
tek tjek

Placér den teknologi du vil undersøge her!

Argument

Værdi

BRUG
Formål

Hvordan præsenterer 
virksomheden teknologien? 

Hvad siger de den kan?
Konsekvens

 
Hvad ville det betyde for dig, 

hvis du havde Teknologien?
Hvad ville det betyde 
hvis alle havde en? 

Hvilke ulemper kan den have?

Teknologi

Hvad kan teknologien og 
Hvordan virker den?

Hvad kræver den? Hvordan er det meningen
 teknologien skal bruges?

Kan den bruges til noget andet
end det den er lavet til?

Hvad kan du gøre med teknologien?
Hvordan opleves det  at bruge den?

Beskriv en aktivitet 
den kan bruges i?

Hvem har udviklet teknologien?
Hvorfor har de udviklet den?

Hvilke interesser har de?
Hvordan påvirker 

den dig og hvordan? 

PERSPEKTIVERING
Med det I ved nu...

...Hvordan ændrer det på måden I 
bruger teknologien?

...hvordan kunne teknologien 
være federe? 

..?
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Vejledning til tek

tek tjek

tjek
Argumenter og tankerne bag
Formålet med TekTjek er, at eleverne kommer til at arbejde med eksisterende teknologier og deres intentionalitet.
Gennem en proces med spørgsmål inden for forskellige kategorier, undersøger eleverne teknologi. Tanken er, at
det skal gøre dem mere bevidste om teknologier de omgiver sig med, og hvordan de påvirker os. Når de får
bevidsthed om teknologiernes intentioner, og hvordan de påvirker os, kan de både bruge den viden i forhold til
deres egen interaktion med teknologier, og de kan bruge deres viden, når de skal designe eller redesigne
teknologier selv. 

Fremgangsmåde

korte forklaringer på begreber 

Organisering: I mindre grupper 
Iscenesættelse: Placer teknologien eller noget som repræsentere teknologien (udklip af logo, det fysiske artefakt, eller en
downloaded app på bordet foran eleverne). 
Eleverne gennemgår herefter de enkelte kategorier en efter en. Elevernes svar samles et sted der giver mening for jer
 (Googledoc/Word/BookCreator/Padlet el.lign.). 
Man kan også vælge at eleverne laver det fysisk med post-its, eller optager deres overvejelser som podcast. 

Overvejelser
Som lærer skal du inden eleverne går i gang, overveje om der er nogle kategorier, der er vigtigere end andre, eller
om det vil være fordelagtigt, at eleverne svarer på nogle spørgsmål før andre. 
Nogle gange har man direkte tilgang til den teknologi man vil undersøge, fordi man fysisk har den, eller software
man har installeret. Andre gange må man nøjes med at læse og måske finde reklamer og instruktioner til den. I
den forbindelse er det smart, bør man overveje, om der findes nok information om teknologien, før man vælger
den. Man kan også lade eleverne vælge ud fra nogle teknologier, som de selv omgiver sig med. Det kommer
selvfølgelig helt an på formålet med opgaven. 

Teknologi
At skabe bevidsthed om hvad
teknologien kan, hvordan den virker
og hvad den er bygget af. Både med
hensyn til software og hardware.
Hvordan teknologien behandler data,  
og hvad er er input og output. 

Formål
At skabe bevidsthed om hvordan det
er meningen teknologien skal
bruges, hvem den er lavet til, og i
hvilke situationer den kan bruges.
Det handler også om hvad
teknologien kræver af brugeren. 

BRUG
At skabe bevidsthed om hvad man kan
med teknologien, og om brugen skaber
nye vaner. Hvordan man bruger
teknologien. Man kan også blive
opmærksom på om teknologien påvirker
eksisterende aktiviteter i hverdagen eller
eller skaber helt nye. 

Værdi
At skabe bevidsthed om hvilke
værdier, der er indlejret i designet,
eller hvilke værdier teknologien er
designet ud fra. Her kan man være
opmærksom på, om der er særlige
syn på hvad der er rigtigt eller forkert,
eller om der er særlige interesser der
tilgodeses i designet. 

Argument Konsekvens
At skabe bevidsthed om hvad
producenten siger teknologien kan,
hvordan teknologien kan hjælpe os
og hvorfor det giver mening at bruge
den. Hvilke følelser fremmes i følge
producenten, når vi bruger
teknologien. 

At skabe bevidsthed om hvordan
teknologien påvirker vores liv - på
godt og ondt. Hvordan påvirker
brugen af teknologien vores sociale
liv, vores økonomi og vores brug af
tiden - for individet, fællesskabet og
samfundet.
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