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Der er brug for 
teknologifor-
ståelse

Fra mønttelefon til smartphone

Jeg er vokset op uden mobiltelefon. Som barn 

i 1980’erne og 90’erne havde jeg kun mulighed for at ringe hjem 

fra en mønttelefon, hvis jeg var ude, og jeg skulle skynde mig at 

snakke færdig, når telefonen bippende indikerede, at det var tid til 

at putte flere mønter i maskinen. 

Men op gennem 1990’erne dukkede de små but-

tede Nokia-telefoner frem og ændrede vores måde at kommunikere 

på. Hvis forbindelsen var god nok, kunne man foretage opkald hvor 

som helst og sende sms’er til hinanden på 160 tegn inklusive mel-

lemrum. Ville man fortælle mere end det, måtte man sende endnu 

en sms. Men det var en bekostelig affære. Sms’er kostede penge, 

så man fattede sig i korthed. Det var omtrent det, man brugte mo-

biltelefonen til. Opkald og korte tekstbeskeder. Meget mere kunne 

den ikke. 

Efterhånden blev mobiltelefonerne udstyret med 

flere funktioner. Der kom kamera i telefonerne, og man kunne koble 
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dem på internettet – ganske vist uden at nogen af delene fun-

gerede særlig godt. Skærmen var lillebitte, billedet var sløret og 

uden farver. Forbindelsen var elendig og søvndyssende langsom i 

forhold til den kvalitet, vi kender i dag. Mobiltelefonerne fik indbyg-

get alarmfunktion og erstattede tidens almindelige vækkeure og 

clockradioen.

I 1997 kom det legendariske spil Snake til den 

velkendte Nokia 3310. Omkring samme tid blev sms-beskederne 

udvidet med chatfunktion. Nu lå beskederne i samtaletråde, som 

vi kender det i dag. Indtil da havde de været sorteret med én sms 

per linje, og man skulle frem og tilbage i telefonens ind- og udbakke 

for at finde modtagne og sendte beskeder. Man kunne også sende 

flere sms’er ad gangen. Prisen blev lavere. Nye funktioner gjorde 

det nemt og tiltrækkende at holde samtalen kørende i en uendelig 

tråd, der aldrig behøvede at stoppe.

Vi brugte nu i stigende grad mobiltelefonen til at 

samtale – ikke blot til at give en konkret og hurtig besked. Og vi 

behøvede ikke længere begrænse os til den absolut nødvendige 

kommunikation. Vi kunne også hyggesnakke gennem skærmen. Alle 

vi Nokia-brugere kunne nu blive underholdt på farten, når vi kedede 

os. Eller når vi havde brug for en pause på jobbet – eller i under-

visningen.

App-alderen

Vores brug af mobiltelefoner ændrede sig mar-

kant, da Apple introducerede iPhone. I Danmark skete det i 2008 

med iPhone 3G. Den nye smartphone havde adskillige nye funk-

tioner og et helt nyt design. Telefon og skærm var større end de 

hidtidige mobiltelefoner, der i en årrække ellers var blevet mindre 
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og mindre, så de nemt kunne tages med i lommen. Den var slan-

kere end datidens mere buttede versioner. Den havde ingen synlig 

antenne. Skærmen var touch i stedet for trykknapper, og tastatu-

ret var virtuelt. Som standard havde den kamera, medieafspiller, 

mobiltelefon og internettjenester som e-mail, sms, mms, trådløst 

internet og Bluetooth. Og gennem App Store kunne man downloa-

de apps. Nogle af dem var endda gratis.

En lang række virksomheder trådte i Apples fod-

spor, og i dag, blot omtrent et årti senere, er der adskillige smart-

phones på markedet. Hvis ikke vi bruger Apples App Store, er der 

stor sandsynlighed for, at vi downloader vores apps fra Google 

Play. 

Mange af os har nok svært ved at forestille os 

en hverdag uden smartphones og konstant adgang til verden gen-

nem nyudviklede og opdaterede apps. Vi har vænnet os til de man-

ge muligheder og må måske endda anstrenge os mentalt for at 

gennemføre et møde uden lige at skulle læse e-mails og tjekke 

kommentarer på sociale medier imens. Måske forsøger vi at holde 

telefonen under bordet for ikke at blive opdaget i vores mentale 

fravær. For vi har jo den der fornemmelse af, at det er lidt forkert 

ikke at være nærværende, der hvor vi er.

Digitalt nyfødte

Vores brug af digitale teknologier går altså stry-

gende, og de fleste apps er efterhånden så intuitive, at selv et 

lille barn kan bruge dem. Så hvorfor skal skolen bekymre sig om at 

uddanne i digital teknologi? Blitzen fra det lille firkantede apparat 

er jo noget af det første, mange nyfødte babyer ser i dag. Men der 

er lang vej fra den intuitive brug af iPad’en til en forståelse af, hvad 
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der egentlig sker med alle vores data, når de først er foreviget 

gennem teknologien.

Med smartphonekameraet i lommen dokumente-

rer og deler vi nemt alt det, vi foretager os, med familier og venner 

og andre, der følger os på sociale medier. Vi lægger billeder og 

videoer af hverdagens store og små begivenheder på Instagram 

og Facebook. Rundsender dem på Google. Lægger dem i Dropbox. 

Vores smartphone giver os besked, når vores indlæg har fået nye 

likes eller kommentarer. Vi tilskyndes til straks at tjekke, hvad der 

mon står er. Vi siger til hinanden, at ”hvis ikke det er på Facebook, 

så er det ikke sket” i en slags spøg, mens vi overvejer udsagnets 

alvor. I det mindste kan det retfærdiggøre, at vi lige om lidt uploader 

det bedste af de billeder, vi netop har taget af vores hjemmelavede 

brombærtærte. Når filter og lys er redigeret helt i vinkel. For de fle-

ste af os gør det jo. Uploader et væld af billeder, tekster og videoer. 

Data om os selv og måske om andre. Det er der ikke noget mærke-

ligt i. Teknologierne er designet til netop disse formål.

Selv om vi måske formelt godkender brugsvilkår, 

bestemmer vi ikke kun selv, hvilke data der gemmes, hvor de gem-

mes, eller hvem de deles med. Når appsene på vores smartphones 

hjælper os gennem hverdagens små og store opgaver, sørger for 

underholdning og oplyser os om, hvad der sker i verden, lagrer de 

samtidig en masse data om os. Hvor vi er hvornår. Hvad vi laver. 

Hvem vi snakker med. Hvad vi snakker om. Hvad vi interesserer os 

for. Vores fingeraftryk. Vores ansigt. Og de behandler vores data på 

måder, der for eksempel kan forudsige, hvad der sandsynligvis vil 

interessere os i fremtiden.

På den måde bidrager vores personlige informati-

oner – i form af data – til Googles, Facebooks, Amazons og mange 

flere store og små softwarevirksomheders forsyningskæder, så-

dan som professor emerita Shoshana Zuboff fra Harvard Business 
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School beskriver det i bogen Overvågningskapitalismens tidsalder. 

Her definerer hun blandt andet begrebet overvågningskapitalisme 

som ”en ny økonomisk verdensorden, hvor menneskets tilværel-

se betragtes som et frit tilgængeligt råmateriale for hemmelige 

kommercielle metoder med henblik på indhentning, forudsigelse og 

salg” og beskriver den som ”en dybt antidemokratisk kraft i sam-

fundet”.

Men vores data bidrager på den anden side også 

med information, der eksempelvis kan forbedre chancerne for at 

opdage en livstruende sygdom i tide. Eller som kan gøre en positiv 

forskel for klimaet. På godt og på ondt indvirker de både på vores 

individuelle og vores fælles liv.

Nogle (få) fravælger brug af smartphones og 

sværger til en Nokia-klassiker uden internetadgang. Modellen bliver 

endda relanceret i dag og markedsført på Nokias hjemmeside som 

”a modern classic reimagined” med op til en måneds standby-bat-

teritid og mulighed for at spille Snake. Alligevel undgår ingen af os, 

at data om os registreres, gemmes og behandles i store digitale 

systemer. Det gælder også for børn i skolen. Og det er dem, der er 

omdrejningspunktet for denne bog.

Nutidens børn, som er født ind i den digitale tids-

alder, er ofte blevet benævnt digitalt indfødte – som om de har 

helt tjek på det digitale. Men at være født ind i en digital tidsalder 

er ikke ensbetydende med at have forståelse for de digitale tek-

nologier, der anvendes i verden. Udviklingen er sket meget hurtigt. 

Systemerne er blevet meget mere omfattende, end de fleste af os 

har kunnet følge med i. Og børnene har ikke fået undervisning i at 

forstå dem.
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Der er ingen vej udenom … 

Digitaliseringens markante ændringer af vores 

samfund nødvendiggør, at vi – som borgere i et demokratisk sam-

fund – udvikler nye kompetencer. I hvert fald hvis vi vil tage fol-

keskolens formål alvorligt om blandt andet at ”forberede eleverne 

til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med 

frihed og folkestyre”. 

Hvis vi skal leve op til dette formål i et samfund, 

hvor digitale teknologier er indlejret i meget af det, vi foretager os, 

er det afgørende vigtigt, at vores børn ikke blot lærer at trykke på 

taster og swipe hen over skærme – men at de udvikler forståelse 

for digitale teknologier i skolen. 

 Ligesom det kræver undervisning i dansk, hvis 

børn skal lære at analysere tekster, kræver det også undervisning 

i teknologiforståelse at lære at afkode og forstå digitale teknologi-

ers betydning i samfundet og være med til at forme den fremtidige 

udvikling. Det er ikke en automatisk medfølgende kompetence, når 

bare vi kan taste og swipe. Og vi har talt om det i mange år.

”Der er ingen vej udenom, vi må forstå datama-

terne, allesammen”. Sådan sagde Danmarks første professor i da-

talogi og en af mine største inspirationskilder, Peter Naur, i 1968 

i artiklen ”Demokrati i datamatiseringens tidsalder”. Allerede den-

gang forudså han mange af de aktuelle konsekvenser af vores brug 

og design af digitale teknologier. 

Naur opfordrede til, at forståelse for programme-

ring af computere skulle være en del af den almene uddannelse. 

Magten over et digitaliseret – eller datamatiseret, som han kaldte 

det – samfund ligger hos dem, der forstår, hvordan det virker. Uden 

denne forståelse er demokratiet i fare, advarede han.
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I midten af 1960’erne påpegede Naur, at undervis-

ning i en sådan forståelse må indgå på linje med læsning, skrivning 

og regning – som alment dannende færdigheder for enhver borger 

i et demokratisk samfund. Ikke kun for dem, der skulle arbejde pro-

fessionelt med teknologierne som for eksempel programmør eller 

tekniker. ”Vi lærer alle både at skrive, læse og regne, hvad enten vi 

ender med at være kunstnere, læger, jurister eller hvadsomhelst”, 

skrev han i bogen Plan for et kursus i datalogi og datamatik i 1966.

Fagfolk inden for datalogi og didaktikere arbejde-

de i 1970’erne på et fag, hvor elever blandt andet skulle udvikle 

såkaldt datalogiske kompetencer i faget datalære, men det kom 

kun på skemaet som valgfag. Og da computere så småt rykkede 

ind i klasseværelserne i 1980’erne og 90’erne, blev fokus i højere 

grad rettet mod, at eleverne skulle lære at betjene maskinerne som 

brugere fremfor at lære at forstå, hvordan de virkede, og hvordan 

de kunne udvikle programmer til dem.

Mange var bange for, at det eneste, eleverne ville 

lære, var at bruge computeren som regne- eller skrivemaskine ved 

at trykke på tastaturet – hvilket ikke var særlig svært at lære, som 

det blev udtrykt i en tv-udsendelse på DR. Daværende formand for 

Danmarks Lærerforening Martin Rømer udtalte i den forbindelse, at 

”enhver idiot kan lære at trykke på nogle knapper, men det er sådan 

set ikke det, der er det vigtigste i denne her sammenhæng”. Ele-

verne skulle også lære at tage ejerskab over computerne ved selv 

at kunne programmere og forstå computeres betydning for sam-

fundet, blev det forklaret i tv-udsendelsen – i lighed med nutid ens 

diskussioner om, at eleverne skal lære at forstå digitale teknologier 

og ikke blot taste og swipe.

Det er altså ikke nyt, at vi i disse år diskuterer, 

om et fag som teknologiforståelse skal indføres i skolen, ligesom 
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argumenterne for og imod også langt hen ad vejen er de samme 

som tidligere. Men nu ser det ud til endelig at rykke sig i praksis.

Det store skolelotteri

I de senere år er der sat gang i nationale, kom-

munale og lokale initiativer, hvor formålet er, at børn skal udvikle 

datalogiske kompetencer. De skal udvikle forståelse for digitale 

teknologier og brug af data fremfor blot at lære at bruge en com-

puter. Ambitionen er, at børn og unge får indblik i, hvordan de kan 

deltage i og få indflydelse på udviklingen inden for området, og 

at de bliver i stand til at forstå digitale teknologiers betydning og 

agere meningsfuldt i samfundet.

Børne- og Undervisningsministeriet har igangsat 

et forsøg med teknologiforståelse som fag og som faglighed i ud-

valgte fag, der løber fra 2019 til 2021 med deltagelse af 46 skoler. 

På Emu.dk beskriver ministeriet forsøgets formål som ”at afprøve 

teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen med henblik på, at 

eleverne skal kunne forholde sig kritisk til teknologi og forme den 

frem for blot at bruge den”.

Et andet fremtrædende initiativ på grundskole-

området er FabLab@SCHOOLdk. Initiativet udspringer af FabLab@

SCHOOL, der blev udviklet i 2009 af lektor Paulo Blikstein på uni-

versitetet i Stanford som et tilbud for grundskole- og gymnasie-

elever. I et samarbejde med Paulo Blikstein etablerede professor 

i interaktionsdesign Ole Sejer Iversen og kollegaer sammen med 

Vejle Kommune den danske udgave af initiativet. En af grundidéer-

ne er ”at give skoleelever mulighed for at forstå teknologier ved 

at undersøge, teste og designe teknologiske ting i et digitalt fa-

brikationsværksted”. Fokus er på design af fysiske ting med brug 
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af digitale teknologier som folieskærere, 3D-printere, laserskærere, 

broderimaskiner eller mikrocontrollere. 

Også Coding Class, iværksat i 2016 af en ræk-

ke medlemsvirksomheder i IT-Branchen, er et af de mere udbredte 

projekter, der har fundet vej ind på skolerne. I Coding Class arbej-

der eleverne med programmering og opbygning af spil samt, som 

noget nyt, forløb, hvor de skal udvikle løsninger inden for Internet 

of Things eller ’tingenes internet’. Det kan for eksempel være pro-

dukter og apparater, der er forbundet til internettet, som et ’smart’ 

køleskab eller en ’smart’ lampe.

Derudover ved vi, at der findes flere – både stør-

re og mindre – initiativer på området. Som del af min forskning har 

jeg i samarbejde med professor i fagdidaktik og it Jeppe Bunds-

gaard i en spørgeskemaundersøgelse i 2018 undersøgt, hvilke ini-

tiativer danske grundskoler udbyder som valgfag eller integrerer i 

allerede eksisterende fag – og her blev for eksempel nævnt pro-

grammering, robotter, spildesign, makerspace, digital fabrikation og 

designtænkning, Lego Mindstorms, Raspberry Pi og droner. Denne 

undersøgelse kan man læse mere om i vores artikel ”Computational 

thinking in compulsory education” fra 2019.

Men på trods af de mange initiativer indgår tek-

nologiforståelse hverken som fag eller faglighed i grundskolens 

fagrække som et obligatorisk fag for alle børn, ligesom det heller 

ikke findes som et undervisningsfag på læreruddannelserne. Det er 

tilfældigt, om et barn går på en skole, der har teknologiforståelse 

på skemaet, eller om et barn har en lærer, der har lyst og overskud 

til at lære sig selv at undervise i teknologiforståelse. Det er heller 

ikke helt entydigt, hvad eleverne skal lære på området eller hvor-

dan. Nogle projekter fokuserer på at lære eleverne at kode, andre 

fokuserer på design af digitale løsninger, andre igen på kommuni-

kation og teknologikritiske kompetencer. ”Det store skole-lotteri”, 
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kaldte Ole Sejer Iversen i 2016 danske børns chance for at få lært 

de nødvendige it-kompetencer.

I bogen her ser jeg på teknologiforståelse i bred 

forstand i et samspil mellem datalogiske kompetencer, designkom-

petencer og teknologikritiske kompetencer. Jeg kommer med ek-

sempler på, hvorfor fagområdet er vigtigt, og hvordan vi kan under-

vise i det. Et første skridt i den retning er at undersøge, hvordan 

data og digitale teknologier anvendes i samfundet i dag.
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Et samfund af 
data

Software planlægger vores adfærd

Software bliver i dag i stigende omfang udviklet 

på måder, hvor systemerne løbende ’lærer’ ud fra de data, de bliver 

fodret med. Det kaldes maskinlæring. Vi kender det for eksempel 

fra musiktjenester som Spotify eller videotjenester som YouTube, 

der er designet, så programmet automatisk kommer med forslag til, 

hvad vi kan lytte til eller se som det næste. Forslagene er individu-

elt målrettede lige netop til os. 

Det samme gælder på Facebook og Instagram, 

hvor indholdet er tilpasset til os, ud fra hvad vi tidligere har in-

teresseret os for, eller hvad andre brugere med data, der ligner 

vores – alder, bopæl, arbejde, interesser, adfærd osv. – plejer at 

interessere sig for. For at kunne gøre dette tracker og gemmer 

programmerne en mængde data om os, som anvendes til at justere 

deres algoritmer. 

En algoritme kan sammenlignes med en opskrift. 

Vi kan forestille os resultatet – det vil sige programmets output – 

som en kage, der smager præcis, som vi kan, eller rettere plejer 

at kunne lide den. Plejer vi at være vilde med chokolade, får vi 

17
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serveret et væld af forskellige chokoladekager, vi kan vælge imel-

lem. Plejer vi blandt dette udvalg at vælge mørk chokolade – og for 

eksempel aldrig den del af kagerne, der indeholder hvid eller lys 

chokolade – ’lærer’ systemet, at det ikke skal servere kager med 

hvid eller lys chokolade igen. Det justerer opskriftens output efter 

vores smag, som det identificerer gennem vores input, så vi kun får 

serveret kager med mørk chokolade. Individuelt målrettede kager.

Sådan fungerer for eksempel Spotify. Ikke med 

servering af kager, men med servering af musiknumre, vi plejer at 

kunne lide. Og dem, vi ikke plejer at klikke på, viser programmet 

os sandsynligvis ikke igen. Det kan være smart. Men det kan også 

have negative konsekvenser, at andre på den måde fastholder vo-

res smag og planlægger vores adfærd.

Hvem kontrollerer hvem?

I min barndom og ungdom hittede walkman og 

discman som de bærbære løsninger, når jeg ville høre musik, og 

båndoptageren og stereoanlægget som de stationære. Går vi læn-

gere tilbage, var det pladeafspillere. Og går vi tilstrækkeligt langt 

tilbage, var musik kun noget, der foregik live. 

For lettere at forstå udviklingen frem til i dag kan 

vi sammenligne nutidige løsninger med fortidige løsninger. Hvad 

er der sket, i takt med at vi er gået fra livemusik over LP, kasset-

tebånd, CD og MP3-afspiller og nu til maskinlæringsapps? Vi kan 

konstatere, at outputtet – den musik, der kommer ind i vores ører 

– er blevet mere og mere målrettet. 

Når vi går til koncerter og hører musik, bestem-

mer vi delvist, hvilke numre vi vil høre. Selv om vi ikke har indfly-

delse på, hvilke numre kunstnerne præcis spiller, har vi fuld kontrol 

18
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over, hvilken genre eller kunster vi vil høre – altså hvilke koncerter 

vi gider gå til. Når vi sætter en LP i pladeafspilleren, et kassette-

bånd i båndoptageren, en CD i anlægget eller en MP3-fil til at spille 

fra computeren, har vi fuldstændig kontrol over hvert et nummer. 

Når vi afspiller LP’er, kassettebånd og CD’er, sætter vi nemlig selv 

en fysisk genstand ind i afspilleren. Med MP3-afspilleren klikker vi 

aktivt på en knap eller tast for at afspille vores yndlingsnummer.

Men med Spotify er det – når vi har trykket play 

på første sang – ikke nødvendigvis os selv, der klikker. Vi behøver 

ikke engang tage stilling til, om vi vil høre næste nummer. Spotify 

regner selv ud, hvad vi vil høre, og musiknumrene fortsætter auto-

matisk i en lind strøm, medmindre vi manuelt stopper dem. Spotify 

fører så at sige vores hænder for os med usynlige snore, som var 

vi en slags marionetdukker. Systemet har automatisk regnet vores 

individuelle smag ud, og vi har ikke længere fuld kontrol. Vi skal 

aktivt forhindre det og klippe disse snore, hvis ikke vi vil fratages 

vores frihed til selv at vælge numre. 

Det gælder også video- og tv-apps som YouTube, 

TV2 Play, Viaplay og Netflix. Selv D R TV serverer ’næste afsnit’ helt 

automatisk som en del af deres public service. Vi behøver ikke læn-

gere tage aktivt stilling til, hvad vi ønsker at se. Vi skal tage aktivt 

stilling til, hvad vi ikke ønsker at se, og hvornår vi ønsker at stoppe 

med at se noget. Og det påvirker naturligt vores mediebrug. Også 

hos helt små børn, der måske ser på, mens den ene  YouTube-video 

i en endeløs strøm afløser den anden. Det er nemt, men er det nu 

også smart?
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Smarte maskiner

Allerede da de første computere så dagens lys i 

1940’erne, begyndte man at tale om ’elektronhjerner’. Frygten var 

en maskinstyret verden, hvor mennesker blev slaver. Denne frygt 

fandt Peter Naur ugrundet. Han mente ikke, at frygten lurede ved 

maskiner, der måske kunne tænke – snarere ved mennesker, der 

ikke kunne. Hans pointe var, sådan som jeg forstår ham, at vi men-

nesker skal lære at tænke datalogisk, ikke blot bruge digital tekno-

logi. Vi skal bruge computeren som et godt værktøj for mennesker 

til at øge vores frihed. Ikke som et værktøj mod mennesker, der 

begrænser vores frihed.

Computerprogrammer kan frigive tid til mere me-

ningsfulde aktiviteter. Vi behøver ikke længere udregne alt i ho-

vedet med blyant og papir – vi kan bruge en lommeregner. Vi har 

programmeret en maskine til at kunne følge alle regnekunstens 

regler, og på få sekunder kan vi få udregnet resultater på avance-

rede regnestykker, som det måske ville tage os mange timer selv 

at udregne, eller som vi måske aldrig ville kunne finde svar på uden 

en computer.

I dag er computere langt mere end simple reg-

nemaskiner. Vi taler om ’smarte’ maskiner, der kan ’lære’. Ligesom 

vi så det i eksemplet med Spotify. Algoritmerne – programmets 

vejledning – justerer sig hele tiden i forhold til de input, de får af 

brugeren. Og dermed ændrer outputtet sig også.

Et andet eksempel kunne være en fysisk gen-

stand som et køleskab med et indbygget program, der skal hjælpe 

os med at holde styr på, hvilke varer vi skal købe. I et statisk pro-

gram med faste algoritmer kunne man forestille sig en funktion, 

hvor vi kunne give programmet input om, hvilke varer vi bruger 

i løbet af dagen: en liter mælk hver dag, en pakke ost om ugen, 
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en pakke skiveskåret rugbrød osv. Programmet kunne hjælpe os 

med udregninger og påmindelser om, hvornår vi er ved at løbe tør. 

Hvis vores forbrug ændrer sig, må vi i et statisk program manuelt 

give programmet besked med nye input. Vi må altså manuelt om-

programmere køleskabets system til, at vi nu skal bruge en pakke 

spegepølse om ugen i stedet for ost, hvis vi ikke længere ønsker at 

spise ost, men spegepølse på vores rugbrødsmadder.

Et dynamisk maskinlæringsprogram ville derimod 

være programmeret til automatisk at ’lære’, hvis vores forbrug 

ænd rer sig, og selv justere sine algoritmer derefter. Det ville spare 

os for det manuelle arbejde med at ’fortælle’ køleskabet, hvilke va-

rer vi skal bruge. Ret smart, tænker mange af os sikkert. Så kan vi 

bruge tiden på noget andet – hænge ud med vennerne, se en serie, 

læse en bog, eller hvad vi nu sætter pris på at bruge vores fritid til. 

Men måske er maskinerne ikke altid så smarte, som vi går og tror.

Usmarte maskiner

Der kan nemlig også være bagsider af medaljen 

ved de smarte maskiner. Og det er der ofte. Hvis vi tænker på 

eksemplet med køleskabet, kan vi forestille os, at producenten har 

udviklet en app, hvor den og vi selv kan følge vores forbrug. Når 

vi downloader appen, beder den nok også om en række tilladelser 

– for eksempel til vores lagerplads, kamera, placering og mikrofon.

Det er ikke altid til at gennemskue, hvad appen 

skal bruge disse tilladelser til. Lytter den for eksempel uden vo-

res vidende med som en flue på væggen, når vi taler med familie, 

venner eller kollegaer? Eller lytter den kun med, hvis vi indtaler en 

ændring til vores forbrug gennem appens indbyggede funktion til 

netop det? Det kan være svært – hvis ikke umuligt – at finde ud af.
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Noget andet, som er svært eller umuligt at finde 

ud af, er, hvad oplysningerne bliver brugt til. Kan andre producenter 

af andre digitale tjenester også følge vores forbrug? Skal vi bru-

ge en Google-konto for at logge ind i køleskabs-appen, og kan vo-

res køleskabsdata på den måde samkøres med alle de andre data, 

 Google har indsamlet om os? 

Bruger de vores information til at tegne et mere 

præcist og samlet billede af os som personer, eller er de kun tilgæn-

gelige for producenten af køleskabet? Bliver de brugt til målrettede 

reklamer, så vi i stedet for at se et varieret udvalg af madvarer 

pludselig kun ser forskellige varianter af vores yndlingschokolade 

og -ost? Og bliver vores forbrugsmønster og vores kost dermed 

mindre varieret, fordi algoritmerne forstærker os i at spise choko-

lade og ost? Samarbejder producenten måske med landenes sund-

hedsstyrelser, så regeringerne kan sikre sig sunde borgere ved at 

holde øje med, om vi overholder madpyramidens mange kostråd? 

Hver for sig virker den slags dataindsamlinger 

måske uskyldige og ligegyldige. Er vi da ikke ligeglade med, om en 

teknologivirksomhed kan se, at vi er vilde med chokolade – ligesom 

det meste af befolkningen er det? Måske umiddelbart. Men tæn-

ker vi lidt videre over det, er samkørsel af adskillige data og vores 

manglende viden om, hvad vores data bliver brugt til, problematisk. 

Vi er nok ikke ligeglade med, hvad der ryger ind 

i køleskabet, hvis data om vores madvaner, registreret fra vores 

smarte køleskab, deles med og overvåges af vores forsikringssel-

skab til at give bedre priser på sundhedsforsikringen, hvis vi drop-

per kaloriebomberne. 
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Har jeg givet tilladelse til det?

Forståelsen for datalogien, sagde Naur i sin bog 

Datamaskinerne og samfundet fra 1967, er betingelsen for, ”at 

herredømmet over datamaterne og deres anvendelse ikke bliver 

en sag for en lille gruppe af eksperter, men bliver en sædvanlig 

politisk sag, og således gennem det politiske system kommer til 

at ligge hvor det bør, hos os alle”. Det gælder stadig – og i endnu 

højere grad – i dag. Og det er blandt andet derfor, det er vigtigt, at 

børn udvikler den forståelse som en del af undervisningen i skolen. 

Fra en meget ung alder bruger børn dagligt en 

række forskellige apps i deres almindelige ’hverdag’ på nettet og 

finder det måske uproblematisk, at disse apps indsamler data om 

dem selv og deres adfærd. Det gør de fleste apps jo. Og ’alle andre’ 

– også voksne – bruger jo de samme apps. Regeringen sender ud-

meldinger på Facebook, og vores kongehus opdaterer os i billeder 

om deres liv på Instagram. Så hvad er der at bekymre sig om? Det 

kan der næppe svares på med en enkelt sætning. 

Gennem bogen viser jeg, at visse apps’ måder 

at indsamle data på kan være problematisk for vores rettigheder 

som mennesker i et demokrati, og at børn og unge behøver under-

visning for at kunne forstå og tage stilling til den digitale udvikling 

– og være med til at påvirke den i fremtiden. 

Lærere kan drage nytte af børnenes kendskab til 

apps i deres undervisning. En konkret og forholdsvis simpel opgave 

kunne være, at eleverne vælger en af deres mest brugte apps og 

analyserer på henholdsvis hensigter og brug af data. Det kunne 

være Snapchat, TikTok, YouTube eller en anden app – afhængigt 

af elevernes alder. 

Til at begynde med kan eleverne udarbejde et 

skema, hvor de skriver appens navn, appens hensigt, deres egen 
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hensigt med at bruge appen, og hvad appen skal bruge af data for 

at kunne fungere. De kan tjekke indstillingerne for brug af appen og 

finde ud af, hvad de har givet den adgang til, samt diskutere, hvad 

de tror, appen bruger disse data til. Undrer eleverne sig over nogle 

af de data, som appen indsamler? 

De kan også skimme appens privatlivspolitik og 

diskutere, om der er noget, de ikke forstår, eller som de undrer sig 

over, at appen skal have tilladelse til. Og de kan overveje, om det 

er vigtigt at fravælge appens adgang til for eksempel mikrofonen, 

hvis man ikke ønsker, at appen skal have tilladelse til at tænde den, 

og man i øvrigt ikke har lyst til at anvende funktionen. Er det for 

eksempel nødvendigt, at YouTube har adgang til ens kamera, kon-

taktpersoner og lagerplads, hvis man bare klikker ind for at se en 

anmeldelse af et produkt og ikke selv vil uploade videoer eller være 

en del af nogen af de onlinefællesskaber, der findes der?

Jeg har selv tidligere undersøgt parkerings- 

appen EasyPark på min telefon. Min hensigt med at bruge appen 

var, at den skulle hjælpe mig med at parkere, uden jeg skulle ned og 

putte flere penge i en automat, inden p-tiden udløb. 

På forhånd tænkte jeg, at appen nødvendigvis 

måtte have adgang til min placering og bilens nummerplade. Da jeg 

tjekkede, havde appen dog bedt om adgang til mine kontaktperso-

ner, lagerplads, placering og telefon, og de tre sidstnævnte havde 

jeg tilsyneladende accepteret uden at lægge mærke til det. Jeg 

undrede mig over, hvorfor EasyPark dengang skulle have adgang 

til kontaktpersoner, og hvad de skulle bruge lagerplads og telefon 

til. Da jeg havde slået det fra, kunne jeg stadig parkere og fortsat 

slippe for at skulle komme mønter i automaten.
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I know what you … will do next summer

I 2019 hørte jeg et spændende foredrag af den 

finske professor i datalogi Matti Tedre. Med reference til en po-

pulær gyserfilmserie fra 1990’erne forklarede han, at datatracking 

kan afsløre, ”what you did last summer”. Han fortalte også, at store 

teknologivirksomheder bruger disse data og udarbejder modeller, 

der forudsiger – eller måske rettere planlægger – ”what you will do 

next summer”.

Virksomhederne kan for eksempel have lagret en 

masse data fra andre brugere, der forudsiger, at 64 procent af de 

chokoladekagespisende mennesker mellem 35 og 45 år til næste 

sommer fortsætter med at spise chokoladekager, mens 18 procent 

går på slankekur. Det kan også være, at deres chokoladekage-

craving skifter til citronmåne, eller at de vil elske at se tv-program-

met Den store bagedyst. 

Vores data anvendes på den måde til planlæg-

ning og optimering af teknologivirksomhedernes softwaresystemer 

– blandt andet ud fra en intention om at sælge reklamer. De viser 

os tilbud på chokoladekager denne sommer og nye chokoladekage-

opskrifter, reklamer for slankepulver med chokoladesmag, citron-

måne og Den store bagedyst næste sommer. De planlægger vores 

fremtidige adfærd ud fra vores egen – men også ud fra andres – 

tidligere adfærd. Andre, hvis data ligner vores, vel at mærke.

I USA bruger man begrebet Ad Tech om den slags 

teknologier, som faciliterer køb og salg af digitale reklamer, vi iføl-

ge deres databeregninger vil være mere tilbøjelige til at klikke på. 

Advertisement Technologies eller på dansk: reklameteknologier. 

Virksomheden SuperAwesome, der arbejder mod denne brug af 

data, kunne i 2017 fortælle, at reklameteknologier i gennemsnit har 

indsamlet 72 millioner datapunkter om et amerikansk barn, allerede 
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når barnet er 13 år. Med danske børns brug af apps, hvoraf mange 

er amerikanske, kan man forestille sig et lignende tal.

Vi kan måske synes, det er smart, at man med 

databeregninger kan skabe modeller, der kan forudsige adfærd. Det 

er det i mange tilfælde også. For eksempel kan digitale teknologier 

anvendes som hjælp ved screening for kræft. Nogle undersøgelser 

peger ovenikøbet på, at kunstig intelligens kan være bedre til at 

opdage kræft end læger, og at it-systemer kan lave færre fejldiag-

nosticeringer.

Et system kan altså fodres med så mange data 

om udvikling af for eksempel kræftsygdomme, at man måske kan 

beregne kræft i tidligere stadier, end man vil kunne gøre med en 

manuel undersøgelse. Det gælder for mange procedurer, at men-

nesker langtfra har den samme hurtighed og præcision som en 

maskine, der aldrig bliver træt eller laver fejl. Så længe den altså er 

programmeret korrekt.

Men samme slags modeller kan også bruges til 

manipulation. For eksempel kan vi helt uden at vide det påvirkes til 

at stemme på bestemte partier eller en bestemt præsidentkandi-

dat, ligesom modellerne også kan sortere vores personlige nyheds-

strøm, så vi eksponeres for bestemt stof, mens vi afskærmes fra 

andet, som vi måske aldrig finder ud af eksisterer og derfor aldrig 

kommer til at kunne tage stilling til.

Baseret på den information, som nyhedstjene-

sterne gemmer om os – vores adresse, vores arbejde, vores gene-

relle færden – får vi måske serveret en række lokale nyheder, mens 

vi præsenteres for færre nyheder fra resten af landet eller verden. 

Det kan også være en tvistet reklame for et bestemt politisk parti, 

der er blevet pakket ind som en skræddersyet politisk udtalelse, 

baseret på information fra en personlig og – troede vi – privat sam-
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tale på Messenger, hvor vi har talt om vores personlige holdninger 

og mærkesager. 

Vi tænker muligvis, at vi gennem vores valg af 

modtagere selv har kontrol over, hvilke andre brugere vi samtaler 

med, og hvem der kan se vores beskedtråde. Men det har været 

fremme, at end to end-kryptering, som gør, at kun de specifikke af-

sendere og modtagere af beskeder kan læse dem, ikke er standard 

på Facebook, men en indstilling, vi som brugere selv skal foretage. 

Samtidig kan tredjeparter – musiktjenester, spiltjenester eller ny-

hedstjenester – sandsynligvis få adgang til data fra vores alligevel 

ikke så private beskedtråde, hvis vi bruger Facebook Login og der-

med har givet dem adgang til at læse data på vores smarte telefon.

Maskinlæringsmodeller kan altså også bruges til 

at samkøre data med anden data om os – for eksempel hvis man, 

som i eksemplet ovenfor, anvender sit login fra Facebook til at log-

ge ind for at købe takeaway eller tracke sine løbeture og således 

deler data fra en teknologi med en anden.

Der eksisterer altså en dobbelthed: Det kan være 

dejligt og nemt, at digitale systemer finder mønstre i vores adfærd 

og udleder, hvilken type musik vi godt kan lide, eller hvilken type 

sko vi helst vil gå i – nu og i fremtiden. Og det kan være klogt, hvis 

de ligefrem kan opspore sygdomme og hjælpe os med at forebygge 

dødsfald. Men det kan også virke som en ufrivillig form for censur 

og adfærdsmanipulering, som det ikke altid er nemt som hverken 

barn eller voksen at gennemskue eller forstå konsekvenserne af. 

Slet ikke, hvis ikke man har lært at forstå, hvordan sådanne syste-

mer virker. 
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 intet at skjule

Tag kritisk stilling

Min egen smartphone kører Googles styresy-

stem, Android. Når jeg gerne vil have hjælp til at navigere i trafik-

ken, bruger jeg Google Maps. Men jeg er ikke logget ind i appen. 

Underretninger er slået fra. Adgang til kamera, kontaktpersoner, 

lagerplads og mikrofon er slået fra. Adgang til placering er i sagens 

natur slået til.

”Log ind for hurtig adgang til dine foretrukne ste-

der og bedre anbefalinger”, skriver Google, hvis jeg klikker på funkti-

onen ’Dine steder’. ”Log ind for at føje fotos, anmeldelser og andet 

til Google Maps”, står der, hvis jeg klikker på funktionen ”Del dine 

oplevelser”. ”Er du træt af at taste?”, bliver jeg spurgt, når jeg vil 

søge på et nyt sted. For så kan jeg logge ind ”for at få forslag fra 

[min] søgehistorik og [mine] Google-kontakter”. Hele tiden opfordrer 

appen mig til at logge ind, fordi det er meget smartere.

Jeg har tidligere været logget ind i Google Maps, 

og hvem ved, om jeg gør det igen senere – for det er jo smart, at 

min hjemmeadresse og arbejdsadresse automatisk er gemt, og at 

steder, jeg har været før, popper op, når – eller sågar inden – jeg 

begynder at skrive, så jeg ikke skal skrive de samme adresser gang 

på gang. Og det er sådan set heller ikke, fordi andre ikke må vide, 
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hvor jeg befinder mig. Det er ikke ligefrem, fordi jeg har noget at 

skjule. Så hvorfor har jeg alligevel ikke lyst til at være logget ind i 

Google Maps?

Det er der flere grunde til. Blandt andet kan jeg 

ikke gennemskue, hvordan Google vil behandle mine data i fremti-

den, og jeg forsøger at minimere den mængde af data, jeg forærer 

dem ved hele tiden at opveje fordele mod ulemper. Jeg har heller 

ikke lyst til at få vist indhold baseret på, hvor jeg befinder mig. 

Endelig er jeg bevidst om, at visse former for dataindsamling – og 

den måde, vi bruger og skaber digitale teknologier på – ikke kun 

kan have konsekvenser for demokratiske rettigheder i mit eget liv, 

men at de også kan have konsekvenser for vores fælles liv og sam-

fundsliv. Og den bevidsthed er det vigtigt, at børn og unge tilegner 

sig i skolen, så de kan tage kritisk stilling til deres egen anvendelse 

og den samfundsmæssige udvikling på området.

Utilstrækkelig indsigt

I 2018 talte jeg med nogle 8.-klasseelever om de-

res brug af apps og deres viden og tanker om, hvordan de fungerer. 

Jeg spurgte blandt andet, om der var noget, der kunne få dem 

til ikke at ville downloade en app. For eksempel hvis den skulle 

have adgang til et eller andet bestemt. Malte grinede. Han kunne 

ikke komme i tanke om noget. ”Hvad er det værste, der kan ske?”, 

svarede han. ”En målrettet annonce? Altså … der er ikke nogen 

slemme konsekvenser, jeg har oplevet af det”.

I en samtale med to andre elever, Isabella og Vic-

tor, nævnte Victor, at han godt vidste, at Facebook gemmer data 

om dem i en database. Jeg spurgte, om de vidste, hvad de data 

bliver brugt til. Isabella svarede overrasket: ”Bruger de det?” Victor 
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forklarede, at man for eksempel kan få vist reklamer, som handler 

om fodbold, ”hvis du nu ligner en, der spiller meget fodbold”. 

Det er dog ikke givet, at eleverne kan se noget 

negativt i det. Isabella syntes egentlig, at det var smart, at syste-

merne finder ens interesser.

Men der var også skepsis at spore blandt nogle 

af eleverne. Maja sagde for eksempel, at hun nok burde tænke 

mere over de apps, hun bruger. Hun syntes, det var lidt skræmmen-

de, at hendes data bliver brugt, og at ”det hele bliver så’n lyttet til 

næsten. Og kigget på”. Og Maja og hendes kammerater er ikke de 

eneste, der ikke helt har styr på, hvordan det egentlig forholder sig 

med deres data på internettet. 

I 2018 blev 8.-klasseelevers computer- og infor-

mationskompetence samt datalogiske tænkning undersøgt i det 

internationale studie ICILS, hvor den danske del var ledet af Jeppe 

Bundsgaard. Her viste det sig, at over halvdelen af danske elever 

i 8. klasse ikke forholder sig kritisk til, hvilke forudsætninger og 

interesser der kan være hos dem, der producerer indholdet. For 

eksempel på en hjemmeside. 

Samme år udgav Undervisningsministeriet en un-

dersøgelse af dataetik og it-sikkerhed, hvor det blandt andet frem-

gik, at danske børn og unge ikke var særlig opmærksomme på at 

beskytte data, der fortæller om deres adfærd på nettet, og som 

kan bruges af virksomheder til markedsføring. 

En meget stor gruppe elever ved slet ikke, hvor-

dan digitale teknologier som sociale medier og søgemaskiner bru-

ger og sælger deres data. På den måde er de altså ”ubevidst inkom-

petente”, som det udtrykkes i Undervisningsministeriets rapport. 

”De ved ikke, hvad der sker med deres data, og de er ikke klar over, 

at de ikke ved det”. I samme rapport sporede man en tendens til, 

at undervisning på området handler meget om individet: ”Der er i 
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mindre grad fokus på, at digital dannelse også kunne handle om at 

se digitalisering i et samfundskritisk perspektiv”. 

Udvikling af teknologikritisk forståelse

Hvis Malte, Isabella, Victor, Maja og deres klas-

sekammerater skal udvikle større forståelse for, hvad der sker 

med vores data, når vi anvender digitale teknologier, kræver det 

undervisning. Det behøver ikke betyde, at lærere skal være su-

perprogrammører. Faktisk behøver de ikke engang altid at tænde 

computeren i undervisningen for at arbejde med teknologikritisk 

forståelse. 

Eleverne kan arbejde med begreber og analyser 

af apps gennem samtaler om, hvad vi som mennesker får ud af at 

bruge apps, og hvorfor vi bliver nødt til at tjekke bestemte apps 

mange gange dagligt. 

Det kan ofte være en fordel at lade arbejdet med 

elevernes teknologikritiske forståelse tage udgangspunkt i autenti-

ske scenarier, der vedrører dem selv og vores fælles samfund – for 

eksempel anvendelse af apps, der tracker vores indkøb, vores fær-

den eller vores musiksmag. Konkret kan man eksempelvis undervi-

se i, hvilke metoder app-udviklere bruger, når de designer adfærd.

Lav app-analyser
Som baggrundsviden kan eleverne læse om, hvor-

dan app-udviklere kan ’designe’ vores adfærd gennem deres design 

af en app. For nuværende findes der ikke mange elevhenvendte 

tekster, der går i dybden med dette, men undervisningsbogen LIKE, 

som er redigeret af journalist og medierådgiver Camilla Mehlsen 
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og professor i formel filosofi Vincent F. Hendricks, indeholder flere 

gode tekster om emnet.

Derefter kan eleverne analysere de apps, de selv 

bruge,r ved at ’skille dem ad’ og undersøge, hvordan de er bygget 

op. Jeg har videreudviklet på idéen til en sådan analyse i læremid-

let Fanget ind! Hvorfor er nogle apps så vanedannende? til Gylden-

dals fagportal om teknologiforståelse. Her har jeg lavet en model til 

app-analyse, der består af en forundersøgelse, en undersøgelse og 

en refleksion, der ser sådan her ud:

Eleverne vælger først en app. Så svarer de på 

nogle spørgsmål før deres undersøgelse: Hvad er formålet med ap-

pen? Hvilke data tror de, appen skal bruge for at kunne fungere, 

som den skal? Hvilke tilladelser tror de, appen har? 

Dernæst undersøger de fakta: Hvilke tilladelser 

har den app, de har valgt? Er appen indstillet til at måtte sende 

notifikationer? Deler appen elevernes data eller personoplysninger 

med andre? 

Så reflekterer de over deres indsigt: Hvad tror de, 

appen bruger data fra de enkelte tilladelser til? Er der tilladelser, 

de ikke kan se, den skal bruge for at fungere? Hvilken betydning 

har det for deres brug, hvis appen sender notifikationer? Hvilken 

forskel ville det gøre, hvis appen ikke sendte disse notifikationer? 

Hvis appen deler data eller oplysninger med andre, hvorfor tror de 

så, den gør det?

Elevernes viden kan efterfølgende deles og dis-

kuteres med resten af klassen. Formålet er, at eleverne bliver op-

mærksomme på, hvad de egentlig giver adgang til, så de på grund-

lag af viden kan tage kritisk stilling til, om de vil give adgang til 
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disse data. Målet er ikke at skræmme dem fra at bruge en given 

app, men at kvalificere deres beslutning.

Lav data-selfies

Ideen til at arbejde med data-selfies er inspireret 

af finske Linda Liukas, der har skrevet bøger om programmering til 

børn. Ved et foredrag hørte jeg hende fortælle om hvordan dette 

kan foregå i undervisningen: Øvelsen går ud på, at eleverne skriver 

en række data om sig selv på et stykke papir – for eksempel tre 

steder, de har besøgt, to personer, de har skrevet med i en app, og 

en video, de har set online. Dernæst bytter de ark med en makker 

og udfylder hver især en personaliseret avisside til den anden elev 

ud fra de data, de har fået om eleven. Det kan være overskrifter, bil-

leder eller reklamer, som vedkommende sandsynligvis ville klikke på. 

Hvis den ene elev har set en video med isbjørne 

og befundet sig i Aalborg, kan det være, at den anden elev bestem-

mer, at vedkommende får vist artikler, der handler om isbjørneun-

ger i Aalborg Zoo med billeder af søde isbjørneunger. 

Hvis eleven har søgt på Adidas-sneakers, får ele-

ven vist reklamer med tilbud på Adidas-sneakers eller andre snea-

kers, som børn eller unge på samme alder har interesseret sig for, 

da der er høj grad af sandsynlighed for, at eleven så vil klikke på 

reklamen og måske gøre brug af tilbuddet.

Gennem sådan en øvelse kan eleverne arbejde 

med at udvikle deres forståelse for, hvordan andre målretter ind-

hold til dem ud fra de data, der bliver gemt om dem. Er man for 

eksempel logget ind i Maps, vil Google sandsynligvis have samlet 

meget mere data, som kan bruges til at målrette indhold – og regu-

lere ens adfærd – end hvis man ikke er logget ind.
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Hensigten med opgaven er igen ikke at vejlede 

eleverne til ikke at være logget ind i deres apps. Hensigten er, at 

de lærer om app-udvikling og får mulighed for at vælge, hvilke apps 

de vil bruge hvordan på et informeret grundlag og ikke på en måde 

som nu, hvor en overvejende del af de unge ikke engang ved, at de 

ikke ved, at deres data bliver anvendt.

En anden selfie-øvelse kunne foregå ved, at ele-

verne på et gammeldags stykke papir og med en blyant lister op, 

hvilke data de giver til virksomheden bag en valgfri app på deres 

smartphone. Af privatlivsmæssige årsager skal eleverne ikke tvin-

ges til at opliste helt konkrete data, men lad dem liste former for 

data op med eksempler på, hvilke konkrete data det kunne inde-

bære. For eksempel data om, hvor de befinder og har befundet sig, 

eller hvem de har talt i telefon med. Lad dem også undersøge, hvil-

ken virksomhed der står bag appen. Ville de fysisk overrække virk-

somheden disse personlige data om sig selv på et stykke papir? Er 

der forskel på, om data står på papir eller findes på en computer?
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Etiske dilemmaer

Er det okay?

Er det i orden, at en kommune kan fratage en 

mand hans sygedagpenge, fordi de gennem hans Facebook-profil 

har fået viden om, at han tog hobbyfotos i sin fritid og solgte dem 

gennem Facebook? 

Kan en kvinde, der tidligere har fået erstatning 

for varige mén efter et piskesmæld, blive frataget halvdelen af sin 

erstatning, fordi hendes pensionsselskab har opdaget, at hun var i 

stand til at løbe, da hun gennem løbeappen Endomondo havde delt 

sin løberute på sin Facebook-profil?

Må politiet tvinge en mistænkts tommelfinger 

mod hans mobiltelefons fingeraftrykslæser for at åbne den? Ja, 

sagde Højesteret og skrev, at situationen kan sidestilles med, hvis 

politiet under en ransagning anvender magt til midlertidigt at frata-

ge en mistænkt nøglen til personens bolig for at skaffe sig adgang. 

Fingeraftrykket beskrives i sammenligningen som en midlertidig an-

vendelse af en ’teknisk nøgle’ til at åbne telefonen med. 

Er det rimeligt, at det skal være en ulempe, hvis 

vi har valgt at benytte fingeraftryk, sociale medier eller løbeapps 

på vores telefon – eller modsat: en fordel ikke at benytte dem?
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Uanset om vi har noget at skjule eller ej, kan det 

være umådeligt svært at regne ud, hvad der nu eller måske på et 

senere tidspunkt i vores liv kan få uheldige konsekvenser.

Måske fordi en offentlig instans tillægger data 

tolkninger, som ikke har hold i virkeligheden. I bogen Automating 

Inequality fortæller den amerikanske lektor i statskundskab Virgi-

nia Eubanks blandt andet om et omsorgsfuldt amerikansk ægtepar, 

som myndighederne registrerede som nogle, der omsorgssvigtede 

deres børn. Deres ’forbrydelse’ – de data, der lå til grund for denne 

registrering – var, at de var fattige.

Det kan også være, at man har delt en masse 

indhold på internettet, som andre senere misbruger. For eksempel 

er det nemmere at lave videomanipulationer af mennesker, som har 

uploadet mange billeder og videoer af sig selv på sociale medier. 

Det er blandt andet sket for flere kendte mennesker, at deres an-

sigt er blevet anvendt i miljøer som eksempelvis pornofilm eller re-

klamer, de aldrig har deltaget i og endda direkte tager afstand fra.

Få adgang med dit ansigt

I dag drøfter vi også i stigende grad de mange 

muligheder – og farer – der er ved brug af ansigtsgenkendelse. Man 

kan for eksempel læse om det kinesiske betalingssystem Smile-

ToPay, hvor man blot scanner sit ansigt, når man vil betale. Nemt. 

I hvert fald nemmere end den sandsynligvis snarlige fortid med 

plastikkort, den endnu mere forældede betalingsmåde i form af 

kontanter eller – hvis vi går langt nok tilbage – fjer, salt og snegle-

skaller, der har været anvendt som betalingsmidler gennem tiden.

Snart behøver vi måske heller ikke at huske på 

koder eller fysiske plastikkort, når vi skal i fitnesscentret. Gennem 
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35.000 punkter i vores ansigt og et kamera kan medlemmer blive 

genkendt og lukket ind via den digitale teknologi ASSIST, der i ste-

det for et fysisk ID-kort skaber et ’Face ID’. Driftsoptimering. Hur-

tigere adgang til faciliteterne for os. Og receptionisten kan bruge 

tid på andre ting. Hvis der altså behøver at være en menneskelig 

receptionist. 

På fitnessportalen Fitnews.dk beskriver redaktio-

nen blandt andet fordelene for fitnesscentre, der anvender ASSIST, 

som en besparelse med bemandingsfrie receptioner, at de ansatte 

ikke behøver holde øje med, om medlemmerne tjekker korrekt ind, 

og at man ikke vil kunne snyde ved at låne en vens kort. Man kan 

heller ikke glemme sit kort, og fitnesscentret kan blive klogere på, 

hvad forskellige typer af medlemmer går efter. 

Omvendt beskriver redaktionen fordelene for 

medlemmerne, som at de ikke behøver at lede efter deres kort eller 

billetter til holdtræning, at de undgår at skulle stå i kø, og at der 

kan etableres et fællesskab, hvor man kan få ros og anerkendelse 

for sin indsats fra andre Face ID+-medlemmer. Det står knap så 

meget om ulemperne, men ud fra det, jeg allerede har præsenteret 

her i bogen, så er de naturligvis til at få øje på.

 Fitnesscentret er et oplagt autentisk scenarie, 

hvis lærere vil arbejde med etiske dilemmaer ved ansigtsgenken-

delse og smarte teknologier. Eleverne kan først diskutere gevin-

ster og problematikker i klassen, herunder hvordan systemet ifølge 

eleverne bør være designet, hvis man skal kunne stole på, at de 

informationer, der bliver registreret og gemt sammen med deres 

ansigt, ikke bliver anvendt til noget, de ikke har lyst til. Dernæst kan 

de i små rollespil være både brugere og udbydere og simulere kon-

krete situationer, hvor nogle elever kan få adgang til fitnesscentret 

med kontantbetaling, nogle med et plastikkort og andre med deres 

ansigt. Hvilken betydning har de forskellige adgangsformer? Hvilke 
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negative konsekvenser kunne der være forbundet med hver enkelt 

af de fremhævede fordele ved ansigtsgenkendelse? 

I Kina er man gået all in på brug af data fra blandt 

andet ansigtsgenkendelse og har udviklet et kreditsystem, hvor 

man får point for sin adfærd. Disse point kan bruges til at opnå 

bestemte goder. Det kunne måske være et andet samtaleemne i 

undervisningen.

Sociale kreditpoint

I Kina bruger det kinesiske styre nogle steder 

borgernes data til at generere en borgerscore, som er fordelagtig, 

jo højere den er. En høj score kan give borgerne fordele som ad-

gang til visum til andre lande eller kortere ventetid på hospitalerne, 

mens en lav score kan blackliste borgere fra sådanne goder og 

stemple dem som utroværdige.

For at få en høj score skal man opføre sig ’kor-

rekt’ efter traditionelle kinesiske moralske værdier, og man kan 

være ret sikker på, at den kinesiske regering løbende holder øje 

gennem indsamling af data om borgernes adfærd. Sågar med gen-

kendelsesteknologier, der gemmer ansigter og stemmer i en data-

base, der linkes til personlige ID-numre.

Og styret indsamler ikke bare data om den enkel-

te borger. De indsamler også data om den enkelte borgers venner 

og bekendte, og også deres adfærd kan ramme borgeren uheldigt. 

Nogle byer har for eksempel forbudt børn af ’utroværdige’ kinesere 

at blive indskrevet på bestemte privatskoler eller universiteter. Så-

danne systemer vil altså næsten uundgåeligt komme til at påvirke 

den måde, vi handler og agerer på, og kan endda påvirke vores valg 

af venskaber.
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Danmark er til forskel fra Kina et demokrati, men 

principielt er der ikke langt fra den måde, som fitnessselskabet 

ovenfor bruger data på, og til den kinesiske regering. Vi bliver for-

søgt programmeret til en bestemt adfærd. 

Lærere kan – evt. i samarbejde med eleverne – 

udarbejde lister over, hvilke konsekvenser en bestemt adfærd vil 

kunne have, og eleverne kan dernæst notere, hvad sådanne regler 

ville betyde for deres adfærd. Ville det for eksempel påvirke deres 

valg af venner, hvis det samlede karaktergennemsnit i vennekred-

sen havde betydning for, om de kunne komme på deres drømme-

uddannelse? Ville det påvirke elevernes indkøbsvaner, hvis deres 

indkøb af bland selv-slik betød, at deres far og mor skulle betale 

mere end familier med ’sunde indkøbsvaner’, når familien skulle til 

lægen? Kunne de finde på at købe flere grøntsager, end de egent-

lig kunne spise, blot så data om dem ville se sunde ud – selv om 

grøntsagerne i virkeligheden blev smidt ud? 

Eleverne kan selv være med til at finde på sce-

narier. De behøver ikke være virkelige – idéen er, at eleverne får 

indsigt i og erfaring med, hvad man kan bruge data til, og hvilke 

konsekvenser forskellig brug kan have.

Efter 9. klassetrin er det et formuleret mål i sam-

fundsfag, at eleverne har udviklet viden om demokrati og andre 

styreformer, at de kan diskutere demokratiopfattelser og egne mu-

ligheder for deltagelse i demokratiet, og at de kan diskutere sam-

menhænge mellem demokrati og retsstat, herunder blandt andet 

menneskerettigheder. 

Det vil være oplagt netop at diskutere, hvordan 

forskellige former for databehandling ville kunne ændre vores de-

mokrati og vores rettigheder som mennesker. Konkret kunne ele-

verne indtage forskellige roller som regering og borger og tale om 
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og vurdere etiske dilemmaer ved disse måder at indsamle og an-

vende data på. Hvor langt må regeringen gå? Hvor går grænsen?

På Etisk Råds hjemmeside kan man se et forslag 

til strukturering af et rollespil, ganske vist med et andet dilemma 

som udgangspunkt, men som man her kan lade sig inspirere af. Det 

er en god idé, hvis eleverne på forhånd har læst nogle tekster om 

emnet, så de har en fælles forhåndsviden og baggrund for drøf-

telserne i rollespillet. Etisk Råd anbefaler en aktivitet på cirka en 

time, hvor læreren først introducerer og gennemgår dilemmaet, og 

eleverne dernæst går i grupper og diskuterer deres holdninger til 

lærerens oplæg. Læreren faciliterer derefter en fællesdiskussion 

med fokus på lovgivning på området. Til sidst samles der op med 

lærerfeedback fra klassen og diskussion af de forskellige holdnin-

ger. Er der for eksempel holdninger, der er mere ’rigtige’ end andre?

Etisk Råd foreslår desuden, at klassen kan gøre 

scenariet mere realistisk ved at lave en høring om et lovforslag 

med deltagelse af forskellige berørte parter, forskere, politikere 

osv. Eleverne kunne også simulere en retssag med en borger, hvis 

sociale kreditpoint er så lave, at han ikke må rejse med fly og derfor 

ikke kan besøge sine børn i udlandet, eller som på anden måde har 

fået krænket sine rettigheder. Måske kan eleverne selv finde på 

andre dilemmaer, der kan drøftes eller dramatiseres.
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Forvrængede 
sandheder

Fake news

I artiklen ”Teknologikritik i skolen – et demokra-

tisk perspektiv på teknologiforståelse” har jeg i samarbejde med 

Jeppe Bundsgaard undersøgt, hvordan fake news er en af de helt 

store udfordringer i den demokratiske debat. Vi beskriver, at: 

Fake news er nyheder – eller rettere propaganda – som er produceret mere eller 

mindre bevidst med det formål at narre læseren eller seeren til at tro på en 

falsk fremstilling af sandheden […] Det kan for eksempel være gennem ensidig 

fremstilling af fakta, gennem bevidst fordrejning af fakta – eller endda gennem 

at præsentere opfundne løgne som fakta.

Til forskel fra tidligere, hvor falske nyheder ude-

lukkende kunne spredes mund til mund og siden gennem etable-

rede medier, er det i dag langt nemmere at sprede falske nyheder 

gennem sociale medier, som kan ’gå viralt’ på ganske kort tid. Disse 

nyheder kan tilmed målrettes til os hver især og forårsage meget 

stor skade.
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Falske nyheder spillede måske en afgørende rol-

le for Brexit-afstemningen og for det amerikanske præsidentvalg i 

2016. For eksempel kunne falske nyheder, der havde til formål at 

hjælpe Trump til sejr, gennem brug af data målrettes bestemte 

målgrupper på Facebook – og måske lykkedes det på den måde 

at ændre mange menneskers meninger. Sådanne katastrofer har 

fået forskere og teknologivirksomheder til at arbejde på at udvikle 

teknologier, der automatisk kan identificere falske nyheder og for-

hindre dem i at blive udbredt.

Det er selvfølgelig positivt, at der bliver gjort en 

indsats for at stoppe spredning af falske nyheder, men samtidig 

kan det være en demokratisk udfordring, at det bliver virksomheder 

som for eksempel Facebook, der får til opgave at udvælge og vur-

dere, om nyheder er sande eller falske. Selv om intentionen måske 

er god, kan også dét gå galt. 

For et par år siden markerede det konservative 

amerikanske nyhedsmagasin The Weekly Standard, som Facebook 

havde outsourcet deres faktatjek til, for eksempel en sand artikel 

fra det progressive nyhedssite ThinkProgress som falsk. Det be-

tød, at en række potentielle læsere blev afskåret fra at se artiklen i 

deres nyhedsstrøm på Facebook og dermed ikke fik denne nyhed at 

se, som måske kunne have været vigtig eller interessant for dem.

Fake people

Det er ikke kun nyheder, der kan være falske. 

Også virtuelle mennesker skabes i dag på måder, hvor de i højere 

og højere grad ligner rigtige mennesker. 

I 2017 boede jeg et halvt års tid i Singapore, hvor 

jeg arbejdede som lærer på en international skole. Her mødte jeg 
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Nadine. Hun sad i et tomt lokale og tastede på sin computer, da 

jeg kom ind i lokalet og sagde hej til hende. Hun kiggede op, så mig 

i øjnene, vinkede til mig og svarede hej. Vi snakkede lidt om mit 

arbejde. Om hvad jeg lavede som lærer.

Men Nadine var ikke et menneske. Hun var en 

social maskinlæringsrobot, skabt til at kunne indgå i dialog med og 

lære fra mennesker. I den forstand var hun naturligvis ikke en hun, 

men hun var skabt til fysisk at ligne en kvinde. Derfor kommer jeg 

automatisk til at kalde hende for ’hun’. Nadine lignede dog ikke helt 

et menneske. Da jeg kom tættere på, kunne jeg se, at hun var en 

robot.

Sværere kan det være i den virtuelle verden. Her 

indtager maskinlæringssystemer i stadig stigende grad roller, som 

mennesker tidligere indtog, for eksempel som chatbots, der kan 

assistere ved onlinekøb. Det er ikke altid til at gennemskue, om 

det er en robot eller et menneske, der ’sidder’ på den anden side 

af skærmen. 

Mange systemer designes af forskellige grunde 

til at efterligne mennesker. Det er måske ikke i sig selv et problem – 

der kan være fordele, for eksempel tid og penge at spare, for både 

virksomhed og kunde ved at lade en chatbot overtage kommunika-

tionen, der for eksempel automatisk og lynhurtigt kan hente svar 

på et spørgsmål, som et menneske måske skal bruge længere tid 

på at undersøge. Problemet opstår, når vi ikke kan skelne mellem, 

hvad der er sandt og falsk.

Det gælder også virtuelle influencere på for ek-

sempel Instagram, hvis billeder til forveksling ligner rigtige menne-

skers. Influencere påvirker – som navnet antyder – mennesker på 

forskellige måder og anvendes derfor også ofte til markedsføring af 

forskellige produkter. Mange rigtige mennesker fungerer som influ-

encere og får eksempelvis betaling for at reklamere for forskellige 
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produkter. Men nogle influencere er nu også computerskabte og 

eksisterer slet ikke i virkeligheden.

Børn og unge har brug for at lære at spotte vir-

tuelle influencere, som måske har en urealistisk adfærd eller ureali-

stiske kropsidealer. Mange af os ved måske slet ikke, at der findes 

den slags falske profiler. Det kan være svært at regne ud, hvad 

der er sandt eller falsk, når virksomheder forsøger – og i stigende 

grad lykkes med – at skabe virtuelle mennesker, der ligner rigtige 

mennesker. Første skridt i undervisningen er derfor at tale med ele-

verne om, at den type influencere findes, så de udvikler et kritisk 

blik på det, de ser og møder på for eksempel TikTok eller Instagram.

Lærere kan i deres undervisning også tale med 

eleverne om, hvornår det kan være smart at lade robotter overtage 

menneskeligt arbejde, og om eller hvornår det kan være smart at 

lade dem efterligne os fysisk og psykisk. Hvad er robotter gode 

til, som mennesker ikke er? Og hvad er mennesker gode til, som 

robotter ikke er? 

For at muliggøre, at sådanne snakke baserer sig 

på indsigt i datasystemer og softwaredesign og ikke udelukkende 

fornemmelser af, hvad man synes er rigtigt og forkert, må både læ-

rere og elever udvikle forståelse for, hvordan datasystemer virker, 

og hvordan software er designet.

Deepfake

Også videoer eller billeder med virkelige menne-

sker kan manipuleres på måder, så indholdet er falsk. Endda uden 

at de personer, der medvirker i videoen eller er på billedet, ved det. 

Teknologien kaldes deepfake. 
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Deepfake analyserer data fra en mængde rigtige 

billeder eller videoer af en person og bruger dette input til at skabe 

et falsk output. For eksempel kan man ved hjælp af deepfake skabe 

en video, hvor det ser ud til, at en politiker siger noget, vedkom-

mende aldrig har sagt, eller hvor en filmstjerne pludselig er med i et 

videoklip, vedkommende aldrig har medvirket i. Jo flere data i form 

af billeder, videoer eller lydklip teknologien kan få fat i fra eksempel-

vis offerets egne sociale medier, og jo bedre teknologier der bliver 

udviklet, jo bedre kan resultatet blive. Og jo sværere bliver det at 

gennemskue, at billedet eller videoen faktisk er falsk. 

Data kan også komme fra de forskellige billedre-

digeringsapps, nogle af eleverne sandsynligvis bruger. Xie Yinan, 

der er vicepræsident i det kinesiske teknologifirma Megvii, der de-

signer ansigtsgenkendelsessoftware, forklarer i den norske doku-

mentarfilm iHuman, at data for eksempel kommer fra selfie-apps, 

der anvender filtre med henblik på at få os til at se smukkere ud. 

Sådanne apps er altså ikke nødvendigvis blot smarte værktøjer 

– de kan også være datageneratorer. For bliver billederne slettet 

igen, eller afgiver man samtidig sine rettigheder til billederne til 

teknologivirksomheder bag sådanne apps, når man vælger at bruge 

deres smarte værktøjer? 

Når lærere vil arbejde med nogle af virkelighe-

dens falske videoer eller eksperimentere med falske videoer i deres 

undervisning, kan de for eksempel tage fat i TV2 ECHOs eksperi-

ment med den kendte influencer Nikita Klæstrup. De har nemlig 

lavet en video, hvor Nikita stik imod sine værdier udskammer over-

vægtige mennesker. 

TV2 ECHO har samtidig forklaret, hvordan de har 

produceret videoen: Først har de optaget en video, hvor en kvin-

delig reporter ved navn Anna kommer med kontroversielle udsagn 

om overvægtige kvinder på Instagram. Dernæst har de forvandlet 
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Anna til Nikita med en kunstig intelligens-algoritme, de har fundet 

på nettet. 

For at lære Nikitas ansigt at kende i forhold til 

Annas bruger de to videoer af Nikita og den, de netop har optaget 

af Anna. Så analyserer algoritmen ansigterne og udvikler en kom-

bination af Annas og Nikitas videoer, hvor indholdet stammer fra 

Annas video, mens ansigtet og stemmen er Nikitas. 

Efterfølgende lavede TV2 ECHO en test, hvor de 

viste videoen til 14 danskere. Ingen af dem gennemskuede, at vi-

deoen var falsk. Det gjorde Nikitas søstre dog. Men mange danske 

børn og unge er måske også gået i fælden – eller i andre lignende 

fælder.

Der er ikke nogen hurtig vejledning i at spotte 

falske nyheder, falske mennesker eller falsk indhold, men første 

skridt på vejen er at vide, at teknologien eksisterer. At man faktisk 

kan skabe falske nyheder, mennesker og indhold, og at man derfor 

skal være kritisk over for det indhold, man møder på internettet. 

I det givne eksempel kan eleverne måske drøf-

te, hvad der eventuelt kunne tale for, at videoen er falsk. Hvis de 

kender Nikita Klæstrup, ved de måske, at udtalelserne strider mod 

det, hun ellers udtaler sig om, og at de derfor skal undersøge, om 

det egentlig er rigtigt, før de begynder at tro på og måske efterleve 

hendes opfordring. 

Derudover kan de også analysere på billedkvalitet 

og stemme, der måske afslører, at noget ikke er helt, som det skal 

være. Teknologien bliver dog hele tiden bedre og bedre, så i læng-

den vil det ikke være en holdbar løsning udelukkende at forsøge at 

gennemskue, hvad der er falsk og sandt på den måde. Konkret kan 

eleverne i undervisning om sande og falske videoer for eksempel 

lave skemaer, hvor de noterer, hvad der kunne tale henholdsvis for 

og imod, at en video er sand eller falsk.
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vores fælles 
 samfund

Medansvar for udviklingen

Indtil nu har jeg mest fokuseret på, hvor vigtigt 

det er, at vores børn og unge – og alle vi andre – får indsigt i, 

hvordan digitale systemer virker. Vi må kritisk kunne analysere de 

hensigter, som apps og anden software er designet med, ligesom 

vi må forstå deres påvirkninger af og betydning for brugerne. Den 

viden er nødvendig for at kunne vurdere, om og hvordan vi ønsker 

at bruge de enkelte digitale teknologier. Det er én af vinklerne på 

teknologiforståelse: at kunne ’læse’ digitaliseringen i verden.

En anden vinkel er, hvordan eleverne produktivt 

lærer at designe deres egen software, så de også kan være med til 

at ’skrive’ den fremtidige digitalisering i verden. Ikke som en speci-

fik erhvervsrettet kompetence, men som en almen kompetence i et 

demokrati, hvor vi alle har et medansvar for samfundets udvikling.

Design behøver ikke absolut at indebære den tek-

niske programmering af ens idéer. Det er ikke hensigten, at alle 

elever skal blive professionelle programmører. Ligesom det ikke er 

meningen, at faget biologi skal gøre alle elever til professionelle 

biologer, eller musik skal gøre alle elever til professionelle musikere.
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Men gennem erfaring med digitale designproces-

ser kan eleverne få forståelse for nogle af de måder, udviklere ar-

bejder på, og de kan få kendskab til typer af problemstillinger, de 

alle – uanset fremtidigt hverv – skal tage stilling til som brugere af 

digitale teknologier. 

De kan også få en idé om, hvad der overhovedet 

er muligt at automatisere med teknologi, så de som borgere i et 

demokratisk samfund kan være med til at bestemme samfundets 

retning på området. 

Sådanne beslutninger er ikke forbeholdt profes-

sionelle programmører, men kan være nødvendige i alle erhverv 

– eksempelvis når man som medarbejder eller selvstændig i en 

virksomhed skal træffe valg om implementering af systemer eller 

om ens egen brug af de systemer, der implementeres på arbejds-

pladsen.

Selvstændige frisører skal kunne tage stilling til 

det online bookingsystem, de anvender, herunder indsamling, brug 

og opbevaring af data. Kommuner, skoleledere og lærere skal kunne 

tage stilling til, hvilke former for hardware og software det er etisk 

forsvarligt at lade elever bruge, så de på den måde kan være med 

til at bestemme udviklingens retning. Er det for eksempel okay at 

bruge Facebook-grupper i skolen? 

På mange måder kommer vi altså alle til at arbej-

de med digitale teknologier, og vi kan påvirke samfundsretningen 

både direkte og indirekte gennem de valg, vi træffer, og den måde, 

vi anvender teknologierne på. Teknologiforståelse er i den forstand 

en almendannende kompetence. 
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Hvad skal vi bruge det til?

Et af mine valgfag i gymnasiet var datalogi. Vi 

arbejdede i Microsoft-programmet Visual Basic med forskellige fær-

dighedsorienterede programmeringsøvelser fra et hæfte. I dag – 20 

år efter – husker jeg blot en af øvelserne. Vi skulle programmere 

en sommerfugl til at flyve hen over skærmen. Næste skridt var, at 

den ikke måtte flyve videre ud over skærmens kant. Når den nåede 

højre kant, skulle den flyve mod venstre kant – og omvendt. Til 

sidst skulle vi også få den til at ændre retning, så den fløj forlæns 

og ikke baglæns, når den fløj tilbage fra højre mod venstre. 

Jeg har aldrig fået brug for sommerfuglefærdig-

hederne siden, og jeg ved ikke, hvorfor jeg husker netop denne 

øvelse. Men jeg husker til gengæld ikke andet fra undervisningen, 

der var meget lidt orienteret mod virkeligheden.

Naur påpegede, at undervisning i datalogi bør 

orienteres mod virkelig anvendelse, og at der bør arbejdes projekt-

orienteret. Han pointerede og visualiserede med en model, at der 

må være et symmetrisk forhold mellem mennesker, problemer og 

værktøjer. Modellen samt hans teorier om datalogi i uddannelse 

kan oversættes til fagdidaktisk brug. Når lærere skal planlægge og 

evaluere deres undervisning, kan de stille tre spørgsmål:

For det første kan de spørge til relationen mellem 

problemer og mennesker: Løser eleverne bevidst et problem, der 

har relevans for mennesker? Har det for eksempel relevans for 

mennesker at programmere en robot til at gå fem skridt til højre og 

tre til venstre? Måske – hvis det sker som led i at opnå forståelse 

for programmering af en robotstøvsuger, som kan give os tid til 

mere interessante ting end at støvsuge, eller hvis færdighederne 

på anden vis skal indgå i en meningsfuld sammenhæng. Men isole-

ret set giver det nok ikke så meget mening.
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For det andet kan de spørge til relationen mellem 

mennesker og værktøjer: Forstår og tænker eleverne på værktø-

jerne som passende ting at løse problemer med? På den måde 

kan man som lærer blive opmærksom på, om eleverne har forud-

sætningerne for at løse problemer, og om de forstår værktøjer til 

åben problemløsning, eller om der er risiko for snævre funktionelle 

færdigheder i brug af værktøjer. Måske har man som lærer planlagt 

et kodningskursus, hvor eleverne skal lære forskellige kommandoer 

skridt for skridt. Men hvis ikke de færdigheder, eleverne udvikler, 

bliver brugt som værktøjer til noget, får eleverne måske aldrig for-

ståelse for, at det faktisk er værktøjer, de kan løse problemer med. 

Så bliver udfaldet måske tekniske færdigheder uden sammenhæng 

med elevernes egne hverdagserfaringer eller verden uden for sko-

len, som de ikke kan se, hvorfor de skal lære, og som de måske 

glemmer igen kort tid efter. 

Endelig kan eleverne for det tredje spørge til re-

lationen mellem værktøjer og problemer: Bliver værktøjerne brugt 

til at løse problemer, eleverne forstår som problemer? Her kan læ-

reren blive opmærksom på, om eleverne er bevidste om, hvorfor de 

gør, som de gør, eller om brugen af værktøjer bliver målet i sig selv 

for dem. Hvis de udvikler en app til indsamling af skrald, hvor tele-

fonens LED-diode skal blinke rødt og bippe, når brugeren går forbi 

et område med meget skrald, forstår de så, at de har skabt en app, 

der er med til at løse et miljøproblem, eller ved de faktisk ikke, at de 

løser et relevant problem? Er de for eksempel mere interesserede i 

at få dioden til hvert femte minut at blinke skiftevis grønt og pink, 

fordi de synes, det ser fedt ud, end i, at det rent faktisk har en 

relevant problemløsende funktion i appen?
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Et designeksperiment

Sammen med ph.d. i datalogi Martin Dybdal har 

jeg udviklet og afprøvet et designeksperiment i en 8.-klasse. Eks-

perimentet tog udgangspunkt i miljøspørgsmålet, som er et af de 

spørgsmål, den tyske professor i didaktik Wolfgang Klafki beskriver 

som et tidstypisk nøgleproblem – det vil sige en central problem-

stilling af overordnet samfundsmæssig betydning, som der ikke er 

én bestemt synsvinkel eller én bestemt løsning på.

Eleverne skulle designe og programmere et pro-

dukt, der kunne hjælpe mennesker med at udlede mindre CO2
 

gennem deres elektricitetsforbrug. Ved brug af virkelige data om 

realtids-CO
2
-udledningen i Danmark fra programmet electricityMap 

skulle eleverne i små grupper programmere LED-lys, der med for-

skellige farver kunne vise, hvornår det var mest miljørigtigt at an-

vende elektricitet.

Vi ønskede at orientere undervisningen mod vo-

res almindelige brug af elektricitet i hverdagen, så eleverne kunne 

få en forståelse for, hvordan data, design og programmering kan 

anvendes i virkeligheden. Samtidig skulle de erfare, at datalogi ikke 

kun handler om at skrive kedelige linjer af ubrugelig kode. Det er 

for eksempel ligegyldigt at have programmeret fejlfrie LED’er – at 

anvende et værktøj korrekt – hvis ingen mennesker kan se anven-

deligheden af ens design og derfor ikke bruger det. Hvis ikke det 

løser noget, som nogen ser som et problem.

Vi brugte Naurs model til at illustrere og tale 

med eleverne om, at de i dette forløb skulle løse et problem – et 

miljøspørgsmål – for mennesker med brug af nogle værktøjer, det 

vil sige data, design, programmering. Derudover anvendte vi en 

designtænkningsmodel med fem faser: Først skulle eleverne for-

stå klimaproblematik og energiforbrug. Dernæst skulle de forstå 
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data fra programmet electricityMap og afgrænse deres projekt. Så 

skulle de finde på idéer til design, der kan sænke CO
2
-udlednin-

gen. Herefter skulle de bygge en prototype til design. Og som en 

sidste fase skulle de afprøve deres prototype med brugere, der i 

denne kontekst var klassekammerater, der kom med feedback og 

forbedringsforslag. Denne feedback skulle føre til en revidering af 

prototypen. Det vil sige, at eleverne skulle tilbage til fase fire og 

forbedre deres prototype og derigennem få erfaring med design 

som en iterativ proces.

Som lærere brugte vi modellen til at planlægge 

de forskellige trin i eksperimentet, og med eleverne brugte vi den 

som et holdepunkt undervejs, så de og vi havde bedre overblik over, 

hvor vi var, hvad vi havde gjort, og hvad næste skridt var. 

Designeksperimentet er et eksempel på auten-

tisk projektorienteret undervisning med fokus på designaspektet 

af teknologiforståelse og med brug af programmering som værktøj. 

Det er ikke så let at implementere en sådan 

projektorienteret tilgang til teknologiforståelse. De fleste af os vil 

finde det langt nemmere at sætte eleverne til at designe en som-

merfugl, der flyver over skærmen og tilbage igen, i programmet 

Scratch eller et andet blokprogrammeringssprog udviklet til børn.

I vores forløb oplevede vi også udfordringer. Det 

var vanskeligt for både eleverne og for os at arbejde med åbne 

processer, hvor flere svar kunne være korrekte, og hvor eleverne 

arbejdede med forskellige projekter i forskellige tempoer. 

Det kræver arbejde at ændre fastgroede under-

visningskulturer og -mønstre, som eksempelvis det traditionelle 

undervisningsflow, som Jeppe Bundsgaard og forskningschef Tho-

mas Illum Hansen beskriver i artiklen ”Processer i undervisningen”. 

I en sådan undervisningsform fremlægger læreren først et stof og 

rammesætter det videre arbejde, dernæst kontrollerer læreren ele-
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vernes forståelse af fremlæggelsen, så stiller læreren opgaver til 

eleverne, og til sidst mødes lærer og elever i plenum og bearbejder 

elevernes arbejde. 

En mere projektorienteret form kræver kultur-

ændringer og selvstændighed, som tager tid at opbygge. Men et 

eksperiment som det nævnte kan være et sted at begynde. Flere 

elever opnåede i vores eksperiment større forståelse for, hvordan 

dataloger arbejder i virkeligheden, og de fik indblik i, at datalogiske 

design kan være med til at løse problemer i verden, der har rele-

vans for mennesker.

Nogle elever opdagede også, at det i virkelighe-

dens verden er ligegyldigt at programmere fejlfrie LED’er, hvis men-

nesker ikke kan se det smarte eller brugbare i ens design og altså 

ikke begynder at anvende det. En gruppe opdagede for eksempel, 

at brugerne – i dette tilfælde de andre elever – ikke kunne se for-

skel på to af de farver, de havde programmeret deres LED’er til 

at lyse med, og på den måde kunne designet ikke anvendes efter 

hensigten, selv om LED’erne var programmeret korrekt.

Teknologiforståelse og ‘rigtige ting’

”Det, jeg lærte, som jeg ikke rigtig vidste før [...], 

det var, at når man sidder og koder, så kan man sidde og hente 

data fra internettet og fra rigtige ting,” sagde en af eleverne i eva-

lueringen af designeksperimentet. En anden nævnte, at: ”Vi har 

lært at bruge data til noget, blandt andet til at lave det her pro-

dukt.” Og en tredje elev påpegede: ”Jeg synes, det var sjovt at få 

et indblik i, hvad der går ind til dagligdagsting [...] Man kan bare lige 

pludselig trykke på en knap. Og hvordan det faktisk sker, at man 

kan trykke på den knap.”



Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

I løbet af forløbet udviklede eleverne en begyn-

dende forståelse for programmering i virkeligheden. En større for-

ståelse, end at programmering kan bruges til at få en sommerfugl 

til at flyve hen over en skærm og tilbage igen.
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Nutidens apps – og 
fremtidens

Sådan bliver vi hooked

Ligesom det er vigtigt, at nutidens børn og unge 

ved, hvordan teknologivirksomheder anvender vores data, skal de 

også udvikle bevidsthed om og kunne analysere, hvordan digitale 

teknologier kan påvirke vores vaner og vores adfærd. Hvad betyder 

det for eksempel for vores relation til eller møde med andre men-

nesker, at vi ikke længere behøver at mødes med vores venner for 

at spille spil sammen, men kan gøre det online? At vi ikke længere 

behøver at spørge vores medmennesker om vej, når vi er ude, men 

kan skynde os at kigge ned i telefonen – helst uden at få øjen-

kontakt med andre? At vi ikke kan være på ferie uden adgang til 

internettet på vores mobil eller alternativt må få venner til at passe 

vores Snapstreaks?

Den israelsk-amerikanske forfatter og ekspert i 

adfærdsdesign Nir Eyal har i bogen Hooked: How to Build Habit- 

Forming Products udviklet modellen HOOK, som illustrerer, hvordan 

teknologigiganter bygger vanedannende produkter. Modellen er 

oversat til dansk i den tidligere omtalte bog LIKE og består af fire 
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faser, som eleverne kan bruge til at analysere, hvordan digitale 

teknologier påvirker vores vaner og adfærd.

I fase et finder vi de eksterne og interne ’trigge-

re’, som fanger vores opmærksomhed. Ved Instagram kan en eks-

tern trigger for eksempel være en push-notifikation om et nyt like 

til et billede, man har postet. En intern trigger kan være, at vi keder 

os og derfor åbner Instagram for at tjekke, hvad der er sket siden 

sidst. Det er blevet en vane. Fase to beskriver vores handling – alt-

så det, vi gør, når vi bruger appen. I Instagram kunne det være at 

åbne appen for at tjekke det nye like, man har fået til billedet.

Fase tre er de uforudsigelige belønninger, som får 

os til at tjekke appen. Vi ved ikke, hvor meget nyt der er blevet 

lagt op siden sidst, og vi er måske bange for at gå glip af noget. 

Derfor bliver vi nødt til at tjekke løbende. Fase fire har at gøre med 

de investeringer, vi selv tilføjer produktet, når vi bruger det. Når vi 

investerer i en app med vores egne data, får vi en mere personali-

seret oplevelse. Når vi for eksempel indtaster personlige data som 

vores adresse, bruger bestemte hashtags eller søger efter noget 

bestemt, ’lærer’ systemet, hvad det skal vise os – ganske som jeg 

tidligere har været inde på med Spotify og Google Maps, der mål-

retter indhold til os. 

HOOK-modellen kan dels bruges til at analysere 

de apps, eleverne selv bruger, dels til at planlægge design eller 

redesign af apps, og hvordan de synes, de skal fungere. For eksem-

pel kan de planlægge design af en app, der tilskynder til indsamling 

af skrald, eller en app, der fortæller om aktiviteter i nærområdet. 

Hvilke eksterne og interne triggere skal appen bruge? Skal en app 

til indsamling af skrald for eksempel notificere os, hvis vi går forbi 

et naturområde, hvor ingen andre har tjekket for skrald for nylig? 

Hvilke handlinger skal den tilskynde til? Skal den eksempelvis få os 

til at åbne appen for at indtaste indsamlet skrald? Hvilke uforudsi-
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gelige belønninger skal den give? Skal man eventuelt kunne samle 

point, efter hvor meget skrald man får indsamlet, eller hvor lang 

tid man bruger på det? Og hvad er ens egen investering i appen – 

hvordan tilføjer man selv produktet værdi? Skal data eksempelvis 

sammenkobles med data fra andre brugere, så de kan se, hvor vi 

har samlet skrald og omvendt?

I den forbindelse kan eleverne også tale om, hvil-

ke etiske dilemmaer og moralske valg der kan være, når man skal 

designe en app. De kan sætte nutiden i relation til fortiden for bed-

re at forstå udviklingen og dermed også have bedre muligheder for 

at tage stilling og få indflydelse på fremtidens design. I eksemplet 

med appen til indsamling af skrald kan de drøfte, hvad fordelen 

er ved en sådan app fremfor blot at gå en tur i naturen med en 

skraldepose og gå på skraldejagt. Det kan måske være smart, at 

man kan se, hvor der lige er blevet samlet skrald og dermed bruge 

sin tid og energi på indsamling andre steder. Og hvad er de even-

tuelle ulemper? Er det fedt, at app-udvikleren og alle ens venner 

kan følge en overalt – eller er det en funktion, man skal kunne slå 

fra og til?

Et andet eksempel kan være forskellen mellem 

Spotifys automatiske afspilning af musiknumre og det manuelle 

valg af musiknumre, man foretager, når man tager en CD fra hyl-

den, sætter den i afspilleren og trykker på play. Hvad er fordele og 

ulemper? Og ville det mon være muligt at designe en musiktjene-

ste, hvor eventuelle ulemper minimeres eller helt forsvinder, men 

hvor programmet ikke mister de funktioner, som er værdifulde for 

brugeren?
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Ændrede betalingsformer

I 1980’erne gennemførte en gruppe lærere på 

Gug Skole et udviklingsprojekt i datalære i 5. klasse. Projektet er 

beskrevet i artiklen ”Datalære integreret i dansk og matematik” i 

tidsskriftet Datalære. Når jeg tager det med her, er det for at vise, 

at sådanne historiske projekter fortsat kan inspirere til undervis-

ning i teknologiforståelse i dag.

Hensigten med projektet var, at eleverne fik for-

ståelse for moderne forretningsmetoder ved at se på tidligere ti-

ders metoder og inddrage deres egne erfaringer. De besøgte derfor 

først en købmandsbutik på det historiske museum i Den Gamle By 

i Aarhus og aflagde derefter et moderne supermarked et besøg. 

Med afsæt i de to forskellige butikker arbejdede eleverne med han-

delsregning, stregkoder, Dankort, fremmed valuta, deklarationer, 

rollespil, billedlæsning af reklamer m.m.

Projektet skulle afsluttes med en butiksaften, og 

i produktionsdagene op til denne aften diskuterede de priser og 

indretning samt fremstillede reklamer, prisskilte og en annonce-

avis. På selve aftenen kunne elever og forældre købe kontantløst 

med et – til projektet særligt produceret og dengang moderne – 

betalingskort.

Brug af historiske projekter i nutidens undervis-

ning kræver naturligvis tilpasning, for verden har – ikke mindst in-

den for digitalisering – udviklet sig meget. De seneste år har vi i 

stigende grad anvendt mobilen til at betale med. Med apps som My 

Wallet eller Dankort kan vi indtaste oplysninger fra vores betalings-

kort, så vi blot kan scanne mobilen, når vi betaler, i stedet for at 

bruge det fysiske kort. Vi bruger MobilePay eller butikkernes egne 

apps. Den klassiske pengepung med plads til mønter, sedler, pla-

stikkort og en lille rude til familiefotoet af ens kære ser vi sjældent i 
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dag. Det hele er samlet i mobilen. Og måske behøver vi ikke engang 

den i fremtiden. Vi kan betale med vores ansigt. 

Historisk set er der sket en rivende udvikling, og 

børn og unge i dag har næppe prøvet at have en fysisk bankbog, 

hvor der blev ført regnskab med indbetaling og udbetaling af kon-

tanter. Derfor kan det være svært at forstå, hvad der er på spil. 

Hvad kan det eventuelt smarte og usmarte være ved, at alle vores 

kvitteringer er gemt i mobilen og ikke på papir? Eller ved at en hel 

butik som Amazon Go er bygget op omkring blandt andet maskinlæ-

ring og derfor automatisk registrerer og tilføjer vores indkøb til en 

virtuel indkøbsliste i vores Amazon Go-app? Eller ved SmileToPay, 

hvor vi kan betale ved at kigge ind en scanner, som scanner hund-

redvis af punkter på vores ansigt? Betaling er blevet nemmere, 

men hvad betaler vi – så at sige – for bekvemmeligheden? Histo-

rien kan sætte udviklingen i perspektiv og skridt for skridt skabe 

forståelse for, hvad denne udvikling så betyder.

I den konkrete undervisning om butiks- og beta-

lingsmetoder kan eleverne undersøge, hvilke data de nutidige tek-

nologier anvender om os og hvordan til forskel fra tidligere. Hvis 

det ikke er gennemskueligt, kan de overveje, hvorfor det ikke er 

det. Er det for eksempel muligt for ikke-eksperter at kortlægge, 

hvilke data MobilePay eller Joe & The Juice-appen gemmer om os, 

og hvad de bruger dem til? Og fremgår det tydeligt, hvis vores data 

deles med tredjeparter? 

I forlængelse heraf kan eleverne arbejde med 

redesign af teknologierne: Hvordan synes de, systemerne skulle 

være opbygget? Er de etisk forsvarlige? Underminerer de vores 

demokratiske rettigheder? Hvad ønsker de eventuelt at ændre ved 

appen? Eleverne kan for eksempel vælge at lave ændringer, der 

kommer brugeren til gode på måder, hvor færre data indsamles, 

eller de kan lave ændringer, der kommer udvikleren til gode, hvor 
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flere data indsamles. De kan også hindre adgang til bestemte data, 

som de ikke mener, appen bør indsamle, eller de kan udvikle idéer 

til nye funktioner, som kræver indsamling af nye data. De kan dis-

kutere, hvad deres ændringer betyder for henholdsvis brugere og 

udviklere af appen og fremlægge deres idéer for og få feedback fra 

resten af klassen.

 Kigger du på kortet, eller kigger kortet 
på dig?

For omtrent 15 år siden fik jeg min første bil. Den-

gang havde jeg sandsynligvis en Nokia 6110 eller en anden af da-

tidens populære Nokia-modeller. Det var ikke muligt at downloade 

apps til navigation. I bildørens indvendige opbevaringsrum havde 

jeg et fysisk danmarkskort. Når jeg ikke kunne finde vej, foldede jeg 

kortet ud for at tjekke ruten. Jeg måtte naturligvis først orientere 

mig om, hvor jeg var. Manuelt. Intet placeringsikon kunne fortælle 

mig det.

Da jeg dimitterede fra læreruddannelsen i 2008, 

fik jeg en GPS til min bil i gave af min mor. Nu kunne jeg blot indtas-

te en adresse, og en stemme fortalte mig, hvilken vej jeg skulle 

køre for at nå mit mål. Det var meget lettere end at finde rundt 

på det store udfoldede kort. Men det førte også til nogle fejlruter. 

GPS’ens indbyggede kort opdaterede ikke automatisk, hvis en vej 

var blevet lukket, eller en ny var blevet bygget. Det var ikke pro-

grammeret med maskinlæring, som mange af de korttjenester, vi 

ser i dag, der kan fortælle os, at der om 500 meter er kø på motor-

vejen, og at vi med fordel kan tage en omvej. Programmet ’lærte’ 

ikke, og output ændrede sig således ikke løbende.
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I dag anvender de fleste – også eleverne – sand-

synligvis Google Maps eller Apples Kort, og ved at arbejde med at 

’skille dem ad’, analysere og diskutere dem i undervisningen kan 

eleverne få en større bevidsthed om både fordelene ved designet 

og mulige konsekvenser ved (ukritisk) brug.

Når jeg tjekker app-indstillingerne for den tidlige-

re omtalte app Google Maps på min telefon, kan jeg blandt andet 

se, at underretninger er slået fra, og der er givet tilladelse til at se 

min placering. Desuden oplever jeg ofte, at Maps indsamler data 

om min placering, selv om jeg ikke bruger appen aktivt. Den lille 

placeringsnål dukker op på min skærm i øverste venstre hjørne på 

forskellige tidspunkter helt ’af sig selv’. Jeg ved ikke hvorfor, hvor-

når, eller hvilke indstillinger – hvis overhovedet muligt – jeg skal 

foretage, for at det ikke sker. Jeg kunne måske vælge at slå place-

ringsdeling helt fra, men så ville jeg skulle slå det til, hver gang jeg 

vil bruge tjenesten til rutevejledning eller til at åbne links i Maps. 

Derfor har jeg bevidst valgt denne fordel til på trods af ulemperne.

Hvilke muligheder og konsekvenser har udvikling 

fra ingen kort til fysiske kort til GPS-systemer til mobil-apps? I en 

undervisningssituation kunne eleverne for eksempel redesigne en 

af de kendte korttjenester med de funktioner, de synes, den skal 

have og ikke have. De kan overveje, om det – som det er tilfældet 

for mange apps i dag – skal være en ’gratis’ tjeneste, hvor man 

som bruger betaler med sine data, eller om man skal betale med 

penge i stedet, så virksomheden måske ikke behøver så mange 

indtægter fra reklamevirksomheder. På den måde kan de arbejde 

med at udvikle kompetencer til at være med til at skabe vejen mod 

fremtidens design.
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Så hvad skal eleverne lære?

Almendannende teknologiforståelse i skolen kan 

langtfra overføres fra specifik, erhvervsrettet datalogi på univer-

sitetet. I grundskolen er fagdidaktiske overvejelser over, hvad det 

almene og generelle ved datalogien er, påkrævet. Hvilken viden, 

hvilke færdigheder og hvilke kompetencer bør alle mennesker ud-

vikle for at kunne leve i, arbejde i og medudvikle verden i nutiden 

og fremtiden?

Sådanne overvejelser har været udgangspunkt-

et for denne bog, hvor jeg har set på teknologiforståelse i bred 

forstand i et samspil mellem datalogiske kompetencer, design-

kompetencer og teknologikritiske kompetencer. Jeg er kommet 

med eksempler på, hvorfor fagområdet er vigtigt, og hvordan vi kan 

undervise i det. 

Mit primære fokus har således ikke været udvik-

ling af tekniske programmeringsfærdigheder. Det betyder ikke, at 

tekniske kompetencer ikke er vigtige. For at kunne forstå og ud-

tænke digitale løsninger skal man for eksempel vide, hvad der kan 

lade sig gøre digitalt. Hvad automatisering er og kan bruges til. 

Hvordan en algoritme fungerer.

Der findes masser af færdighedskurser, hvor ele-

verne skridt for skridt lærer at programmere, for eksempel Scratch, 

Blockly eller Python, eller hvor de lærer at styre forskellige genstan-

de gennem programmering af en mikrocomputer som for eksempel 

en micro:bit eller Makey Makey. Men isoleret og ensidig færdigheds-

træning må ikke være det eneste, eleverne lærer. Færdighederne 

skal sættes i sammenhænge, hvor eleverne kan se en værdi af det, 

de laver i bredere forstand. 

Når elevernes kompetencer udvikles og anven-

des i autentiske kontekster, får de bedre mulighed for at forstå, 
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”hvordan det faktisk sker, at man kan trykke på den knap”, som 

de bruger i hverdagen, eller at man kan ”sidde og hente data fra 

internettet og rigtige ting”, som eleverne i det omtalte designeks-

periment udtrykte i deres evaluering. De får mulighed for at udvikle 

forståelse for, hvordan digitale teknologier designes og anvendes i 

rigtige praksisser, og hvilken betydning teknologierne har for dem 

selv, vores fællesskaber og vores samfund.
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Nutidens børn er født i en digital 
tidsalder. De lærer hurtigt at 
trykke på taster og swipe på 
skærme. Men de forstår ikke 
automatisk, hvordan digitale 
teknologier er designet, eller 
hvad brugen af dem betyder for 
dem selv, vores fællesskaber og 
vores samfund. Derfor må de 
udvikle teknologiforståelse.
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