
 
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kære netværksdeltager 
 
Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig via vores hjemmeside.  
Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyheder om Netværk om teknologiforståelse, kan du afmelde dig ved 
at skrive til LOSN@kp.dk. Du er naturligvis meget velkommen til at invitere kollegaer med i netværket ved at 
videresende dette link  
 
Dette nyhedsbrev har til formål at inspirere og informere om kommende netværksarrangementer og andre 
relevante og spændende projekter og ressourcer, der kobler sig til udvikling af den nye faglighed, 
Teknologiforståelse. Ambitionen er her at skabe et overblik over de mange muligheder, der er til rådighed for 
kommuner og skoler. 

  

CFU (Center for undervisningsmidler) ved alle seks professionshøjskoler er gået sammen om en landsdækkende 
indsats i form af videreførelse og udvidelse af praktikernetværket for at støtte og løfte skoler, der gerne vil arbejde 
med teknologiforståelse i grundskolen. Praktikernetværket er for kommuner, skoleledere, pædagogisk personale 
og professionshøjskoler, der gerne vil lære mere om teknologiforståelse. På netværkets arrangementer kan 
lærerne få kompetencer til at igangsætte, gennemføre og evaluere læringsaktiviteter med teknologiforståelse.  
Frem til august 2023 vil der blive afholdt regionale netværk og workshops rundt om i landet. Derudover vil der 
blive tilrettelagt individuelle forløb for skoler og kommuner, som målrettes skolernes behov og udgangspunkt. 
Netværk og kompetenceudvikling bliver drevet af CFU-konsulenter på landets professionshøjskoler. CFU-
konsulenterne arbejder tæt sammen med skoler og kommuner om kompetenceudvikling på grundskoleområdet. 
Projektet er støttet af Villum Fonden.  
 
Den 3. december afholdt vi et nationalt Kick-off arrangement for netværket. De mere end 400 deltagere, 
oplægsholdere og workshopfacilitatorer var med til at gøre dagen inspirerende og spændende; selv i et 
onlineformat.  
 
På Københavns Professionshøjskole har vi taget næste skridt og er allerede i gang med at udvikle forløb 
med seks kommuner i vores region. Vi har afholdt det første møde med skoleledelser og forvaltninger, og vi glæder 
os meget til samarbejdet de kommende år.  
 
På næste side finder du et mindre udsnit af de mange aktuelle tiltag og tilbud, der er relevante skoler og 
kommuner, der arbejder med teknologiforståelse. 
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Ny podcast-serie om Teknologiforståelse i 
grundskolen.  
Denne podcastserie sætter fokus på erfaringerne med 
forsøgsfaget, teknologiforståelse og sammenhængen 
mellem fagets teoretiske grundlag og selve 
undervisningen på de 46 skoler, der deltager i 
forsøget.  
Lyt med her i denne podcastserie. 
 
Læs i øvrigt mere om faget og se eksempler på de 
forløb, der er afprøvet af deltagerne i forsøget her. 

 
 

Hackerspillet 
Hackerspillet er et spil, der kan bidrage til  
at give eleverne ny viden om cybersikkerhed. I spillet 
skal man forsøge at bryde ind i modstanderens 
computer, mens man hele tiden beskytter sin egen. 
Spillet kan allerede nu spilles online på 
www.hackerspillet.dk, men kan forhåbentlig kan 
også snart bestilles  MitCFU. Hackerspillet er 
udviklet af konsulenter i Future Classroom Lab, CFU 
med støtte fra Center for Cybersikkerhed.  

 
 

Hack dit grønt 
Ha(c)k Dit Grønt er et digitalt læringsunivers for 6. - 9. 
klasse, der kombinerer teknologiforståelse og naturfag 
og fremmer sunde madvaner i et kreativt arbejde med 
grøntsager. 
Visionen med projektet er at skabe et engagerende 
fællesskab i klassen, hvor viden om og oplevelser med 
programmering af en GroBot kan skabe interesse for 
måltider, mad og sundhed på en teknologisk og sjov 
måde. 
Ha(c)k Dit Grønt er støttet af Nordea-fonden. Læs 
mere om projektet her. 

 
 

Dataforståelse 
Vil du blive klogere på, hvordan du underviser dine 
elever i forståelse af data og brug af data på sociale 
medier og apps? Så deltag i forårets GRATIS online 
workshops om undervisning i dataforståelse, 
dataetik og digitalt selvforsvar. 
LB Forsikring og Center for Undervisningsmidler har 
sammen med dataetisk ekspert Pernille Tranberg 
udviklet et inspirationsforløb målrettet lærere i 5.-
10. klasse, som ønsker at få ideer, redskaber og 
viden til undervisning i dataforståelse. 

 

UltraBit 
Husk at ultra:bit fortsætter næste skoleår og at 7. og 8. 
klasserne nu også kan være med i projektet. Læs mere 
om ultra:bit og andre projekter her 

Følg med i Future Classroom Labs blog på 
Folkeskolen her 
Omdrejningspunktet er teknologiforståelse, og på 
hvordan den nye faglighed udvikler sig. Hvordan kan 
den udfoldes og udfordres? Hvordan oversætter 
lærerne fagligheden i undervisningen? Hvilke 
læringsressourcer kan tænkes at komme i spil i 
arbejdet? Hvordan griber kommuner og skoler den 
organisatoriske side an i forhold til at skulle arbejde 
med en helt ny faglighed som kræver didaktisk og 
pædagogisk nytænkning? Det er nogle af de 
spørgsmål bloggen vil tage op. 

 

Næste netværksarrangement i Region Hovedstaden finder sted 14. september 
2021 kl. 14 - 17 på Københavns Professionshøjskole. Program og tilmelding 
udsendes inden sommerferien. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
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