
 

Program: Praktikernetværk for teknologiforståelse 
 

Dato: Onsdag 18/12/2019 
Tidspunkt:  9:00-16:00  
Sted: Niels Bohrs Allé 1, 5220 Odense M, lokale H.104B  

 

 
 

09:00 - 09:15 Velkommen 
Præsentation af formål, kontekst og dagens indhold 

09:15 - 10:00 Teknologiforståelse som faglighed. 
v. pædagogiske konsulenter fra CFU 

10:00 - 11:30 Oplæg fra praksis 
Eksempler på konkret undervisning med teknologiforståelse i indskoling, mellemtrin og 
udskoling. Efter hvert oplæg er der 5 minutter til refleksion og samtale. 
 
Indskoling: Egtved skole, Vejle kommune 
v. Tine Renatha Holm Rejnhold, Sadie Jessen og Stefan Ehrich 

 

Mellemtrin: Strib skole, Middelfart kommune 
v. Mette Eis-Hansen 
 
Udskoling: Sanderum skole, Odense kommune 
v. Ture Reimer-Mattesen 

11:30 - 12:15 Frokost 

12:15 - 12:45 Fra rumpistoler til saftevandsrobotter - designproces fra a-z med Guldastronaut. 
Martin fra innovationskollektivet Guldastronaut gennemgår digitale designprojekter, som 
Guldastronaut har lavet i og uden for klasselokalet og fortæller lidt om hvordan de blev til. 
v. Martin Lilliendal Hansen, Guldastronaut 

12:45 - 13:30 Datalogi og teknologiforståelse i skolen: historiske erfaringer og eksempler på 
praksis 
Siden 1960'erne har man drøftet datalogiens plads i grundskolen. I dette oplæg gives et 
overblik over de historiske erfaringer samt eksempler på teknologiforståelse i praksis 
v. Elisa Nadire Caeli. Ph.d.-stipendiat, DPU 

13:30 - 14:30  Shareshop/teknologimesse: 
Børnene i Robotbyen, CFU, Guldastronaut m.fl. fremviser teknologier og ideer til 
undervisning. Del, prøv, spørg og netværk.  

14:30 - 14:45 Kaffe, frugt og kage. 

14:45 - 15:05 Hvor kan man finde inspiration til egne forløb? 
Præsentation af inspirationspakke v. pædagogisk konsulent Bo Teglskov Kristensen 

15:05 - 15:25 Teknologi inden for skolernes rækkevidde? Hvad kan man for meget små midler og 
hvor får man hjælp? 
v.  pædagogisk konsulent Ulrich Pedersen Dahl 

15:25 - 15:45 Fra vejledninger til at skabe kreativt med teknologi 
Didaktiske pointer og stilladsering af programmeringsprocessen. 
v. Ture Reimer-Mattesen 

15:45 - 16:00 Afrunding og videre netværksaktiviteter. 
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