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Program, onsdag
Parallelle sessioner

• Cand.it.ers kompetencer og værdiskabelse
• Computationelle metoder i uddannelse
• Diversitet og kønsbalance på de tekniske it-uddannelser

Pause
Fælles opsamling
Frokost
Slut / møder

09:00

10:45
11:00
12:00
13:00



Computationelle metoder i uddannelse
• Realisering af ambitiøs CT-dagsorden – fire kategorier

• Cand.it.-uddannelser
• Andre universitetsuddannelser
• Gymnasiet
• Grundskolen

• Tostrenget strategi
• som fag/uddannelse
• i fag/uddannelse



Videregående 
uddannelser

Som uddannelse / I uddannelser



P.t. 111 uddannelser
- bachelor: 56 – heraf 34 i Vestdanmark, 14 på AAU
- kandidat: 55 – heraf 37 i Vestdanmark, 23 på AAU

https://www.futurepeople.dk/




Handler også om it som understøttende teknologi
(digital læring)



Gymnasiet
Som fag / I fag



Gymnasiereformen: Informatik
Nyt, tidssvarende og alment it-fag

Informatik indføres som et moderne almendannende og studieforberedende it-fag, 
og det afløser en række af de nuværende it-fag.

Informatik Obligatorisk Semi-obl. Valgfag

STX X

HTX X

HHX X

Semi-obligatorisk: Et af flere fag der skal indgå jvf. særlige krav.

Programmering Obligatorisk Semi-obl. Valgfag

STX, HTX, HHX X



Gymnasiereformen
Fire nye kompetencer i alle fag

Digital dannelse og digitale kompetencer

Global dannelse  og globale kompetencer

Innovative kompetencer

Karrierekompetencer



CT i gymnasiefag (agentbaseret modellering m.m.)

Region Midtjylland (2017)
Ni gymnasier
Samfundsfag
Kemi, biologi, bioteknologi

Region Midtjylland (2019-)
Spredning
Flere fag
Flere gymnasier

VILLUM FONDEN, DASG (2018-)
Matematik
Science

Digital myndiggørelse

Region Midtjylland (2019-)
...

Link: Den Midtjyske Teknologipagt

http://cctd.au.dk/projects/computational-thinking-in-high-school-subjects/
https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2018/november-18/127-mio.-til-fremtidens-arbejdsstyrke/


CT-STEM á la Uri Wilensky & Co.

http://ct-stem.northwestern.edu/
http://ct-stem.northwestern.edu/


Forrest i erkendelsens godstog

Modelling

Content

CM

Coding

C

På skuldrene af
Uri Wilensky & Co.

Open source, not black box

https://www.dropbox.com/s/6o8k6tchmelxt16/2019-03%20--%20Musaeus%20--%20CT%20in%20the%20Danish%20High%20School%20-%20Learning%20CMC%20Knowledge%20with%20NetLogo.pdf?dl=0


Grundskolen
Som fag / I fag





Teknologi-
forståelse



De fire kompetenceområder
Gør eleverne i stand til at

konstruere, forstå og
være kritiske overfor

digital teknologi

Teknologisk handleevne
“Mestring” af digitale teknologier (computersystemer, netværk og sikkerhed) og tilhørende 
sprog samt programmering.

Programmering  |  Computersystemer  |  Netværk  |  Sikkerhed

Computationel tankegang
Analyse, modellering og strukturering af data og dataprocesser med henblik på automatisk 
udførelse af en computer.

Data  |  Algoritmer  |  Strukturering  | Modellering

Digital design og designprocesser
Tilrettelæggelse og gennemførelse af iterative designprocesser under hensyntagen til
fremtid brug.

Rammesættelse|  Idégenerering  |  Konstruktion  |  Argumentation og introspektion

Digital myndiggørelse
Kritisk, refleksiv og konstruktiv undersøgelse og forståelse af digitale artefakters muligheder og 
konsekvenser.

Analyse af teknologi, formål og brug | Konsekvensvurdering | Redesign



CT ift. et givet domæne

Domæne
(del af virkeligheden)

Digitale systemer

Begreber og 
brugssituationer

Fænomener og
komplekse problemer

Analyse og abstraktion

Digitale
artefakter

Digital
teknologi

Design og konstruktion

Computationel
modellering

Værdi gennem brug
og fortolkning
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Teknologiforståelse



CT ift. et givet fag-/uddannelsesområde
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Resumé fra tirsdag



CT-sessionen tirsdag eftermiddag
• Samfundsvidenskabelig EDB – eller Social Data Science? Interdisciplinære perspektiver på social 

datavidenskab 
• David Dreyer Lassen, KU

• Antropologiske maskiner? Muligheder og udfordringer for dataintensiv kulturvidenskab
• Anderes Kristian Munk, AAU

• Accelerating computer-intensive humanities through collaborative development
• Kristoffer Laigaard Nielbo, AU

• CALDISS: Udforskning af Digitaliseringens Potentialer for Samfundsvidenskaberne
• Kristian Gade Kjelmann, AAU

• Digitalization at Aarhus BSS: A Growing Project
• Andrea Carugati, Aarhus BSS

• GamProfile: A Case Study in Computational Thinking in Research and Education on Aarhus 
University’s Cognitive Science Program

• Joshua Charles Skewes, AU
• Vidensgrundlag for udbredelse af CT i humanistiske uddannelser – udfordringer og muligheder

• Nina Bonderup Dohn, SDU, Sandra Burri Gram-Hansen, AAU, og Ole Sejer Iversen, AU
• Samtaler ved caféborde med foredragsholderne



VIDENSGRUNDLAG FOR UDBREDELSE AF CT I HUMANISTISKE UDDANNELSE
– UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

• Hvordan kan vi udvikle CT-didaktik og didaktik med CT som understøtter integreringen af 
CT i humanistiske uddannelser?

• Hvilken progression af CT-kompetencer forventer vi mellem de forskellige 
uddannelsesniveauer (folkeskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelse), og 
hvordan tilgodeses den progression i de forskellige uddannelser?

• Hvordan kan vi udvikle en undervisningspraksis, der inkluderer en nordisk vinkel på 
computational thinking – som eksempelvis computational empowerment? 

Gaven fra ”de tre tenorer”



CT-postere



Workshop-format



Input

Din viden og erfaringer



Workshop
• Resultat

• N/4 "grundige" beskrivelser af konkrete tiltag til integrering 
af CT i uddannelser (fire kategorier), plus det løse...

• Designsprint
• Fire faser
• 60 min.

Fire kategorier
Cand.it.-uddannelser

Andre universitetsuddannelser
Gymnasiet

Grundskolen

1. Identificér muligheder og udfordringer 
ift. integrering af CT i uddannelser.

2. Lav rå udkast til konkrete aktiviteter 
(hvad, hvem, hvornår).

3. Lav otte varianter for ét af nabo-
parrets rå udkast.

4. Vælg én variant og gå i dybden med 
beskrivelse af denne.

15'

15'

10'

20'

– så mange som muligt
– (individuelt)

– vælg blandt fælles aktiviteter
–

– byt med nabo-parret
–

– detailbeskrivelse
–



Eksempel: CT i forskning (1)
• Fase 1: Udfordring

• Hvordan får vi undervisere i fagmiljøer på universiteterne til at finde CT 
relevant og integrere det i undervisningen

• Fase 2: Rå udkast til konkrete idéer

• Fase 3: 8 varianter af
• ”workshop med interdisciplinær dialog”

(1) institutvis, (2) fakultetsvis, (3) universitetsvis
(4) X-institutter på tværs af universiteter, (5) X-fakulteter på tværs af universiteter
(6) vestdansk, (7) national, (8) international

• Fase 4: Detailbeskrivelse



Eksempel: CT i forskning (2)
• Et indledende projekt til kortlægning af brug af computationelle 

metoder i forskning og opfattelsen af potentialet herved.

• Projektet gennemføres i en række mere eller mindre faseopdelte 
aktiviteter:

1. Forberedelse (litteratur, forskningsgrupper, ...)
2. Identifikation af forskere (første runde)
3. Interview (første runde)
4. Identifikation (anden runde)
5. Interview (anden runde)
6. Etablering af netværksaktiviteter (workshop, konference, "konkurrence", ...)
7. Produktion af podcast-serie (forskere der benytter computationelle metoder 

til banebrydende forskning)



Designsprint
Fire kategorier

Cand.it.-uddannelser
Andre universitetsuddannelser

Gymnasiet
Grundskolen

1. Identificér muligheder og udfordringer 
ift. integrering af CT i uddannelser.

2. Lav rå udkast til konkrete aktiviteter 
(hvad, hvem, hvornår).

3. Lav otte varianter for ét af nabo-
parrets rå udkast.

4. Vælg én variant og gå i dybden med 
beskrivelse af denne.

15'

15'

10'

20'

– så mange som muligt
– (individuelt)

– vælg blandt fælles aktiviteter
–

– byt med nabo-parret
–

– detailbeskrivelse
–
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