologien. Han understreger, at det ikke er sådan tingene forholder sig i dag. En af 

årsagerne til det er, at mennesket gennem tiden er blevet så fikseret på teknologiske fremskridt, 

at de negative konsekvenser, forbundet med udviklingen, negligeres. Ikke blot negative 

konsekvenser, men også hvordan teknologien ændrer menneskets liv. Da fjernsynet blev 

udviklet, var der sandsynligvis ikke mange der havde forudset, at det i dag er en tredjedel af 

amerikanere der gennemsnitligt tilbringer syv timer dagligt foran fjernsynet (Winner, 1986: 

12). Winner gør sig ikke til dommer over om det er negativt, men gør til gengæld opmærksom 

på at det er noget som kræver større filosofisk indsigt. 

Den teknologiske udvikling ses, i retrospekt, som den største årsag til forbedring af 

menneskelige forhold (Winner, 1986: 5). Det er derfor vanskeligt at reducere menneskets 

hungren efter teknologiske fremskridt, selvom utilsigtede konsekvenser præsenterer sig selv. 

Miljøforurening, krænkelse af privatliv og deling af personfølsomme data, er alle utilsigtede 

konsekvenser forbundet med den teknologiske udvikling (Winner, 1986: 5). På trods af de 

utilsigtede konsekvenser som Winner analogiserer; ”After the bulldozer has rolled over us, we 

can pick ourselves up and carefully measure the treadmarks.” er vi ikke nået længere end at 

samle stumperne op efter uheldet er ude (Winner, 1986: 10). 

En anden årsag til manglen på reflektering på området er at mennesket og teknologi 

er så indbyrdes forbundne, at det er svært for mennesket at reflektere over forholdet (Winner, 

1986: 5). Dette skyldes menneskets gentagne interaktion med teknologien, som ifølge Winner, 

til sidst gør os ubevidste i vores brug af den. Når vi tager imod et opkald på vores mobil er det 

for de fleste en ubevidst proces. Det er et mønster etableret gennem hyppig interaktion med 



                                                                                                                                             
V1924809827 

33 

mobilen. Det er dette ubevidste mønster, Winner refererer til med somnambulisme (Winner, 

1986: 9).  
  

3.1.4 Social determinisme 

Social determinisme kan ses som et modspil til teknologideterminisme, da den argumenterer 

for at det er sociale forhold der bestemmer teknologiens integrering i samfundet. Med andre 

ord er teknologien underlagt sociale forhold, traditioner og økonomiske betingelser. 

Teknologifilosof, David Nye argumenterer, i sin tekst Technology Matters, for social 

determinisme, da mennesker længe har afvist overlegne teknologier af kulturelle og praktiske 

årsager. 

“Much of North Africa, however, let the wheel fall into disuse after the third century 

A.D., preferring to transport goods by camel […] Maintaining roads for wheeled carts 

and supplying watering sites for horses and oxen was far more expensive, […] than 

opting for the camel, which “can carry more, move faster, and travel further […] than 

an ox.” (Nye, 2006: 20)  

Nye pointerer at teknologisk udvikling ikke sætter rammerne, da teknologier der fungerer i et 

samfund, ikke ubetinget kan fungere i andre samfund. Nye beskriver, at teknologien ikke har 

evnen til at nedbryde de kulturelle barrierer. Klaus Rasborg beskriver social determinisme som 

de sociale interaktioner i samfundet, der styrer det enkelte menneskes adfærd. Det vil sige at 

mennesket derfor er bestemt af samfundsmæssige konstruktioner. (Rasborg, 2009: 353). Nye 

mener at det er en misforståelse at se på teknologi som afgørende aktører i udviklingen af 

samfundet, men mener dog stadig at mennesker ikke er tilbøjelige til at opgive teknologiens 

bekvemmelighed (Nye, 2006: 20). Nye mener hertil at teknologi som fjernsynet, der menes at 

være determinerende, er en misforståelse. Der kan argumenteres for at fjernsynet er 

determinerende, da det giver mulighed for bestemte informationer og perspektiver, der herved 

udvikler samfundet. Men som Nye pointerer er dét fjernsynet viser kulturelt bestemt, gennem 

efterspørgsel og forventninger.  

“In the United States, television is secular, not religious; private, not public; funded by 

advertising, not taxation; and a conduit primarily of entertainment, not education. These 

are cultural choices.” (Nye, 2006: 19) 

Social determinisme dikteres derfor af mange forskellige aktører med egne agendaer. Nye 

beskriver f.eks. at regeringen, gennem lovgivning, har gjort det til et krav at alle boliger skal 

have kloaksystem. Derved er teknologien ikke bestemmende for denne udvikling, men bliver i 
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stedet bundet sammen af samfundet, gennem hvad der er økonomisk og kulturelt bestemt. 

 

3.1.5 Heideggers teknologiforståelse 

Martin Heidegger har i sit værk The Question Concerning Technology givet et fænomenologisk 

bidrag til, hvordan han mener teknologibegrebet bør forstås, og hvordan han mener det er 

blevet misforstået op gennem vestlig videnskabshistorie. 

Et af Heideggers hovedbegreber er wesen, som kan oversættes til essens. Essensen er 

en tings væren. Denne væren må ikke forveksles med, hvad vi tror den er (Heidegger, 1977: 

3). At spørge til, hvordan noget viser sig er et typisk fænomenologisk greb, der prøver at gøre 

op med positivismens sansebaserede empiriske kvantificeringer af fænomener (Klausen, 

2017). Heidegger ønsker at undersøge teknologi som begreb, for at definere hvori dens essens 

består. Han understreger dog, at teknologiens essens ikke nødvendigvis er at finde i teknologien 

selv. Dette eksemplificerer han;  

”When we are seeking the essence of ’tree,’ we have to become aware that That which 

pervades every tree, as tree, is not itself a tree that can be encountered among all the 

other trees” (Heidegger, 1977: 4).  

Det er ikke i den fysiske form, at vi finder essensen, det er ved at undersøge hvordan fænomenet 

er.  

Meget af Heideggers argumentation er bundet i sprogforståelse. Han bruger et 

eksempel med udgangspunkt i det antikke Grækenlands teknologiforståelse til at forklare, 

hvorfor han mener den moderne vestlige forståelse af teknologibegrebet er anderledes end i det 

antikke Grækenland. Hertil hvorfor det er problematisk. Han tager udgangspunkt i vores 

forståelse af hvad ordet årsag betyder; ”For a long time we have been accustomed to 

representing cause as that which brings something about. In this connection, to bring about 

means to obtain results, effects” (Heidegger, 1977: 7). Her tager han fat i Aristoteles og hans 

fire årsager, som blev brugt til at beskrive ting og deres ophav. Årsagerne lyder: causa 

materialis, causa formalis, causa finalis og causa efficiens. Fælles for de fire årsager er, at de 

er med til at beskrive, hvad der gør en ting til det den er. Heidegger tager udgangspunkt i et 

rituelt sølvbæger. Her er causa materialis dét som tingen er lavet af, som i dette tilfælde sølv. 

Causa formalis er den form sølvbægeret antager. Causa finalis er den rituelle del, altså det mål 

som sølvbægeret skal opfylde, som i dette tilfælde er at være en del af en rituel handling. Causa 

efficiens er tingens skaber, i dette tilfælde sølvsmeden. Dette efterlader os med et værktøj, der 

ved første øjekast kan bruges til at kategorisere teknologi, præcis som Aristoteles gjorde det. 
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Alligevel sætter Heidegger spørgsmålstegn ved vores videre tolkning af årsagerne, siden 

Aristoteles. ”[...] what does "cause" really mean? From whence does it come that the causal 

character of the four causes is so unifiedly determined that they belong together? (Heidegger, 

1977: 6-7). 

Heidegger kritiserer, at mennesket tolker sig selv som værende den eneste kausale 

årsag til at teknologi opstår. Mennesket skaber teknologien, og ser det som et middel til dets 

eget mål (Heidegger, 1977: 7). Han mener i stedet, at vi skal kigge tilbage på grundlaget og 

grundbegreberne for vores teknologiforståelses oprindelse, og prøve at forstå den korrekt. 

Årsag på antikt græsk er aition – det som noget andet har gæld til. Alle fire årsager er altså 

sammenkoblet, og ’skylder’ hinanden noget. Sølvbægerets form kan altså takke råstoffets 

materialitet for sin udformning. Heidegger undersøger dét der adskiller sølvbægeret fra andre 

sølvtøjsgenstande. Her taler Heidegger om teknologiens eidos som er aspekter, der ikke er 

fysisk bundne, f.eks. det rituelle (Heidegger, 1977: 7). Ydermere taler han om et andet og 

vigtigt aspekt til at kunne beskrive teknologien, som er det der går forud kreationen; tingens 

tinghed. Her argumenterer han for at teknologi indeholder et specifikt aspekt der definerer den. 

I tilfældet med det rituelle sølvbæger er det det rituelle der adskiller et rituelt sølvbæger i en 

religiøs sammenhæng, fra en ikke-religiøs drikkegenstand. Heidegger introducerer telos, der 

konventionelt oversættes som ’mål’. Han argumenterer for at dette er en misforståelse, og 

henviser til Aristoteles originale brug af ordet, som han i højere grad mener er et produkt af, 

hvordan de fire årsager i fællesskab opfylder kriteriet for et rituelt sølvbæger (Heidegger, 1977: 

8). Målet, eller tingheden, i det rituelle sølvbæger er altså en kulmination af, at de fire årsager 

bliver opfyldt og ikke et mål for mennesket. 

Slutteligt introduceres igen skaberen af en konkret teknologi, men denne gang i lyset 

af udredningerne af de tre foregående årsagsspecificeringer. Skaberen bringer de tre foregående 

årsager sammen til det færdige produkt. Her tilføjes det dog, at skaberen eller causa efficiens 

ikke er noget Aristoteles arbejdede med. I stedet oprinder skaberen fra apophainesthai som 

betyder det, der løfter sløret for noget eller sætter noget fri. Skaberen er ifølge denne tænkning 

ikke den der skaber, men blot en der fremmaner ud fra nogle allerede bekendte faktorer. 

Heidegger ønsker altså at omskrive mennesket fra at være betvingeren af tingene, til den der 

får tingene til at vise sig i deres tinghed (Heidegger, 1977:8). Her vender han igen tilbage til 

wesen, men i formen anwesen som kan oversættes til ’tilstede’ eller ’nærværende’. Essensen 

kommer altså til udtryk gennem de fire årsager (Heidegger: 1977: 9). 

Heidegger mener dog også, at det er nødvendigt at kigge på teknologibegrebets 
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oprindelse, som også kan spores tilbage til det antikke Grækenland. Teknologi kommer af 

techne, der indeholder to betydninger. Den ene indeholder både håndværkerens kreative evner, 

men også en overordnet betegnelse for alt det der er kunst. Som nævnt tidligere er techne noget, 

der er frembragt i form af de fire årsager, og techne er i tæt sammenspil med poiesis, der betyder 

poetisk. Den anden betydning af techne er i forbindelse med episteme, hvor ordet i denne 

betydning har en epistemologisk kvalitet. Teknologi bliver på den måde et udtryk for viden i 

sig selv, uden menneskelig intervention, hvilket Heidegger også mener er en vigtig pointe for 

at forstå essensen af teknologi (Heidegger 1977: 13). 

Han anerkender dog også at man ikke kan sammenligne nutidens teknologi med den 

græske teknologi, og han introducerer derfor et nyt begreb han kalder bestand. Dette begreb 

kan siges at være teknologiens brændstof. Dette kommer eksempelvis til udtryk i hans 

eksempel om en hydroelektrisk dam, der transformerer vandkraft til energi. Ifølge hans 

tolkning af nyere teknologi, er naturen en reserve af ressourcer, der står klar til at blive udnyttet 

(Heidegger 1977:16). Han argumenterer også for, at mennesket selv kan ses som værende en 

bestand, der eksempelvis er ressourcer til at holde en fabrik kørende. Heidegger introducerer 

Gestell, som kan oversættes med ramme eller skelet, men han introducerer en ny betydning til 

ordet. I denne retænkning af ordet tager Heidegger udgangspunkt i Platons forståelse af det 

græske ord eidos. Eidos rummer samme betydning som for Aristoteles, på nær den væsentlige 

forskel, at Platon bruger ordet i en abstrakt kontekst. Her bruger han begrebet til at argumentere 

for, at mennesker har en tendens til at indramme verden i forskellige nicher, herunder også 

teknologi. Heidegger mener altså at das Gestell er en epistemologisk begrænsning, vi har sat 

op for os selv, som vi bør stræbe mod at nedbryde (Heidegger 1977: 20).  

 

3.2 Design og Konstruktion 
Teorier inden for design og konstruktion kommer til udtryk i projektets idéoplæg til et 

løsningsforslag på problemet. Dermed en løsning på, hvordan der kan skabes en bedre 

mulighed for undervisning i digitale fodspor i folkeskolen. Teorierne i denne dimension har til 

formål at skabe et overblik over, hvordan et idéoplæg i sidste ende kan se ud. 

 

3.2.1 Design Thinking 
Design thinking er et gammelt begreb som handler om at gå ind og skabe en forståelse for, 

hvad der efterspørges, samt hvad der teknologisk er muligt. Der ses bl.a. på, hvad der kræves 

for at et design er omsættelsesdygtigt på markedet (Martin, 2009: 62). For at skabe denne 
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forståelse, er det nødvendigt at gå ind med designerens værktøj og kigge på balancen mellem 

det abstrakte og det håndgribelige. Tim Brown fra det globale design selskab IDEO beskriver 

det som forholdet mellem intuition og analyse. Her bruges den mest essentielle metode for 

designeren, hvilket er kendt som den abduktive metode (Martin, 2009, s. 62). Den abduktive 

metode, går under kategorien klassisk logik sammen med den induktive og den deduktive 

metode. Disse to metoder handler om at konkludere videnskabeligt på, hvorvidt observationer 

er sande eller falske. Den amerikanske filosof Charles Sanders Peirce redegører for, at den del 

af designfasen, hvor idéerne opstår, ikke er at finde i disse metoder. Hermed er formålet med 

den abduktive metode at forstå, hvordan idéer opstår (Martin, 2009: 63-64).  

Den induktive metode handler om at tage det specifikke og gøre det generelt. Dette 

gøres gennem observationer og herfra kan der drages konklusioner om den omliggende verden. 

Den deduktive metode tager det generelle, og gør det specifikt. Herfra forholdes der til 

absolutte konklusioner der findes om verden, og ud fra dem laves nye konklusioner. Abduktiv 

metode afviger ved at have fokus på, hvordan udviklingen påbegyndes og er dermed en iterativ 

proces. I denne proces går designeren hele tiden tilbage til den oprindelige undren og revurderer 

den på baggrund af ny viden. Herfra udvikles en forståelse af et bestemt miljø eller kontekst. 

Peirce beskriver dette således;  

“New ideas arose when a thinker observed data (or even a single data point) that didn’t 

fit with the existing model or models […] the true first step of reasoning, was not 

observation but wondering.” (Martin, 2009: 64).   

Denne iterative fase, kan ses i figur 8, som en kontinuerlig proces. Peirces abduktive tilgang, 

kan forstås som grundfundamentet for design thinking.  
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Figur 8 

3.2.2 Brugerdrevet design 
Der kan argumenteres for, at vi i projektet gør brug af en mild grad af brugerdrevet innovation. 

Her tales om udviklingen af et design på baggrund af brugerundersøgelser. Det er dog et lidt 

tyndt fundament for en brugerdrevet innovation, da projektet kun har fat i to brugertyper, der 

repræsenterer brugeren af designet.  

Brugerdrevet design er en teori, der placerer brugerens behov som fundament for 

designets udvikling. Brugeren er dermed, i større eller mindre grad, med i designprocessen. 

Med andre ord definerer Philipsen; “Brugerinnovation finder sted, når virksomheder arbejder 

tæt sammen med brugere eller involverer brugere som en aktiv del af innovationsprocessen.” 

(Philipsen, 2019: 12.4). 

I dette projekt er der gjort brug af brugerdrevet design, da der er inddraget forskellige 

brugertyper. Der skelnes mellem forskellige typer af brugere, hhv. lead users, eksperter, 

avanceret brugere og brugere. Brugere er en definition på alle typer af brugere og er dermed 

en ukonkret brugergruppe. Lead user er en definition på en bruger der hurtigt indser behov, 

altså en bruger der i højere grad, end andre brugere, anerkender brugerens eget behov. 

Avanceret brugere er brugere der til dagligt arbejder med det der ønskes innoveret, altså en 
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bruger der på mange måder fremstår som ekspert. Ikke at forveksle med ekspertbrugere der 

har viden indenfor et specifikt område, men ikke nødvendigvis er brugere af deres eget 

vidensfelt (Philipsen, 2019: 12.4). Med disse definitioner kan der argumenteres for at vi i 

projektet trækker på Ulla Binderup som avanceret bruger, da hun står som underviser i et felt 

hun ikke er ekspert i (bilag 3). Projektet her trækker samtidig på brugeren, da de tre 

lærerstuderende får mulighed for at udtrykke deres holdninger til projektets grundidé (bilag 5), 

før der arbejdes videre på det endelige idéoplæg. Til sidst er der også gjort brug af en lead user, 

som er den ene lærerstuderende med tilknytning til Future Classroom Teacher (bilag 4). 

Ses der nærmere på figur 9, ses der en opdeling af brugerdrevet innovation. Ved at 

sætte projektets design ind i denne model, ses der en lav brug af brugerinvolvering. Dette er 

fordi brugerne, Binderup og de studerende, bliver præsenteret for en idé som de her giver 

feedback på. Brugerne er i højere grad med til at be- eller afkræfte idéoplæggets potentiale, 

som bygger på de behov Binderup præsenterer gennem interviewet (bilag 2). Der er dermed en 

klar erkendelse af brugerens eget behov, men dog på et grundlag af en enkelt brugertype.     

 
figur 9 (Philipsen, 2019) 

 

Som det ses i figur 9 er det tydeligt at brugerne kunne være involveret  mere, hvilket ville 

give en tydeligere indsigt i brugernes behov.  
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3.3 Videnskabsteoretisk refleksion    

I afsnittet om dannelsesteori tages der primært udgangspunkt i Wolfgang Klafkis kategoriale 

dannelsesteori. Ontologisk og epistemologisk set, kan man med rimelighed placere Klafki ud 

fra et idealistisk virkeligheds- og videnssyn. Kategorial dannelse rummer en kobling mellem 

subjekt og objekt, som er afgørende for dannelsesprocessen. Ved at Klafki betoner 

forestillingen om at dannelse er noget vi kan manipulere, så udtrykker det at virkeligheden 

formidles gennem mennesket. Dannelse er et flyvsk og socialt konstrueret fænomen, som ikke 

eksisterer foruden menneskets begrebsliggørelse af det. Det eksisterer på et metafysisk plan, 

som hverken kan måles eller vejes. Siden begrebet dannelse er determinerende for Klafkis teori, 

indikerer det et socialkonstruktivistisk anliggende, da socialkonstruktivismen accepterer at 

erkendelse skabes ud fra sociale processer og vores sprog (Rasborg, 2009: 349). Dette 

distancerer naturligvis Klafki fra et mere materialistisk videnskabsteoretisk standpunkt, da 

dannelse italesættes som virkelighed. 

Teknologideterminisme og somnambulisme redegøres i teoriafsnittet ud fra Langdon 

Winners fortolkning af begreberne. Eftersom Winner drager meget inspiration fra Karl Marx’ 

værk, The German ideology, kan man i denne sammenhæng, beskrive Winner og Marx ud fra 

tilnærmelsesvis samme ontologiske og epistemologiske opfattelse. Marx har selv erklæret, at 

hans ontologiske overbevisning ligger i materialismen  (D’Amato, 2011). Den materialistiske 

videnskabsteoretiske opfattelse er, i modsætning til den idealistiske opfattelse, forestillingen 

om at der eksisterer en ‘sand’ verden foruden menneskets forståelse af den (Rienecker et al., 

2017). Det fremgår i Winners fortolkning af teknologideterminisme og somnambulisme, at 

vores liv til en vis grad begrænses ud fra samfundet og de sociale forhold vi vokser op i. Winner 

er dog ikke teknologideterminist, men han er i overensstemmelse med den materialistiske 

ontologi hvor teknologideterminismen indgår.  

Med socialdeterminismen trækkes der, i dette projekt, på en idealistisk opfattelse af at 

verdenen er socialt konstrueret. Socialdeterminisme adskiller sig derfor fra en mere 

materialistisk ontologi, da man i denne sammenhæng forkaster spørgsmålet om, at der 

eksisterer en verden foruden mennesket. Denne ontologi står inden for socialkonstruktivismen, 

som konstituerer at virkeligheden skabes ud fra sociale konstruktioner. Socialkonstruktivismen 

muliggør at vi kan tale videnskabeligt om begrebet dannelse, og hvordan virkeligheden formes 

gennem vores sprog. 

 I afsnittet om Heideggers teknologiforståelse redegøres der for, hvordan han mener 

teknologibegrebet bør forstås. Heidegger mener ontologisk set, at vi mennesker anskuer verden 
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gennem et moderne teknologisk filter. Der er altså tale om et fænomenologisk anliggende. 

Heidegger taler om væren i verden og udtrykker hans begrænsede epistemologiske 

overbevisning gennem hans begreb Gestell, som rummer at vi opsætter begrænsninger gennem 

teknologi og nicher, hvilket han mener vi skal forsøge at nedbryde. 

 I design thinking, anvendes der en abduktiv metode, som er en metode til at forstå, 

hvordan hypoteser og idéer opstår, hvordan vi kan skelne mellem dem og hvordan vi kan 

udvælge den rigtige forklaring (Persson, 2019). Ontologien bag den abduktive metode i dette 

projekt er af rationalistiske og idealistiske rødder. Rationalistisk i den forstand, at man opstiller 

hypoteser baseret på logik og tilslutter sig den fornuftigste forklaring. Idealistisk i den forstand, 

at design thinking ikke leder os frem til én endegyldig sandhed, men i stedet en tilslutning af 

den bedste idé, set ud fra et menneskeligt synspunkt. 

 Afsnittet om brugerdrevet design står ligeledes inden for samme ontologi, nemlig en 

idealistisk tilgang. Der er tale om idealisme idet at brugerdrevet design drager på menneskelige 

erfaringer og kompetencer i forbindelse med designprocessen. Den epistemologiske anskuelse 

er baseret på, at viden skabes ud fra sociale processer, der har sine rødder i den 

socialkonstruktivistiske skole.  

 

4.0 Analyse 

I analysen ses der på hvad dannelsesbegrebet rummer, og hvilken betydning det har når IT 

implementeres i samfundet. Analysen har til formål at svare på den første del af 

problemformuleringen, for at skabe et overblik over dannelsen i en digital tid. Analysen lægger 

op til et design på en mulig løsning i anden del af problemformuleringen. Analysen skaber et 

overblik over dannelsen med indvirkning fra det digitale, samt en indskrænkning af projektets 

fokus.  

 
4.1 Dannelsesbegrebet  
For at kunne se nærmere på den digitale dannelse, er det nødvendigt at forstå 

dannelsesbegrebet. Dannelse er en betegnelse for menneskets tilegnelse af en kulturelt bestemt 

viden om verden, samt kompetencer der skal rette individets adfærd (Winther-Jensen, 2010). I 

bogen, Pædagogik - introduktion til pædagogisk grundfaglighed, introducerer lektor i 

pædagogik, David Thore Gravesen, dannelsen som en process mennesket er en del af allerede 

fra fødslen. Dette bliver bl.a. italesat af filosof Erasmus af Rotterdam (1466-1538), der hævder 
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at dannelse er noget man opnår gennem opvæksten (Gravesen (red.), 2015). Gravesen 

pointerer; 

“Dannelse er tæt forbundet med forestillinger om, hvad der gør mennesket til 

menneske, det vil sige ønsket om at finde ud af, hvad et menneske er, og hvad man skal 

opdrage til. I den forstand er dannelse et filosofisk spørgsmål, som ikke kan defineres 

én gang for alle.” (Gravesen (red.), 2015: 1.2).  

Med denne definition accepteres det, at dannelsen er filosofisk bestemt og i en kontinuerlig 

udvikling. Dannelsen ændrer sig dermed gennem historien og i mødet med kulturelle 

ændringer. Dannelsen rummer altså forståelsen af mennesket i et givent samfund, og sætter 

derigennem regler for menneskets tilegnelse af viden og kompetencer. Det er vigtigt at forstå, 

at dannelsen er en proces og dermed;  

“noget nogen gør med andre, pædagogen er med andre ord den, der danner. Det er det, 

den professionelle pædagog gør i praksis, på baggrund af viden og færdigheder” 

(Gravesen, 2015: 1.4)  

Dannelsen kan forstås som et begreb der rummer historie, kultur og menneskesyn. Samtidig er 

det en proces som den professionelle står for at udføre med individet. Det er dermed 

pædagogens opgave at danne med udgangspunkt i samfundets interesse. Med denne forståelse 

af dannelsesbegrebet, ledes vi videre til den digitale dannelse. Niels Christian Juul fortæller; 

“dannelsesproces er [...] en ’never-ending-story’.” (bilag 1). Juul henviser til den faktor at 

dannelsen er en proces som individet gennemgår fra fødsel til død. Juul pointerer også at 

dannelsen består af “sociale adfærdsregler og det samme gælder jo så det der med ikke at gøre 

ting på nettet mod andre, som man ikke vil gøre mod sig selv.” (bilag 1). IT sætter dermed nye 

rammer for mennesket og  det samfund vi lever i. Samfundets inddragelse af IT afspejler sig i 

dannelsen og kan hævdes at give dannelsen et teknologisk aspekt. I Klafkis dannelsesteori, ses 

mulighed for at IT kan danne nye rammer for dannelsen. Her henvises til Klafkis teori om at 

dannelsen er knyttet den sociokulturelle udvikling. IT kan dermed ændre på, hvad der 

accepteres som dannelse. I Klafkis teori om kategorial dannelse, står koblingen mellem 

subjektivitet og objektivitet som grundessens for dannelsen. Det er med dette perspektiv 

interessant at se på det digitales betydning for dannelsen. Mere specifikt, hvordan IT sætter nye 

rammer for samspillet mellem det subjektive og det objektive. 
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4.2 Digital dannelse  
Den digitale dannelse er ifølge Kirsten Drotner en vigtig praksis, da samfundet har udviklet sig 

drastisk gennem digitaliseringen. Drotner pointerer;  

“Ønsket om at udvikle og praktisere digital dannelse og digital kompetence tager afsæt 

i det forhold, at kommunikation via digitale medier er integreret i næsten alle dele af 

hverdagslivet og af samfundslivet. Digitalt medieret kommunikation præger intime 

forhold, livsstil og politik for ikke at tale om overvågning, økonomi og krig.” (Drotner, 

2018).  

Begrebet digitale dannelse rummer også den almene dannelse og lægger sig dermed op af den 

praksis, der eksisterer for dannelsen i den analoge verden. Drotner refererer dermed til den 

sociokulturelle udvikling, hvor IT skaber et behov for at overføre dannelsen til den digitale 

verden. Den kategoriale dannelse bestræber sig på at koble det subjektive med det objektive. 

Dette skal forstås som en kobling mellem den subjektive tilegnelse af samfundet, gennem 

grundlæggende objektive kriterier. Set gennem den kategoriale dannelse er det digitale ikke at 

adskille fra dannelsen, da det digitale sætter kriterier for kompetenceudvikling. Selve begrebet 

digital dannelse dækker over det, at kunne begå sig i den digitale verden, med henblik på selv 

at kunne forstå, analysere og evaluere de informationer og udfordringer der kan forekomme i 

den digitale verden. Drotner udtaler bl.a. om begrebet;  

“Når jeg [...] møntede begrebet ’digital dannelse’ i 1990’erne, var det for at understrege, 

at man ikke kan blive dannet i nutidens samfund, uden at den digitale dimension spiller 

en afgørende rolle.” (Drotner, 2018: 3). 

Drotner mener dermed at digital- og almen dannelse spiller samme rolle, da hun hævder at 

mennesket, i nutidens samfund, kun gennem tilegnelsen af digitale kompetencer, kan opnå 

dannelse. Med dette udsagn pointeres det at skolerne har et ansvar for den digitale dannelse 

(Dannemand, 2015). Denne opgave er også blevet taget op af flere organisationer. 

Organisationen Center for digital dannelse mener bl.a. at digital dannelse kan opnås: 

”ved at indgå i trygge og værdiskabende samspil med andre mennesker i den virtuelle 

verden, forholde sig positivt, men også kritisk til andre brugere og nøje overveje egne 

og andres intentioner, handlinger og udtryksformer i den virtuelle virkelighed” (Skov, 

2015). 

Her bliver det tydeligt, hvad den digitale dannelse, ifølge Center for digital dannelse, er et 

udtryk for. Center for digital dannelse sætter rammerne for tre aspekter for digital dannelse: 
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(1) samspillet mellem mennesker, (2) det at være kritisk og (3) det at forholde sig til egne og 

andres intentioner. Dette sætter begrebet i perspektiv, og viser hvor bredt begrebet strækker 

sig. I henhold til ovenstående vil dette projekt bruge begrebet digital dannelse med 

forståelsen af, at dannelsen handler om at kunne begå sig socialt, etisk og kritisk, i den analoge 

såvel som digitale verden. Når der nævnes bølger af digital dannelse, henvises der til figur 10. 

Denne figur illustrerer det digitales indpas i folkeskolen, som inddeles i tre bølger. Definitionen 

findes hos Børns Vilkår, der i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge med støtte fra 

TrygFonden, står som producent af undersøgelsen Digital dannelse i børnehøjde. 

 

 

Den 1. bølge repræsenterer den instrumentelle dannelse, hvilket 

refererer til implementeringen af IT hardware i skolerne.  

 

Den 2. bølge repræsenterer den sociale dannelse, der omhandler 

børns sociale brug af IT, herunder ligger bl.a. arbejdet med 

mobning på de sociale medier.    

 

Den 3. bølge er den refleksive dannelse, der rummer forståelsen 

af IT, altså forståelsen for ‘big data’, beskyttelse af privatliv og 

rettigheder.  

(Holm, 2019: 10)   

                 Figur 10 

 

4.3 Hvorfor digital og dannelse ikke kan skilles ad 
Drotner citeres i en artikel skrevet af Henrik Dannemand, journalist på Berlingske;   

”En meget stor del af den måde, mennesker i hele verden skaffer sig kendskab og viden 

på, går via digitale medier. Hvis vi ikke forstår at anvende dem kreativt, konstruktivt 

og kritisk, bliver vi ikke bare dummere på det digitale, men på verdenen og os selv” 

(Dannemand, 2015). 

Drotner pointerer med denne udtalelse at det digitale er vores verden. Den digitale verden 

infiltrerer den analoge verden og får større betydning for mennesket. Det at kunne analysere 

og vurdere sociale spilleregler, samt konstruktivt at kunne analysere medier og hinanden, 

danner nutidens rammer for dannelse. Som det pointeres med teorien om kategorial dannelse, 
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hævdes det at dannelsen er bestemt af det sociale og kulturelle, hvilket betyder at det digitale 

påvirker dannelsesbegrebet. Digital og dannelse kan dermed ikke skilles ad, da det digitale 

bliver objekt for menneskets verden. Dannelse og digital er altså to sammenvævede begreber, 

grundet kulturel ændring (Gravesen (red.), 2015: 1.2).  

Hertil kommer der så spørgsmålet om, hvorfor digital dannelse bør inkluderes i 

folkeskolen. Gravesen pointerer at barnet er objekt for pædagogens arbejde i den forstand, at 

“Barnet skal lære noget bestemt, som pædagogen definerer, og dette ‘noget’ skal tjene 

samfundets interesse.” Gravesen (red.), 2015: 1.2). Det er altså den professionelles (pædagogen 

eller læreren) opgave at stå for dannelsen. Drotner pointerer at den digitale dannelse rummer: 

- “Evnen til at få adgang til medier og forstå forskellige medier og det indhold, de 

kommunikerer  

- Evnen til at anvende forskellige medier og analysere, hvordan de fungerer i forskellige 

sammenhænge, inkl. etisk brug 

- Evnen til at kunne udtrykke sig ved hjælp af forskellige medier og evaluere resultatet i 

en bredere kommunikationssammenhæng.” (Drotner, 2018: 4-5). 

Disse punkter rummer evnen til at forstå, analysere og evaluere, hvilket er de grundelementer 

der findes i arbejdet med dannelsen, altså evnen til at “undersøge, vurdere og bedømme” 

(Gravesen (red.), 2015: 1.0). Set gennem den kategoriale dannelse, er det digitale  

en sociokulturel ændring. Dette ændrer på det objektive og dermed også subjektets tilegnelse 

af verden (Klafki, 2011: 17). Det skal dermed pointeres at den digitale dannelse pr. begreb er 

det samme som dannelse. 

Projektet møder dog problemer med denne konklusion da Niels Christian Juul pointerer;  

“Folkeskolen er presset. [...] vi er rigtig mange indenfor mange forskellige fagområder, 

der synes, at det er meget vigtigt at unge mennesker, allerede i folkeskolen, lærer x, y 

og z. De skal være sikre i trafikken. De skal være sikre på nettet. De skal have sikker 

sex osv. Der er rigtig meget de skal lære om, og egentlig synes vi alle sammen [...] at 

der skal laves et ekstra fag med vores fagfelt, fordi det er så vigtigt for deres forståelse 

af fremtiden og for deres liv.” (bilag 1). 

Det er dermed rigtig svært at inkorporere det digitale i dannelse, om det kulturelt hører til eller 

ej. Selve begrebsliggørelsen af den digitale dannelse har skabt en forventning til skolerne om 

at inkludere det digitale, i et samtidigt pres af forventninger til helheden af dannelsen. Dette 

kan hævdes at være én af grundene for, at der kan opleves problemer ved integreringen af det 

digitale.      
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4.4 Teknologiteori i forbindelse med dannelse 
Det kan være svært at svare på, hvorfor der opstår komplikationer ved integreringen af det 

digitale i dannelsen i folkeskolen. Derfor undersøges det ud fra forskellige teknologiteoretiske 

synspunkter, hvordan det digitale indgår i dannelse.  

Det er fastslået i afsnit 3.1.1, at dannelsen er en opgave for den professionelle, og det må 

dermed også være den professionelles opgave at forme dannelsen i retning af samfundets 

digitale interesser. I forsøget på at skabe en kobling mellem dannelsen i folkeskolen og det 

digitale, ses der et problem. Ulla Binderup pointerer;  

“men måske er en uge om året ikke nok. Altså for nogle gange sker der jo også det… 

jeg underviser i femte klasse, hvor der forekommer nogle konflikter der er foregået på 

nettet” (bilag 2). 

Der opstår ifølge Binderup et problem ved implementeringen af det digitale i dannelsen, da 

“Der er mange der er enormt bange for at gå ind i det [...], der er mange der er bange 

fordi de tror ikke de kan finde ud af det, det vil jeg vove at påstå alle kan.” (Bilag 2). 

Det er så at sige lærere som Binderup, der bærer det digitale ind i folkeskolen, og langt fra alle 

lærere inkluderer den digitale dannelse som en fast del af undervisningen. Der opstår dermed 

et problem ved den digitale dannelse, da den ikke er nemt integrerbar for alle lærere.  Binderup 

gør opmærksom på, at der kun er sat en uge af om året til at undervise i det digitale aspekt i 

dannelsen. Som Binderup også selv pointerer er dette måske ikke helt nok. Hertil kommer så 

spørgsmålet om, hvorfor det digitale i undervisningen til en vis grad negligeres. 

Ifølge Langdon Winner kan én af årsagerne skyldes somnambulisme. Det kommer 

bl.a. til udtryk i de tre bølger, der ifølge Børns Vilkår, indgår i digital dannelse. Den første 

bølge omhandler den instrumentelle dannelse, den anden den sociale dannelse og sidst den 

refleksive dannelse. At den instrumentelle dannelse kommer før den refleksive dannelse 

betyder, at børnene introduceres for hardware før tilegnelsen af refleksive kompetencer. 

Winner udtrykker i sin tekst The Whale and the Reactor: 

“A person gets on an airplane, flies from point A to point B, and then gets off. The 

proper interpretation of the meaning of technology in the mode of use seems to be 

nothing more complicated than an occasional, limited, and nonproblematic interaction.” 

(Winner, 1989: 6). 

Overfører man ovenstående til IT’s implementering i folkeskolen, så er den uproblematiske 

interaktion med IT et problem, fordi det introducerer, hvad Winner kalder ubevidste mønstre. 

Ubevidste mønstre, som Winner også betegner som søvngængeri, betyder at børn vokser op 
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uden den nødvendige indsigt i, hvordan de bliver påvirket af IT. Det kan dermed hævdes at 

somnambulisme har skabt komplikationer ved koblingen mellem digital og dannelse. Der er 

opstået et behov for en kobling mellem disse to begreber, grundet en mangel på refleksivitet 

omkring inkluderingen af IT i folkeskolen, så vel som i samfundet. Somnambulisme udgør 

derfor en central del af, hvad digital dannelse bør rumme, så børn ikke går i søvne gennem 

deres tilværelse med teknologi.  

Det er interessant at sætte dannelse i perspektiv til teknologideterminismen, da det 

giver et perspektiv på, hvordan teknologi påvirker mennesker. Tager man udgangspunkt i 

Winners fortolkning af Marx’ teori om productive forces i afsnit 3.1.2, forudsætter det en vis 

form for teknologisk determinisme. Ud fra denne synsvinkel, ville årsagen til IT’s 

eksponentielle integration i folkeskolen, være et produkt af de herskende productive forces i 

samfundet (Winner, 1997: 79). Man kan tilnærmelsesvis overføre samme filosofi til 

dannelsesbegrebet, hvor man kunne forestille sig at dannelse også påvirkes af productive 

forces. Siden IT spiller en afgørende rolle i vores samfunds productive forces i dag, giver det 

anledning til at tro at dannelsens rummelighed også forudsættes af selvsamme. Med denne 

synsvinkel bliver dannelse determineret ud fra de herskende productive forces, hvilket i denne 

forstand ville betyde, at dannelsen altid bør afspejle teknologien.  

David E. Nye tilbyder et alternativ til teknologideterminisme;  

“People become enmeshed in a web of technical choices made for them by their 

ancestors. This is not determinism, though it does suggest why people may come to feel 

trapped by choices others have made.” (Nye, 2006: 20-21).  

Nye fokuserer på menneskets rolle i den teknologiske udvikling, og gør opmærksom på, at 

mennesket har et valg. Implementeringen af IT i samfundet skal ses som en igangværende 

proces, der reflekterer alle valg der øger mængden af IT i samfundet.  Dette gør at mennesker 

der evaluerer på dannelse, ser det som en nødvendighed at justere dannelsen, så den passer til 

IT-implementeringen. Ifølge Nye, bunder dette dog i social determinisme - ikke teknologisk 

determinisme. Der er ikke tale om at teknologien tvinger dannelsesbegrebet til at udvikle sig. 

Der er i højere grad tale om, at samfundet lader teknologien diktere dannelsen. De sociale 

processer spiller, med dette syn, en stor rolle i udviklingen af dannelsesbegrebet. Nye pointerer 

sideløbende at teknologi ikke er noget nyt, og vi derfor ikke kan modsige teknologien som en 

del af menneskets natur. Nye skriver;  

“Homo sapiens have used tools for at least 400,000 years, and seem to have done so 

from their first emergence. Technologies are not foreign to “human nature” but 

inseparable from it.” (Nye, 2006: 2).     
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Det kan hævdes at Nye pointerer at mennesket og teknologi er sammenvævet, og han siger 

bl.a.; “Devices and machines are not things ‘out there’ that invade life. We are intimate with 

them from birth.” (Nye, 2006: Preface). Der argumenteres for at mennesket altid har gjort brug 

af teknologi, og derfor er teknologi ikke noget der determinerer os, men er derimod i et samspil 

med mennesket. Både Winner og Nye betegner sig ikke som teknologideterminister, men 

kommer begge med argumenter for teknologiens sammenvævning med mennesket. Ses der på 

inkluderingen af IT i folkeskolen, kan der både argumenteres for og imod 

teknologideterminismen. Dette kan hævdes, da teknologien er en ydre faktor, men samtidig 

også, som Winner og Nye vil hævde, en socialt bestemt udvikling.  

Som Nye pointerer er det dog muligt at fravælge teknologi, og derfor må der findes et 

svar på, hvorfor teknologien kan fremstå som determinerende. Her er somnambulisme en god 

forklaring på, hvorfor IT kan fremstå som determinerende for dannelsen. Siden 

somnambulisme rummer manglen på refleksion over forholdet mellem teknologi og 

mennesker, så kan teknologi fremstå som determinerende. Dette kan overføres til folkeskolen, 

hvor der kan argumenteres for at beslutningstagere kan siges at være søvngængere, der 

implementerer teknologi uden at reflektere over, hvilke konsekvenser det kan medføre.  

Denne analyse leder projektet videre i en retning af den tredje bølge, den refleksive 

tilgang, da det netop er i vores refleksion over teknologi, at dannelsens inkorporering af bl.a. 

digitale fodspor forekommer. Analysen ledes derfor videre til en indskrænkning af projektet, 

hvor der tages fat i digitale fodspor.  

 

4.5 Digitale fodspor - en del af dannelsen  
For at indskrænke projektet ses der nærmere på digitale fodspor som indgår i den tredje bølge. 

I rapporten fra Børns Vilkår, ses en undersøgelse, der dokumenterer 3.365 4. og 7. klasseelevers 

forståelse af big data og hvilken betydning denne forståelse kan have (Holm, 2019). Rapporten 

oplyser at der er flere børn i 7. klasse end i 4. klasse, der ved hvad cookies og algoritmer er. I 

4. klasse er det kun 1 %, der kan forklare hvad en algoritme er, hvor i 7. klasse er det 12 % 

procent. Hertil var det 15 % i 4. klasse der kunne forklare cookies og 53 % i 7. klasse (Holm, 

2019: 23). I rapporten beskrives denne tendens, som værende på grund af at det er noget der 

popper op, men som ikke kræver yderligere opmærksomhed; “måske fordi det altid dukker op 

og dermed bagatelliseres” (Holm, 2019: 22). Børn har altså en forståelse for, hvad big data er 

fra en tidlig alder. Der udledes at jo mere aktive de er på internettet, desto mere erfaring og 

forståelse har de for emnet. Selv med denne forståelse, viser rapporten dog stadig, at kun 14% 
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af eleverne i 4. og 7. klasse bekymrer sig over at internettet indsamler informationer. I de 

resterende 86 %, tænker 62 % sjældent over det, og 24 % der ikke skænker det en tanke (Holm, 

2019: 30). Det er til forundring at børn, i så høj grad, ikke forholder sig til konsekvenserne af 

deres dataindsamling. Dette kan bringes tilbage til det Ulla Binderup pointerer, at folkeskolen 

har utilstrækkelige ressourcer, og at lærere ikke føler sig sikre i at undervise i det digitale (Bilag 

2). I bogen Born digital af jurist  John Palfrey og lærer Urs Gasser, beskrives forholdet til 

digitale fodspor som noget nær en tatovering. 

“Young people who are living their lives mediated by digital technologies may pay a 

high price down the road for the way privacy is handled in this converged, hybrid 

environment. Most young people are extremely likely to create something online akin 

to a tattoo--something they cannot remove later in life, even if desired, without great 

difficulty.” (Palfrey & Gasser, 2008: 54).  

Palfrey og Gasser uddyber efterfølgende i bogen, at unge mennesker ikke giver omtanke til de 

langsigtede konsekvenser af deres omfattende profiler på digitale medier og derved den data 

de efterlader (Palfrey & Gasser, 2008: 54). En anden måde at forstå de unges forhold til data 

og deres aftryk på internettet, kan være gennem somnambulisme. Denne søvngang 

somnambulisme introducerer, kan skyldes opdelingen af teknologi i to kategorier: “making and 

use” (Winner, 1989: 5). Herved er der dem der forstår og udvikler teknologien og dens 

komponenter, og så er der dem der benytter teknologien. “One picks up a tool, uses it, and puts 

it down. One picks up a telephone, talks on it, and then does not use it for a time” (Winner, 

1989: 6). Winner pointerer at under implementeringen af nye teknologier i samfundet, skænker 

befolkningen næsten ingen opmærksomhed til den strukturelle forandring innovationen kan 

bringe i samfundet. Sætter man dette i perspektiv til IT’s integration i folkeskolen, kan man 

argumentere for, at børnene er users og derfor ikke har den fornødne indsigt i, hvordan 

teknologien påvirker dem. Det er ikke bare en refleksion over, hvordan vi udvikler teknologi, 

det er også en refleksion over, hvordan den eksisterende teknologi vi interagere med, påvirker 

os. 

“But it seems characteristic of our culture's involvement with technology that we are 

seldom inclined to examine, discuss, or judge pending innovations with broad, keen 

awareness of what those changes mean. In the technical realm we repeatedly enter into 

a series of social contracts, the terms of which are revealed only after the signing.” 

(Winner, 1989, s. 9).  

Man kan med rette sige, at somnambulisme kommer til udtryk i digitale fodspor, i form af 

manglen på forholdstagen på de oplysninger og fodspor man udlægger på internettet. Børn er 
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søvngængere i den forstand, at de ikke forstår hvad deres interaktion med internettet betyder. 

De forstår ikke at deres oplysninger og deres udlægninger forbliver på internettet for evigt. Det 

betyder at børnenes interaktion med internettet kan få konsekvenser i deres senere liv.  

Som beskrevet i afsnit 3.1.5, ser Heidegger teknologi fra et andet perspektiv, med 

udgangspunkt i sin læsning af Aristoteles teknologiforståelse. Han problematiserer spørgsmålet 

om kausalitet, og konstaterer at de fire kausalitetskriterier, som Aristoteles udstedte, ikke er 

opfyldt når vi definerer hvad teknologi er. I stedet tilskriver vi mennesket, causa efficiens, al 

kausaliteten på trods af Aristoteles argumentation for, at alle fire typer kausalitet er forbundet 

og ikke kan ses uafhængigt af hinanden. Eksemplet er et udtryk for en inkonsistens i hvordan, 

vi ifølge ham, misrepræsenterer teknologibegrebet. Dermed også essentielle elementer i vores 

teknologiske dannelse, hvilket udelader for meget af det som det originale begreb techne 

rummer. Ifølge Heidegger selv opstår teknologi ikke kun i form af causa efficiens, men i 

relationen mellem de fire årsager. Denne teknologiforståelse foreslår altså at naturen er 

reduceret til ressourcer der står til das gestells rådighed og aktualiseres gennem teknologi. 

Naturen gøres med denne ontologi til en bestand, som betvinges af den teknologi vi fremmaner. 

I heideggersk ånd argumenterer Chihab el Khachab for, at informationsteknologi er 

noget, der eksisterer for at give et kvantificerbart output. Med dette menes der at 

informationsteknologier ikke eksisterer som teknologi uden nogen bruger den (Khachab, 

2019:10). Chihab el Khachab undersøger, hvordan moderne informationsteknologi kan ses som 

værende bestand. Her laver han to antagelser. Den ene er at verden er underlagt das gestell. 

Den anden er at det accepteres at gestell altid søger en challenging forth. Med challenging forth 

menes at das gestell altid vil forsøge at maksimere brugen af bestand, kun for udnyttelsens 

skyld (Khachab, 2019:10). Vi kan analysere os frem til, at dette er tilfældet da 

informationsteknologi ikke kan stå for sig selv (Khachab 2019:11). I 3.1.5 blev eksemplet med 

den rituelle sølvbæger præsenteret som en ting, der er noget i sig selv. IT indeholder derimod 

ikke denne tinghed, da den i sin masse af elektronik ikke har en funktion, før den bliver udnyttet 

(Khachab 2019:11). Det samme kan siges at være gældende for digitale fodspor. Informationen 

der udtrækkes fra folks digitale færden, er ikke i sig selv noget før det udnyttes. Det er vigtigt 

at understrege, at anskuelsen af naturen som bestand ikke er noget Heidegger forsøger at 

fremme, men en diagnose af, hvordan menneskets syn på naturen og sig selv reduceres til 

ressourcer. Heidegger tilbyder et alternativ til anskuelsen af teknologi som menneskets middel 

til målet, hvis vi ændrer vores måde at se teknologi på. 

Her bidrages med et unikt perspektiv til, hvordan vores opfattelse af hvad teknologi er, kan 

være ødelæggende for vores videreudvikling, da måden vi anskuer verden på i dag er 
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destruktiv. Ved at anerkende teknologi og mennesker som en del af gestell og forkaste 

forestillingen om mennesket som behersker, mener Heidegger at mennesket kommer tættere 

på moderne teknologis essens. I forhold til digitale fodspor er det problematisk at beskrive 

begrebet som bestand. Dette fordi begrebet digitale fodspor ikke kan konkretiseres i en fysisk 

form, ligesom informationsteknologi, der kan tilbageføres til hardware. I stedet er digitale 

fodspor som en bestand, det som mennesker foretager sig digitalt. Uden at se digitale fodspor 

som bestand, tjener de intet formål og er derfor ikke en ting for sig selv. Alene tjener disse 

fodspor ikke andet formål end at indsamle digitale oplysninger om mennesket. Dette er ifølge 

Heidegger ikke en ideel måde at bruge teknologi, da teknologi ifølge ham bør være noget der 

er i sig selv, og ikke for noget andet. 

 

4.6 Videnskabsteoretisk refleksion 

I analysen repræsenteres de samme videnskabsteoretiske skoler som nævnt i den 

videnskabsteretiske refleksion over projektets anvendelse af teori. Med dette i mente er det 

relevant at se på, hvilken videnskabsteoretiske skole selve analysen følger. Grundlæggende 

fokuseres der på en forståelse af dannelsen som et konstrueret begreb, der ikke eksisterer 

foruden menneskets begrebsliggørelse. Projektets analyse tager udgangspunkt i et 

socialkonstruktivistisk syn på verden og prøver gennem menneskets konstruktioner, at forstå 

essensen. Analysen tager fat i nogle af de teknologifilosoffer, der forsøger at forklare 

teknologiens påvirkning på samfundet. Med dette synspunkt møder analysen et materialistisk 

syn på verden, altså en ide om at der eksisterer en verden foruden menneskets erkendelse. 

Projektet sætter dog disse teorier i perspektiv til en begrebsliggørelse af digital dannelse. 

Projektet søger herved at forklare samfundets teknologiske udvikling, ved at sætte to 

forskellige verdenssyn op mod hinanden, her er der tale om hhv. et idealistisk og et 

materialistisk verdenssyn. Dog konkluderer analysen at digital og dannelse ikke kan skilles ad, 

hvilket skaber en accept af, at den digitale udvikling er socialt konstrueret. Dette fordi det i 

kombinationen med dannelse bliver en begrebsliggørelse af samfundets kulturelle udvikling. 

Selvom der inddrages materialistiske verdenssyn er analysen funderet i den 

socialkonstruktivistiske skole, hvor epistemologien baseres på det sociales konstruktion af 

virkeligheden.  
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5.0 Designrationale 

I dette afsnit vil vi komme nærmere ind på, hvilke beslutninger vi har taget inden for vores 

designproces og hvilke overvejelser vi har haft. Designrationalet har til formål at begrunde 

hvorfor vi vælger et bestemt design, samt at udarbejde en nedskrivning af 

beslutningsalternativer og argumentation for valg af design (Pries-Heje, 2018). Ved 

anvendelsen af et designrationale kan vi præsentere argumenter for valg af design. Der 

anvendes et procesbaseret rationale, hvilket betyder at det er muligt at beskrive 

designprocessen (Burge & Brown, 1998).      

5.1 Den definerede pain 

Et vigtigt begreb i beskrivelsen af problemet er spørgsmålet om pain, hvilket betyder 

målgruppens problem (Philipsen, 2019: 8.2). Det er dermed vigtigt at idéoplægget indeholder 

en skarp beskrivelse af hvilken pain der søges løst. For dette projekt bliver brugerens pain, 

italesat i interviewet med Ulla Binderup, som siger; 

“ Noget vi ønsker til undervisningen, [...er] bøger eller andre undervisningsmaterialer. 

Men der har været sparerunder så der har ikke rigtig været råd til det [...].” (bilag 3)  

Samtidig siger hun også; 

“Vi har sådan en temauge en gang om året hvor vi simpelthen sætter fokus på det her. 

[...] Men måske er en uge om året ikke nok” (bilag 3). 

For at komme nærmere et idéoplæg til en løsning, skal disse problemer diskuteres, så vi kan 

komme i dybden med problemernes betydning. Ved først at se på undervisningsmaterialerne 

ser vi, ifølge Binderup, en mangel på materialer grundet skolens budget. Det er her tydeligt  at 

det er de økonomiske årsager, der hindrer skolen i at indkøbe materialerne til undervisningen. 

Da lærerne ikke har midlerne til at undervise i digital dannelse, kan det ses som et problem for 

det faglige niveau, som faget kræver. Det at eleverne ikke får undervisningsmaterialer kan gøre, 

at de ikke kan opnå de kompetencer, som de egentlig bør tilegne sig i skolen. Samtidig kan det 

gøre det svært for lærerne at undervise i ukendte emner, når der ikke er råd til 

undervisningsmaterialerne. Det kan diskuteres om de lærere der underviser i digital dannelse, 

har de rette kompetencer til at undervise i alle dimensioner af den digital dannelse. Binderup 

pointerer f.eks. at hun underviser ud fra hendes egne erfaringer og ikke et fagligt grundlag. Det 

at der ikke er nok undervisning i faget kan medføre, at den faglige indlæring ikke opnås eller 

at der ikke er tilstrækkeligt nok med tid, til at komme i dybden med faget. Kort beskrevet søges 

der en løsning på denne pain: At undervisningsmaterialer er for dyre, samt at undervisningen 
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ikke er implementeret kontinuerligt i løbet af året. Løsningen på denne pain findes gennem 

brugen af den abduktive metode. Dette betyder, at der i søgen efter en løsning ses tilbage på 

den bagvedliggenden empiri. I overvejelsen ses der altså på den viden projektet bidrager med, 

og danner et design på baggrund af denne viden. 

 

5.2 Præsentation af idéoplæg 

Gennem projektets udformning er vi kommet frem til et idéoplæg. Den definerede pain står 

som hovedelement for idéoplægget og skal derfor være grundlaget for løsningen. For at 

imødekomme denne pain måtte vi researche, hvilke undervisningsmaterialer og projekter der 

allerede eksisterer. Det var klarlagt gennem deltagerobservationen, at der allerede er etableret 

et projekt der har til formål at indkluderer digital dannelse i undervisningen på 

læreruddannelsen. Det er et projekt der træder i kraft i år 2020 og har til formål at give 

lærerstuderende de kompetencer der er brug for, for at kunne undervise i digital dannelse. Dette 

gennem det nye grundmodul, Teknologiforståelse og digital dannelse. Projektet er finansieret 

af Uddannelses- og forskningsministeriet og omfatter et samarbejde mellem Københavns 

professionshøjskole, VIA University College og Innovation Center Denmark i Silicon Valley. 

Både forskere og undervisere har været med i udviklingen af grundmodulet, der i 2020 bliver, 

et obligatorisk modul på Københavns professionshøjskole. Ydermere er det en ambition at gøre 

faget til en obligatorisk del af alle læreruddannelser (Læreruddannelsens Ledernetværk, 2019: 

sl 3). Det overordnede formål for projektet er;  

“At etablere både et fagområde samt et nationalt modul. Så Teknologiforståelse og 

digital dannelse får et særskilt modul på læreruddannelsen i Danmark, som klæder 

lærere på til at varetage undervisning i Teknologiforståelse og digital dannelse i den 

danske folkeskole (ind i fagene). At den nyeste internationale viden om og 

praksiserfaringer med Teknologiforståelse og digital dannelse implementeres på 

landets læreruddannelser og derfra ud i folkeskolen.” (Læreruddannelsens 

Ledernetværk, 2019: sl 5). 

Implementeringen af dette fag på læreruddannelsen, ser vi som en del af løsningen for de 

fremtidige lærere der bliver uddannet. Den stadige konflikt er herved at danne en løsning for 

lærerne, der allerede er i arbejde. Det blev med denne viden klart, at der skulle tilføjes en plan 

for implementering af dette fags udbytte. Vores idéoplæg søger derfor at løse den definerede 

pain i relation til det initierede projekt.     

Heraf består vores idéoplæg af et muligt samarbejde, mellem de lærerstuderende der 
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får undervisning i faget og de lærere der er uddannet. Dette samarbejde har til formål at 

afhjælpe de nuværende lærere og give dem mulighed for at få inspiration, gennem 

lærerstuderendes undervisning af eleverne. Dette fordi de studerende, med det nye fagmodul, 

målrettet og konkret kan øge fagligheden bag undervisning i Teknologiforståelse og digital 

dannelse. En lærerstuderende tilknyttet Future Classroom Teacher spørges om faget, 

Teknologiforståelse og digital dannelse, er relevant;  

“Ja jeg synes det bør implementeres. Det er en smagsprøve på future. Og det er vigtigt 

at alle læreruddannede kender til teknologiforståelse og vigtigheden i det og at danne 

børnene i folkeskolerne.”  (bilag 4). 

Designets lead user udtrykker at faget bygger på noget af det, der i nutidens folkeskole, bør 

tages hånd om. Samtidig udtrykker denne studerende dog, at et samarbejde kan møde 

komplikationer. Den studerende pointerer dog også, at trods komplikationer bør et samarbejde 

kunne støtte lærerne i arbejdet med digital dannelse (bilag 4). Designet kan altså ses som et 

støttende element, der skal give lærerne inspiration og forståelse for faglighedens vigtighed. 

Det skal selvfølgelig også give mening for de studerende at afhjælpe lærerne, og samarbejdet 

lyder dermed også på pædagogisk feedback. De studerende får dermed feedback fra læreren, 

på den undervisning de bidrager med. Dette idéoplæg afhjælper problemet mht. dyre 

undervisningsmaterialer, samt det at der, kun en enkelt uge om året undervises i emnet. Det er 

stadig ikke en gennemgående del af undervisningen i folkeskolen, men det kan være med til at 

øge fokuset og fordele det ud på året. Projektet, og dermed også idéoplæggets konkrete fokus 

på digitale fodspor, grunder i både Binderup og de studerendes udsagn om, hvilken del af den 

digitale dannelse der kan varetages af studerende. Samtidig grunder det også i den 

samtidsrelevans, at digitale fodspor i nogle tilfælde kan have fatale konsekvenser for individet 

senere i livet. Der ses derfor en relevans for, at netop dette element af den digitale dannelse, 

bør varetages af de studerende i første implementeringsfase.      
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5.3 Kritisk syn på idéoplægget 

Argumenterne for, om vores design er en mulig løsning, ligger først og fremmest i det nye fag, 

som bliver implementeret på læreruddannelsen. Det at de nyuddannede lærere får 

kompetencerne til at undervise i digital dannelse, giver anledning til at videreformidle deres 

faglighed til de lærere der allerede underviser på skolerne. 

Selve faget Teknologisk forståelse og digital dannelse indeholder fem fagområder: 

1. “Teknologiforståelse – samfund, pædagogik og didaktik. 

2. Dannelse i et digitaliseret samfund – institution, medborgerskab og myndiggørelse. 

3. Designtænkning og kompleks problemløsning – designprocesser, iteration og 

refleksion. 

4. Computational tænkning – algoritme- og dataforståelse, kryptering og kunstig 

intelligens. 

5. Data og kritisk kommunikations bevidsthed – overvågning, privacy og etik.” 

(Læreruddannelsens Ledernetværk, 2019: sl 7 ) 

Disse fagområder går meget bredt ind under den digitale dannelse og giver en god forståelse 

for, hvilke emner der skal fokuseres på. Indenfor fagområde fire, Computational tænkning, 

undervises der bl.a. i algoritmer og dataforståelse, herunder digitale fodspor. Hvis denne viden 

og forståelse om digitale fodspor kan videreformidles til de allerede uddannede lærere, kan de 

opnå en bredere og mere målrettet undervisning. I stedet for at lærerne underviser i digitale 

fodspor ud fra egen erfaring, får de med dette design både et fagligt input, samt mulighed for 

at drage inspiration af det materiale de studerende bidrager med.   

Idéoplægget er samtidig rettet mod at løse de uddannede læreres udfordringer, og der 

forefindes dermed nye komplikationer, som tydeliggøres gennem tre lærerstuderendes 

synspunkter. De tre studerende pointerer at de finder det svært som studerende at undervise 

børn som de ikke har en relation til (bilag 5). Dette selvom Binderup siger;  

“Umiddelbart [...er der] ikke nogle dele af den digitale dannelse der ikke kan varetages 

af lærerstuderende, udover hvis der er nogle følsomme emner som kræver et godt 

kendskab til eleverne.” (bilag 3).  

Binderup deler holdning med de lærerstuderende, om at det kan kræve et kendskab til eleverne, 

hvis der undervises i følsomme emner. Dog er det interessant, at de lærerstuderende ser det 

vigtige i at have en relation til eleverne uanset undervisningsemne. De tre lærerstuderende, der 

ikke har kendskab til teknologi, lægger stor vægt på tryghed, som et kriterium for god 



                                                                                                                                             
V1924809827 

56 

undervisning. Det er her relevant at se på trygheden der eksisterer i de studerendes almene 

praktik. I den almene praktik bliver de studerende udfordret på et grundlag af 

læreruddannelsens grundfagligheder, det er altså velkendt materiale og mål, som skal skabe en 

tryghed for de studerende (Københavns professionshøjskole, 2019). Faget Teknologiforståelse 

og digital dannelse, bør med denne viden sættes i relation til uddannelsens grundfaglighed. Det 

tyder på, i perspektiv til de tre lærerstuderende, at faget bedst implementeres i folkeskolen, hvis 

det er et fast element i lærerens grundfaglighed. Samtidig pointerer en af de tre lærerstuderende; 

“lærerne kan ikke give ordentlig feedback når de ikke selv kender til det [Teknologiforståelse 

og digital dannelse].” (bilag 5). Vedkommende tvivler altså på, den professionelles 

kompetencer, til at give feedback på undervisningen, når der indbringes et teknologisk aspekt. 

Modsat mener Binderup;   

“Overordnet set kan jeg sagtens se en fordel i at de studerende laver et digital 

dannelsesforløb i deres praktikforløb. Det er altid spændende for en lærer at blive 

inspireret af nye forløb og måder at gøre tingene på og de studerende kan få feedback 

på deres undervisning af en erfaren lærer.” (bilag 3).  

Der er altså en tydelig forskel på, hvordan den professionelle kontra de lærerstuderende ser 

dette samarbejde. Det er derfor vigtigt at tage højde for denne forståelse af modpartens 

kompetencer, når der tænkes implementering. Dette er et problem projektets ideoplæg 

fremskynder, da der ikke er taget højde for implementeringsfasen, men derimod er lagt vægt 

på udviklingsfasen.  
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6.0 Diskussion 

Med projektets problemformulering antages det, at brugen af IT kan skabe nye kriterier for den 

almene dannelse. Der tages fat i en idé om, at brugen af teknologi påvirker mennesket. Ses 

dette i perspektiv til Heidegger, kan det stilles til diskussion, hvorvidt teknologien i sig selv 

ændrer på mennesket eller om det er menneskets brug af den, der medierer denne ændring. 

Heidegger lægger vægt på, at mennesket har fokuseret for meget på teknologien som causa 

efficiens, hvilket han sætter i relation til det at teknologien er menneskets middel til at opnå et 

mål. Mennesket antager altså at teknologiens essens er at lade mennesket opnå sine mål gennem 

teknologien. Heidegger ser det som en mistolkning, og mener at vi bør se på helheden af 

teknologien for at forstå den. Der fortolkes, at Heidegger mener at mennesket ser verden som 

ressource og dermed også teknologien som ressource. Når der ses på indkluderingen at IT i 

samfundet, er det gennem Heideggers syn en indkludering baseret på ressourcer. Det kan 

herved ses som et ønske om at bruge teknologien som ressource, samt en måde at nå et mål. 

Dette lægger op til en diskussion om, hvorvidt teknologien rent faktisk fremstår som 

ressource. Selvom teknologien i folkeskolen på mange måder ses som en ressource, er det 

måske ikke tilfældet. Komplikationerne ved koblingen mellem digital og dannelse tyder på, at 

teknologien ikke nødvendigvis altid er et effektiv middel til at nå målet. Heidegger 

argumenterer for, at vi skal passe på med at se verden som ressource og i relation til dette 

projekt, kan der måske være noget om snakken. Dette mener han er årsagen til, at vi lader 

teknologier vise sig som ikke-bærdygdige teknologier, altså teknologier der ikke har deres 

tinghed når de er fremmanet, men stadig kræver indgriben for at fungere. Her kan det diskuteres 

om Heidegger mener, at vi bør gå tilbage til Aristoteles tænkning af teknologi, eller om han i 

højere grad bruger det som eksempel på, hvordan måden vi ser verden på har ændret sig. 

Det er vigtigt at tage højde for, hvordan folkeskolens dannelse afspejler samfundet. I 

denne forbindelse er det vigtigt at spørge til, hvorfor teknologier integreres i folkeskolen. 

Teknologien kan altså være en ressource i en kontekst, som danner utilsigtede effekter i en 

anden kontekst. Når Winner definerer somnambulisme, er det med et ønske om at tydeliggøre 

menneskets mangel på refleksion omkring teknologien. Det er måske i højere grad denne 

læsning der bør fremmanes af Heidegger, nemlig hans pointe, at mennesket bør se på 

teknologiens helhed. Først når der ses en helhed findes essensen, og først her kan mennesket 

refleksivt vurdere teknologien. 

Med denne læsning af Heidegger bliver det tydeligt at IT ikke nødvendigvis er en 
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‘god’ teknologi. Med dette menes, om en refleksion over teknologiens essens ville ændre på 

samfundets implementering af den. Det kan hermed diskuteres om IT er en teknologi der i sin 

essens fremmer det der ønskes fremmet. Dette især med fokus på Heideggers argumentation 

om, at teknologi skal kunne eksistere for sig selv, uden kontinuerligt at være afhængig af nogen 

ressource. Det er derfor ifølge ham nødvendigt, at vi laver et radikalt skift fra at tænke ting som 

bestand til at tænke dem som noget der er for sig selv. Dette gælder også for teknologi. Der 

bør med denne forståelse af teknologi som begreb, reflekteres langt mere over dens indpas i 

samfundet. Det kan siges at denne refleksion ville gavne dannelsen og dens nuværende behov 

for inkludering af IT-kompetencer. En refleksion kunne bidrage til færre komplikationer og 

utilsigtede effekter ved implementering. Det skal dog huskes at denne refleksion vil se 

forskellig ud alt efter, hvorfra der ses på teknologien. IT indbefatter  en række omfattende 

teknologier, som ikke kun påvirker en enkelt kontekst. En refleksion over denne type teknologi 

ville aldrig kunne omfatte alle aspekter, eller tage højde for alle utilsigtede effekter. Heideggers 

mening om moderne teknologi fremstår dog også som værende meget radikal, tangerende til 

utopisk. En stor del af den kritik han modtager, i denne forbindelse, kaldes ofte for en 

romantisering af virkeligheden og en længsel efter simplere tider rent teknologisk (Rosenberger 

et. al., 2015:10). Ikke desto mindre argumenteres der for, at den refleksive vinkel han tilbyder, 

kan bidrage med et kritisk syn på, hvad dannelsesbegrebet skal rumme. 

  Den refleksive proces pointeres i højere eller lavere grad af både Winner, Nye og 

Heidegger, hvilket pointerer at der måske er noget om det. I denne forbindelse kan der 

argumenteres for, at teknologiimplementering i samfundet har en mangel på refleksion, hvilket 

kommer til udtryk i vores dannelse. Dette argument fremlægger Børns Vilkår også i deres tredje 

bølge, der også pointerer at der mangler fokus på refleksionen over teknologi i vores dannelse. 

Efterspørgslen efter refleksion er også blevet mødt af initiativer som Future Classroom Lab, 

der har taget hul på at undersøge og reflektere over, hvilke facetter dannelsesbegrebet mangler 

i forhold til at inkludere teknologikompetencer og teknologiforståelse. Ydermere er 

Københavns Professionshøjskole og VIA University Colleges udspil, Teknologiforståelse og 

digital dannelse, en indikation på at den tredje bølge er igangsat.  
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7.0 Konklusion 

Dannelsesbegrebet er en udefinerbar størrelse i konstant forandring og er en essentiel del i det 

at være menneske i et samfund. Dannelsen bør reflektere samfundet, så man har bedst mulige 

forudsætninger for at indgå i det. Man kan dog anse drivkraften bag samfundsudviklingen fra 

flere teknologiteoretiske vinkler. Deres filosofiske bidrag til, hvad teknologibegrebet 

indeholder danner grundlag for, hvordan vi forstår teknologi i samspil med dannelse. Selvom 

teoretikerne ontologisk er fundamentalt uenige, giver de hver især værdifuld indsigt i, hvor 

forskellig teknologi kan ses i relation til resten af samfundet. Af denne grund afspejler projektet 

en række forskellige vinkler til at anskue teknologi i forhold til dannelsesbegrebet og foreslår 

en større omhyggelighed og refleksion over forholdet mellem menneske og teknologi. 

 Ud fra de tre bølger opstillet af Børns Vilkår, mener vi den tredje bølge - den refleksive 

dannelse, er vigtigst at prioritere. Det begrundes blandt andet ved at børn bør udstyres med de 

fornødne refleksive kompetencer i forholdet mellem mennesket og teknologi, før de 

introduceres for den instrumentelle del af dannelsesprocessen. Én af de store opgaver for den 

refleksive dannelse bør være at give børnene indsigt i de bagvedliggende processer, som gør 

sig gældende i digitale fodspor.  

Det er meget svært at svare på, hvordan der undervises specifikt i digitale fodspor. 

Dette fordi der undervises i digital dannelse i folkeskolen på baggrund af folkeskolelærernes 

egne erfaringer. Vores idéoplæg foreslår derfor et samarbejde mellem lærerstuderende og 

folkeskolen, som har til formål at skabe et udgangspunkt for kompetenceudveksling. Udbyttet 

af samarbejdet ville gavne både lærere og lærerstuderende, eftersom den lærerstuderende ville 

kunne tilbyde en faglig indsigt i digital dannelse, samt at folkeskolelærerne omvendt ville 

kunne give feedback på pædagogiske kompetencer. I forbindelse med indkluderingen af 

Teknologiforståelse og digital dannelse på læreruddannelsen som et fast modul, kan vores 

idéoplæg være behjælpeligt i implementeringsfasen. Dette så lærerstuderendes digitale 

kompetencer hurtigst muligt videregives.  
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8.0 Perspektivering 

Idéoplægget forholder sig på et generelt niveau i digital dannelse. Dette fordi idéoplægget ikke 

med nødvendighed skal tage udgangspunkt i digitale fodspor, da det blot er projektets 

indgangsvinkel. Med et større fokus på digitale fodspor, kunne designet havde arbejdet mere 

specifikt med komponenter inden for dette emne og dermed resulteret i et helt andet produkt. 

Med dette menes at projektets udgangspunkt i digitale fodspor kunne være grebet anderledes 

an, hvor digitale fodspor ville stå mere klart i et løsningsforslag. Med en specifik løsning kunne 

projektet tænkes at bevæge sig over i udviklingen af undervisningsmaterialer i digitale fodspor. 
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