
Undersøgelse af danske skolers fokus på datalogisk tænkning 

 I det følgende beder vi dig svare på 8-10 spørgsmål omhandlende din skoles fokus på 

datalogisk tænkning. Spørgeskemaet indgår som første trin i et forskningsprojekt, vi 

gennemfører i tilknytning til dette års ICILS-undersøgelse. Projektet har til hensigt at 

komme dybere ned i forståelsen af baggrunden for resultaterne af ICILS. 

 

Mange tak for din tid og hjælp! 

 

 

OM SKOLENS IT-UNDERVISNING 

 

1. Tilbyder jeres skole nogle specifikke former for it-undervisning i indeværende skoleår 2017/18? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

1A. Hvilken it-undervisning tilbyder jeres skole i indeværende skoleår 2017/18? 

 Tilbydes i 8. klasse 
Tilbydes på andre 

klassetrin 
Tilbydes ikke 

Forsøgsvalgfaget 

Teknologiforståelse 
(1)  (3)  (2)  

FabLab-undervisning i 

partnerskabet 

FabLab@SCHOOL 

(1)  (3)  (2)  

Undervisning som del af 

udviklingsinitiativet Coding 

Class 

(1)  (3)  (2)  

Eget FabLab-initiativ  (1)  (3)  (2)  

It-valgfag med fokus på 

robotter (fx Lego Mindstorms / 

Lego First League) 

(1)  (3)  (2)  

It-undervisningsforløb 

integreret i et eller flere fag (fx 

programmering, robotter eller 

digital fabrikation) 

(1)  (3)  (2)  

Andet it-valgfag / anden 

specifik it-undervisning 
(1)  (3)  (2)  
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Skriv navnet på skolens eget FabLab-initiativ: 

_____ 

 

 

Skriv navnet på skolens it-valgfag med fokus på robotter: 

_____ 

 

 

Skriv hvilken form for it-undervisningsforløb, der er integreret i hvilke(t) fag: 

_____ 

 

 

Skriv navnet på skolens eget it-valgfag / it-undervisning: 

_____ 

 

 

OM LÆRERNES IT-UNDERVISNINGSKOMPETENCER 

  

2. Hvor stor en procentdel af skolens lærere har været på efteruddannelse eller kursus med 

henblik på at kunne varetage it-undervisning? 

(7)  0 % 

(5)  1-25 % 

(4)  26-50 % 

(3)  51-75 % 

(6)  76-100 % 

 

2A. I hvor høj grad var følgende i fokus for nogle af disse læreres efteruddannelse eller kurser? 

 Stort fokus Delvist fokus Intet fokus 

Undervisning i elevers kritiske 

forbrug af digitale 

teknologier, herunder 

kildekritik 

(5)  (3)  (1)  

Færdigheder i specifikke (5)  (3)  (1)  



 Stort fokus Delvist fokus Intet fokus 

digitale teknologier til 

undervisningsbrug (software, 

fx apps eller 

hjemmesideteknologi) 

Almendidaktisk viden om 21. 

århundredes kompetencer i 

undervisningen 

(5)  (3)  (1)  

Undervisning i elevers 

produktive arbejde med 

digitale teknologier (fx i 

FabLabs eller Coding Class) 

(5)  (3)  (1)  

Færdigheder i specifikke 

digitale enheder til 

undervisningsbrug (hardware, 

fx iPads/tablets, 3D-printere, 

robotter eller interaktive 

tavler) 

(5)  (3)  (1)  

Generelle digitale 

færdigheder (fx hvordan 

styresystem, brugerflader eller 

printer fungerer) 

(5)  (3)  (1)  

Undervisning i elevers 

ansvarlige deltagelse i livet 

online, herunder web-etik 

(5)  (3)  (1)  

Almendidaktiske tilgange til 

anvendelse af digital 

teknologi i undervisningen 

(5)  (3)  (1)  

Fagdidaktiske tilgange til 

anvendelse af digital 

teknologi i undervisningen 

(5)  (3)  (1)  

 

OM DIN FORSTÅELSE AF DATALOGISK TÆNKNING 

 

Datalogisk tænkning er projektets danske oversættelse af det engelske begreb 

computational thinking. Der er ikke én fælles definition eller forståelse af, hvad datalogisk 

tænkning indebærer. I det følgende spørger vi til din forståelse af begrebet samt din 

holdning til vigtigheden af at undervise folkeskoleelever i det. 
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3. Hvor meget kender du til begrebet datalogisk tænkning (computational thinking)? 

(1)  Har ikke hørt om det 

(3)  Har hørt om det, men har ikke dybere kendskab 

(2)  Har læst om det, set video om det og/eller fået det forklaret af kollega/ved konferencer 

(4)  Føler mig godt inde i begrebet samt de nationale og/eller internationale diskussioner om 

det 

 

4. Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn om, hvad datalogisk tænkning indebærer? 

 Meget enig Enig Uenig Meget uenig 

Datalogisk tænkning 

indebærer at kunne forstå og 

formulere algoritmer 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Datalogisk tænkning 

indebærer arbejde med data 

(indsamling, behandling, 

formidling) 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Datalogisk tænkning 

indebærer brug af viden om 

computere til at løse opgaver 

på en computer 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Datalogisk tænkning 

indebærer kritiske 

overvejelser over digitale 

teknologiers rolle i vores liv og 

samfund 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Datalogisk tænkning 

indebærer i store træk det 

samme som programmering 

eller kodning 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Datalogisk tænkning 

indebærer at løse problemer 

på en systematisk og logisk 

måde 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Datalogisk tænkning 

indebærer brug af computere 
(1)  (2)  (3)  (4)  



 Meget enig Enig Uenig Meget uenig 

til at løse problemer og 

opgaver nemmere 

Datalogisk tænkning 

indebærer en række almene 

principper for problemløsning 

med eller uden brug af 

computere 

(1)  (2)  (3)  (4)  

 

5. Bør elever efter din mening undervises i datalogisk tænkning i folkeskolen?  

(1)  Ja, som selvstændigt fag (og evt. også integreret i andre fag) 

(3)  Ja, integreret i andre/alle fag 

(2)  Nej 

 

6. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om relevansen af undervisning i datalogisk 

tænkning i folkeskolen? 

 Meget enig Enig Uenig Meget uenig 

Datalogisk tænkning 

forbereder udelukkende til 

arbejdslivet, og folkeskolen 

bør ikke tage sig af denne 

opgave 

(5)  (4)  (2)  (1)  

Folkeskoleelever bør udvikle 

forståelse for datalogiens 

principper for at kunne forstå 

og handle i en i stigende grad 

digitaliseret hverdag 

(5)  (4)  (2)  (1)  

Datalogisk tænkning er en 

lige så vigtig kompetence 

som læsning, skrivning og 

matematik 

(5)  (4)  (2)  (1)  

Datalogisk tænkning bør 

være et valgfag for dem, der 

interesserer sig for det, og alle 

skal ikke tvinges til at lære 

datalogiske principper at 

kende. 

(5)  (4)  (2)  (1)  
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 Meget enig Enig Uenig Meget uenig 

Fremtidens arbejdsmarked 

kommer til at mangle 

kapaciteter på det 

datalogiske område 

(5)  (4)  (2)  (1)  

Datalogisk tænkning er en 

væsentlig del af elevernes 

digitale dannelse 

(5)  (4)  (2)  (1)  

Eleverne er digitalt dannede, 

når de kommer i skole i kraft 

af deres erfaring med digitale 

enheder som førskolebørn 

(5)  (4)  (2)  (1)  

Lærere er vigtige til at 

facilitere it-undervisning (fx at 

samtale med eleverne om 

farer/potentialer ved it eller at 

stille udfordrende opgaver) 

(5)  (4)  (2)  (1)  

 

7. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om potentielle udfordringer ved at implementere 

undervisning i datalogisk tænkning i folkeskolen? 

 Meget enig Enig Uenig Meget uenig 

Læreruddannelsen uddanner 

ikke lærere til at varetage it-

undervisning i tilstrækkelig høj 

grad 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Lærerne har ikke tid at 

prioritere at sætte sig ind i et 

nyt område som datalogisk 

tænkning 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Der mangler midler til 

efteruddannelse af lærere på 

området 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Skolens infrastruktur og/eller 

hardware er utilstrækkelig (fx 

pga. ustabile forbindelser, 

mangel på enheder eller 

(1)  (2)  (3)  (4)  



 Meget enig Enig Uenig Meget uenig 

utilstrækkelig dækning) 

Praktiske omstændigheder 

omkring it tager for meget af 

undervisningstiden (fx pga. 

opstart af enheder, 

opdateringer eller forældet 

software) 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Lærerne er utrygge ved at 

varetage it-undervisning (fx 

pga. ændret lærerrolle, 

uigennemskuelige processer, 

eller at eleverne kender et 

program bedre end 

ham/hende som lærer) 

(1)  (2)  (3)  (4)  

 

8. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om potentielle gevinster ved at implementere 

undervisning i datalogisk tænkning i folkeskolen? 

 Meget enig Enig Uenig Meget uenig 

Datalogisk tænkning giver 

eleverne mulighed for bedre 

job 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Datalogisk tænkning giver 

eleverne et bedre grundlag 

for at handle og deltage i et 

demokratisk samfund 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Datalogisk tænkning giver 

eleverne en nødvendig 

indsigt i og forståelse for et i 

stigende grad digitaliseret 

samfund 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Datalogisk tænkning giver 

eleverne værdifuld viden om 

deres rettigheder i et i 

stigende grad digitaliseret 

samfund 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Datalogisk tænkning giver (1)  (2)  (3)  (4)  
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 Meget enig Enig Uenig Meget uenig 

eleverne mulighed for at 

gribe problemløsning an på 

mere hensigtsmæssige 

måder 

Datalogisk tænkning giver 

eleverne værdifulde 

færdigheder i anvendelse af 

digitale enheder 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Datalogisk tænkning fremmer 

elevernes digitale dannelse 
(1)  (2)  (3)  (4)  

 

 

Har du kommentarer, kan du angive dem her: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Mange tak for din besvarelse! 

 

 


