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1. Indledning  

I "Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst" mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale 

Venstre er det besluttet at etablere et forsøgsprogram for styrket teknologiforståelse i folkeskolen i åre-

ne 2018-21. Forsøget skal danne grundlag for, at teknologiforståelse kan indføres som fag/ faglighed i 

folkeskolens obligatoriske undervisning.  

Undervisningsministeriet gennemfører derfor et forsøgsprogram for obligatorisk teknologiforståelse i folkeskolen, 

som skal afprøve forskellige modeller for, hvordan teknologiforståelse kan styrkes i folkeskolen og sam-

tidig klæde skolerne på til en styrket indsats via bl.a. kompetenceudvikling af lærerne.  

Læs mere om forsøgsprogrammet og den rådgivende ekspertskrivegruppe om teknologiforståelse her 

Det samlede forsøgsprogram for obligatorisk teknologiforståelse i folkeskolen består overordnet af følgende tre 

dele: 

1) Udvikling af teknologiforståelse som fag og faglighed: Udvikling af Fælles mål for teknologiforståelse 

som nyt fag og ny faglighed i folkeskolen. Dette varetages af en ekstern ekspertskrivegruppe 

som forventes at afslutte deres arbejde oktober 2018.  

2) Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning: Forsøg med afprøvning af tekno-

logiforståelse som fag og faglighed på op til 45 skoler. Forsøget løber over tre skoleår i perioden 

2018 til 2021. 

3) Teknologiforståelse i læreruddannelsen: Projekt der skal sikre kapacitetsopbygning og kompetenceløft 

inden for fagligheden teknologiforståelse på læreruddannelserne på professionshøjskoler. 

Denne vejledning vedrører del 2: Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning.  

Vejledningen indeholder informationer til skolerne og kommunerne om, hvad deltagelse i forsøget in-

debærer. Deltagelse i forsøget bør bygge på en forudgående dialog mellem kommunen og skolen.  Det 

er kommunen, som formelt ansøger om, at én eller flere af kommunens folkeskoler deltager i forsøget.  

Der åbnes for ansøgninger torsdag den 24. maj 2018 med ansøgningsfrist den 24. august 2018 kl. 12.  

Det er dog allerede nu muligt for kommuner at komme med en ikke forpligtende forhåndstilkendegi-

velse om, hvorvidt man ønsker at deltage i forsøget. Det kan være relevant, hvis fx en kommune ønsker 

at tilkendegive interessen tidligt og forventningsafstemme med skolerne, men først har mulighed for 

behandling af ansøgningen i kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt. Det vil også være en fordel 

for den videre planlægning af forsøgsprogrammet at få en foreløbig tilkendegivelse af interessen fra 

kommunerne. 

Kommunen kan afgive en forhåndstilkendegivelse senest den 29. juni 2018 her: https://www.survey-

xact.dk/LinkCollector?key=JA8EFFYH953N 

Der tages forbehold for, at aktstykket om finansiering af forsøgsprogrammet skal godkendes af folke-

tingets finansudvalg.  

 

Der kan komme mindre justeringer i rammerne for forsøget, som det er beskrevet i denne vejledning 

efter valg af leverandør i august 2018 til gennemførelse af projektet. Eventuelle justeringerne i rammer-

ne får ikke betydning for det økonomiske tilskud for deltagelse, jf. afsnit 5.3. Undervisningsministeriet 
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gennemfører aktuelt et udbud om forsøg med teknologiforståelse. Undervisningsministeriet forventer 

at have valgt en leverandør i august 2018. 

 

Den valgte leverandør skal også evaluere projektet, og ved udgangen af forsøget i 2021 komme med 

vurdering af forsøgets resultater om indførelse af teknologiforståelse i folkeskolen på baggrund af de 

afprøvede modeller.   

2. Model for forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske under-

visning 

Formålet med Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning er at afprøve tekno-

logiforståelse som faglighed i folkeskolen, så alle elever lærer at forholde sig kritisk til teknologi og forme 

den frem for blot at bruge den. 

Forsøget skal konkret kunne evaluere følgende tre modeller: 

 Model 1) Et selvstændigt fag i teknologiforståelse fra 1. til 9. klasse. I denne model indføres tekno-

logiforståelse, som et selvstændigt fag med et selvstændigt timetal med to lektioner om ugen (1,5 

time) på samtlige klassetrin.     

 Model 2) Kombination af integreret fag og selvstændigt fag: Integreret i udvalgte fag i indskolingen 

(se fagene nedenfor i model 3), og som selvstændigt fag i udskolingen, mens det på mellemtrinnet 

enten skal integreres i fagene eller gennemføres som et selvstændigt fag1.  

 Model 3) Integreret i folkeskolens eksisterende fag i 1.-9. klasse: I denne model integreres teknolo-

giforståelse i: 

 Dansk i 1.-9. klassetrin 

 Matematik i 1.-9. klasse 

 Natur/teknologi i 1.-6. klasse 

 Fysik/kemi i 7.-9. klasse 

 Billedkunst 1.-3. klasse 

 Håndværk og design: 4.-6. klasse 

 Samfundsfag: 8.-9. klasse 

 
  

                                                 
 

1 Model 2 som en kombination af integreret fag og selvstændigt fag afprøves ikke på skolerne, men vil blive evalueret med 
baggrund i afprøvning af de andre to delforsøg.  
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De tre modeller afprøves i to delforsøg med seks indsatser i alt: 

Figur 1: Forsøgsprogram for teknologiforståelse i folkeskole 

      

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som udgangspunkt deltager hver skole kun i èn af de seks forsøgsindsatser. Skolen skal dog ved ansøg-

ning om deltagelse forholde sig til, om skolen kun ønsker at søge om deltagelse i én enkelt af de seks 

indsatser, eller om skolen kan se sig selv i flere af indsatserne. Ved ansøgning skal skolerne foretage 

følgende valg: 

1. Skolen skal vælge, hvilket delforsøg de ønsker at ansøge om deltagelse i, dvs. om skolen ønsker 

at afprøve teknologiforståelse som et selvstændigt fag eller integreret i de udvalgte fag. Hvis 

skolen er åben for at arbejde med begge delforsøg, kan skolen angive en prioritet i ansøgningen. 

Hvis skolen kun ønsker at arbejde med ét delforsøg, angives dette.   

2. Herefter skal skolen vælge, hvilket trin de ønsker at gennemføre under delforsøget, dvs. i ind-

skoling, mellemtrin eller udskoling. Hvis skolen er åben for at arbejde med teknologiforståelse 

på flere trin, kan skolen angive en prioritet. Hvis skolen kun ønsker at arbejde på ét trin, angives 

dette. 

3. Endelig skal skolen angive, hvor mange klasser pr. klassetrin, skolen ønsker, skal deltage i for-

søget2. Der er dog begrænsninger for, hvor mange klasser og antal pædagogiske medarbejdere 

der ydes tilskud til for deltagelse i forsøget, jf. afsnit 5.3 nedenfor.  

 

Projektet igangsættes i august 2018 og afsluttes ultimo 2021. Perioden fra august til december 2018 er 

påregnet til, at den valgte leverandør udvikler materialer, forbereder og planlægger forløbet mm. For de 

deltagende skoler vil aktiviteterne begynde ultimo 2018 og fordele sig således: 

                                                 
 

2 Det er forudsat, at skolen starter op med samme antal klasser per klassetrin hver år, dvs. at hvis man starter med 2 klasser i 
år 1, starter skolen med 2 nye klasse i år 2. Se mere under figur 2 om indfasningsmodellen og tabel 1 om antal timer i det 
selvstændige fag ’teknologiforståelse’ i forsøgsperioden.  
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 Ultimo 2018: Kick off for deltagende lærere og øvrigt pædagogisk personale 

 Januar 2019: Opstart af kompetenceudviklingsaktiviteter for lærere og øvrigt pædagogisk perso-

nale 

 Februar 2019: Opstart af undervisning i teknologiforståelse på hhv. 1., 4. eller 7. klassetrin, af-

hængig af hvilken indsats (trin) skolen deltager i. 

 Skoleåret 2019/2020: Undervisning på hhv. 1. og 2. eller 4. og 5. eller 7. og 8. klassetrin, af-

hængig af hvilken indsats (trin) skolen deltager i. 

 Skoleåret 2020/2021: Undervisning på samtlige klassetrin i hhv. indskoling, mellemtrin eller ud-

skoling, afhængig af hvilken indsats (trin) skolen deltager i.  

 

Forsøget indfases således gradvist på de forskellige klassetrin i løbet af den samlede forsøgsperiode, 

som illustreret i figuren nedenfor: 

 

Figur 2: Indfasning af forsøg på klassetrin 

 
 

Den første forsøgsfase er kortere end de andre to. I denne fase skal der gøres de første erfaringer med 

undervisning i teknologiforståelse på skolerne, som kan bringes videre i de to næste faser. Bilag 1 inde-

holder et uddybende eksempel på, hvordan indsatsen på skolerne fordeles over forsøgets faser indenfor 

hhv. delforsøg 1 (selvstændigt fag) og delforsøg 2 (integreret i udvalgte fag).  

 

Skolerne skal medvirke fra start til slut i forsøget. Det er derfor ikke muligt for skolerne at træde ind i 

forsøget på et senere tidspunkt. 

3. Skolernes udbytte ved at deltage i forsøget 

Børn og unge har behov for kompetencer inden for digitale teknologier, så de er i stand til at tage stil-

ling og handle i et samfund præget af hastig teknologisk udvikling.   

Første halv-
år 2019

Skoleåret 
19/20

Skoleåret 
20/21

1. kl 2. kl 3. kl

Afprøvning af progression over 
tre år i indskoling

4. kl 5. kl 6. kl

Afprøvning af progression over 
tre år i mellemtrinnet

7. kl 8. kl 9. kl

Afprøvning af progression over 
tre år i udskoling

Indskoling Mellemtrin Udskoling

Fase 3

Fase 2

Fase 1
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Deltagelse i forsøget giver mulighed for at blive blandt de ca. 45 skoler, som skal medvirke i en pi-

onèrindsats om at tænke teknologiforståelse ind som en del af folkeskolens undervisning, så det bidra-

ger til udvikling af fremtidens kompetencer og almendannelsen hos eleverne.  

Det er ikke en forudsætning for deltagelse, at skolen i forvejen har kendskab til at arbejde med teknolo-

giforståelse. Det vigtigste er, at motivationen for at arbejde med teknologiforståelse er til stede, og at 

skolens ledelse bakker op herom.  

Gennem forsøget vil skoler blive understøttet både økonomisk og fagligt. Den økonomiske støtte sker 

ved, at skoler får tilskud til afholdelse af udgifter forbundet med deres deltagelse i forsøgsprogrammet 

med et fast beløb. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 5.3. 

Faglig understøttelse sker på flere niveauer, som er:   

 Kapacitetsopbygning som faglige fællesskaber, lokal organisering af ressourcepersoner og pæ-

dagogisk ledelse, der støtter op om lærernes faglige praksis i forbindelse med undervisning i 

teknologiforståelse som selvstændigt fag eller integreret i fagene. 

 Kompetenceudviklingsaktiviteter i projektperioden 2018-2021, som vil klæde medarbejderne på 

til at varetage undervisningen i teknologiforståelse i de to delforsøg. 

 Implementeringsstøtte til de pædagogiske medarbejdere og ressourcepersoner. Dette sker i 

form af fx løbende supervision og rådgivning, der kan kombineres med praksisnær kompeten-

ceudvikling på skolerne eller i netværk mellem deltagende skoler. 

 Adgang til materiale til undervisningen der skal støtte skolerne i planlægning, gennemførelse og 

evaluering af undervisningen. Materialerne tager afsæt i fagets indhold (Fælles Mål, læseplan og 

vejledning, som udvikles frem mod oktober 2018) og evalueres løbende i samarbejde med for-

søgsskolerne, øvrige skoler som ikke deltager i forsøget, eksperter samt UVM. 

 Adgang til evaluerings- og feedbackredskaber som skal give lærere og det øvrige pædagogiske 

personale mulighed for at gennemføre løbende evaluering af elevernes udbytte af forløbet, samt 

bidrage til elevernes progression og lærernes mulighed for at differentiere undervisningen. 

 

Den faglige understøttelse udvikles og leveres af den kommende leverandør. De deltagende skoler vil 

blive inddraget i udviklingen af de faglige understøttende aktiviteter.   

4. Rammerne for gennemførelse af forsøget på skolerne 

I dette afsnit beskrives rammerne for gennemførelsen af forsøget på skolerne.  

4.1. Delforsøg 1: Teknologiforståelse som et selvstændigt fag 

I delforsøg 1 arbejder skolen med teknologiforståelse som et selvstændigt fag. Der kan arbejdes med 

teknologiforståelse i hhv. indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen (indsats 1,2,3 i figur 1). 

 

Hver deltagende klasse skal hvert halve år modtage 30 klokketimer undervisning i faget, ved at skolen 

konverterer timer fra den understøttende undervisning til fagundervisning i teknologiforståelse. 
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Nedenstående tabel giver et overblik over antallet af timer, som skolen skal sætte af til undervisningen i 

fagundervisning i teknologiforståelse i løbet af forsøgsperioden. 

 

Tabel 1: antal timer i det selvstændige fag ’teknologiforståelse’ i forsøgsperioden 

 1. halvår 2019  Skoleåret 2019/20 Skoleåret 2020/21 

Deltagelse med én klas-
se per klassetrin i en 
indsats (antal klokketi-
mer*)  

Klasse X1 (år 1): 30  
 
 
 
I alt 30 klokketimer 

Klasse X1 (år 2): 60 
Klasse X2 (år 1): 60 
 
 
I alt 120 klokketimer 

Klasse X1 (år 3): 60 
Klasse X2(år 2): 60  
Klasse X3 (år 1): 60 
 
I alt 180 klokketimer 

Deltagelse med to klas-
ser per klassetrin i en 
indsats (antal klokketi-
mer) 

Klasse X1 (år 1): 30  
Klasse Y1 (år 1): 30 
 
 
 
 
 
I alt 60 klokketimer 

Klasse X1 (år 2): 60 
Klasse Y1 (år 2): 60 
Klasse X2 (år 1): 60 
Klasse Y2 (år 1): 60 
 
 
 
I alt 240 klokketimer 

Klasse X1 (år 3): 60 
Klasse Y1 (år 3): 60 
Klasse X2 (år 2): 60 
Klasse Y2 (år 2): 60 
Klasse X3 (år 1): 60 
Klasse Y3 (år 1): 60 
 
I alt 360 klokketimer 

Deltagelse med tre 
klasser per klassetrin i 
en indsats (antal klok-
ketimer) 

Klasse X1 (år 1): 30  
Klasse Y1 (år 1): 30 
Klasse Z1 (år 1): 30 
 
 
 
 
 
 
 
I alt 90 klokketimer 

Klasse X1 (år 2): 60 
Klasse Y1 (år 2): 60 
Klasse Z1 (år 2): 60 
Klasse X2 (år 1): 60 
Klasse Y2 (år 1): 60 
Klasse Z2 (år 1): 60 
 
 
 
 
I alt 360 klokketimer 

Klasse X1 (år 3): 60 
Klasse Y1 (år 3): 60 
Klasse Z1 (år 3): 60 
Klasse X2 (år 2): 60 
Klasse Y2 (år 2): 60 
Klasse Z2 (år 2): 60 
Klasse X3 (år 1): 60 
Klasse Y3 (år 1): 60 
Klasse Z3 (år 1): 60 
 
I alt 540 klokketimer 

  *Klokketime = 60 min. 30 klokketimer svarer til 40 lektioner, hvilket igen svarer til 2 lektioner pr. uge i 20 uger.  

 

Skolerne kan maksimalt få tilskud til konvertering af understøttende undervisning for tre klasser pr. 

klassetrin. For yderligere beskrivelse af tilskud til skolerne for deltagelse i forsøget, henvises det til afsnit 

5.3.  

 

4.2. Delforsøg 2: teknologiforståelse integreret i fagene 

I delforsøget arbejder skolen med teknologiforståelse som integreret faglighed i tre til fire fag pr. klasse-

trin. Der kan arbejdes med teknologiforståelse i enten indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen 

(indsats 4, 5 og 6 i figur 1).  

 

Skolen skal integrere teknologiforståelsen ind i tre til fire fag på hvert trin. Følgende fag skal indgå i 

indsatserne:  

 Indskoling (indsats 4): Dansk, Matematik, Natur/Teknologi, Billedkunst  

 Mellemtrin (indsats 5): Dansk, Matematik, Natur/Teknologi, Håndværk og Design 
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 Udskoling (indsats 5):  

o 7. klassetrin: Dansk, Matematik, Fysik/Kemi, 

o 8. - 9. klassetrin: Dansk, Matematik, Fysik/Kemi og Samfundsfag 

 

For beskrivelse af tilskud til skolerne for deltagelse i forsøget, henvises der til afsnit 5.3. 

 

4.3 Øvrige forpligtende aktiviteter i forsøgsprogrammet  

Foruden den tilrettelagte undervisning forpligter skolerne sig til at deltage i nedenstående aktiviteter. 

 Kickoff arrangement (November – December 2018) 

 Kompetenceudviklingsaktiviteter  

 Deltagelse i implementeringsinitiativer ud over undervisning. Dette kan fx være deltagelse i mø-

der, workshops, information til andre skoler om programmet mv.   

 Deltagelse i evalueringsaktiviteter  

 

5.0 Informationer om ansøgningsprocessen 

5.1 Hvem kan ansøge om deltagelse? 

Kommunen ansøger om, at én eller flere af kommunens folkeskoler deltager i forsøget. Der er ikke 

noget loft over, hvor mange folkeskoler, den enkelte kommune kan ansøge om deltagelse med. Der er 

dog fastsat et loft på maksimalt deltagelse af 45 folkeskoler i alt på landsplan. Udvælgelse af skoler til 

forsøget vil ske med henblik på at styrke evalueringen af forsøget, jf. afsnit 5.5. 

 

5.2 Hvornår kan der søges 

Der åbnes for ansøgninger torsdag den 24. maj 2018 med ansøgningsfrist den 24. august 2018 kl. 12. 

 

5.3 Midler til fordeling og tilskud til skolernes deltagelse  

Midler til fordeling mellem de deltagende skoler udgør i alt 21,7 mio. kr.  

 

Skolerne får tilskud til afholdelse af udgifter forbundet med deres deltagelse i forsøgsprogrammet med 

et fast beløb, som skal dække de tilmeldte læreres og øvrige pædagogiske personales medgåede tid til 

deltagelse i kompetenceudvikling, netværksdannelse og videndeling, praksisnær implementeringsstøtte 

og tid til dokumentation/evaluering (fx test med elever og spørgeskemaer eller interview) samt forplej-

ning og kørselsgodtgørelse/transportudgifter i forbindelse med kompetenceudviklingsaktiviteter. Der 

ydes ikke tilskud for medarbejderes transporttid. Størrelsesordenen på tilskuddet ved deltagelse i delfor-

søg 1 eller 2 er omtrent den samme, men der er knyttet nogle forskellige vilkår som grundlag for til-

skuddet for de to delforsøg, jf. nedenfor:  
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Tilskud ved deltagelse i delforsøg 1: teknologiforståelse som et selvstændigt fag 

Skolerne får tilskud til, at fem lærere og øvrigt pædagogisk personale kan deltage i forsøget. Skolen kan 

dog vælge at deltage med op til otte lærere og øvrigt pædagogisk personale. Tilskud til medarbejderes 

deltagelse i forsøget er af samme størrelse, dvs. uafhængig af, hvor mange klasser, der deltager i indsat-

sen.  

De pædagogiske medarbejdere kan være lærere, pædagoger, vejledere eller øvrige ressourcepersoner, 

afdelingsledere eller pædagogiske ledere. Skolen kan vælge yderligere at tilknytte 1-3 pædagogiske med-

arbejdere. Omkostningen forbundet med evt. at deltage med mere end fem pædagogiske medarbejdere 

skal afholdes af skolen eller kommunen.  

Desuden gives tilskud til skolerne for konvertering af understøttende undervisning til fagundervisning i 

teknologiforståelse ved deltagelse af op til tre klasser pr. klassetrin. Tilskuddet afhænger således af, hvor 

mange klasser der deltager på skolen pr. klassetrin – op til tre. Hvis skolen ønsker at deltage med flere 

end tre klasser pr klassetrin, skal de selv/kommunen afholde omkostninger forbundet med dette   

Tilskud ved deltagelse i delforsøg 2: Teknologiforståelse integreret i fagene 

Skolerne får tilskud til, at tolv pædagogiske medarbejdere kan deltage i forsøgsprogrammet. Skolen kan 

dog vælge at deltage med op til seksten personer.  Dette tilskud er af samme størrelse, uafhængig af, om 

skolen vælger at deltage med 1, 2 eller 3 klasser pr. klassetrin.  

Medarbejdere kan være lærere, pædagoger, vejledere, afdelingsledere eller pædagogiske ledere. Skolen 

kan vælge yderligere at tilknytte 1-4 flere pædagogiske medarbejdere. Omkostningen forbundet med 

evt. at deltage med mere end tolv personer skal afholdes af skolen eller kommunen. 

 

I bilag 1 kan ses et overblik over delforsøgene, omfanget af ressourcer som skolen skal lægge i forsøget 

samt størrelsesordenen på det økonomiske tilskud. 

 

5.4 Vilkår for tilskud og udbetaling af tilskud 

Der stilles følgende krav til deltagelse i forsøget: 

 At afvikle undervisning, der klæder elever på i forhold til de beskrevne faglige mål for teknolo-

giforståelse, herunder – for så vidt angår delforsøg 1 - at afvikle de forudsatte klokketimer i det 

selvstændige fag teknologiforståelse (delforsøg 1) 

 At deltage i kompetenceudviklingsaktiviteter   

 At deltage i implementeringsaktiviteter 

 At deltage i evalueringsaktiviteter  

 Aflægge regnskab for afholdte aktiviteter (jf. krav for udbetaling af tilskud) 

 Udbetalingen af tilskuddet sker bagudrettet og forudsætter, at skolen har gennemført de forplig-

tende aktiviteter. I juni-august 2019 indsamles dokumentation for skolernes deltagelse i aktivite-

ter. Når dokumentationen er opgjort, fremsender den valgte leverandør en liste til Styrelsen for 

undervisning og kvalitet (STUK) med forventede udbetalinger til skolerne, inkl. dokumentation 

for beregningerne. STUK gennemgår listen og godkender udbetalingen, som leverandøren fore-
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tager på STUK’s vegne ultimo august 2019. Denne procedure gentager sig i 2020 og igen medio 

2021. Skolernes tilskud udbetales bagudrettet pr. skoleår. 

 

5.5 Udvælgelsen af skoler til deltagelse i forsøget  

Den kommende leverandør får til opgave at gennemføre en vurdering af skolernes ansøgning og på den 

baggrund indstille til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvilke skoler der skal indgå i forsøget. I 

vurderingen skal leverandøren tage højde for evalueringen af forsøget, herunder relevante parametre 

som fx spredning i skolernes størrelse, geografiske placering, skolernes erfaring med teknologiforståelse 

mv. med henblik på at danne grundlag for, at teknologiforståelse kan indføres som fag og/eller faglig-

hed i folkeskolens obligatoriske undervisning. Endvidere vil motivation for at deltage i forsøget og le-

delsesmæssig forankring blive tillagt vægt.   

 

 

5.7 Afgørelse 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sender henholdsvis godkendelses- og afslagsbreve til ansøgerne 

hurtigst muligt efter ansøgningsfristens udløb den 24. august 2018.  

 

6. Har du spørgsmål? 

På hjemmesiden EMU.dk kan du finde svar på spørgsmål til forsøget under spørgsmål/svar i boksen til 

højre. Spørgsmål/svar-siden opdateres løbende. Hvis du har yderligere spørgsmål, som du ikke kan 

finde svar på i denne vejledning eller under spørgsmål/svar-siden, kan de sendes til teknologiforstaeel-

se@uvm.dk.  
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