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Erhvervsinformatik - kreativ handlekraft om og 
med digital teknologi

 Nyt grundfag målrettet erhvervsskoleelevers behov for udvikling af 
teknologiforståelse - del af omfattende indsats i uddannelsessystemet, 
jf. Gap-analyse:

”Teknologiforståelse er på vej som ny faglighed i det danske 
uddannelsessystem. Både på videregående uddannelser, 
ungdomsuddannelser og i grundskolen forberedes og afprøves fag og 
faglighed. Tiltagene er forskellige, men har udgangspunkt i et mål om 
at etablere en fundamental teknologiforståelse, som til forskel fra en 
redskabsorienteret anvendelse af teknologi har et almendannende 
formål, hvor de kommende generationer lærer en dybere 
teknologiforståelse, der kan udmøntes i kreativ handlekraft om og 
med digital teknologi. (Barsballe mfl, 2021, s. 3)

Øge elevernes forståelse af (digital) teknologi og dermed klæde 
eleverne på til at kunne begå sig i et samfund og på et 
arbejdsmarked, der i sigende grad præges af digitalisering.
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Oplæg

Hvordan kan Erhvervsinformatik forstås som del af 

erhvervsuddannelsernes særkende? 

Grundlag: Grundfagsbekendtgørelsen og den 

tilhørende vejledning for Erhvervsinformatik

Reference: 

Teknologiforståelse for alle? - fagdidaktisk analyse af 

erhvervsuddannelsernes nye grundfag 

Erhvervsinformatik  af Marianne Riis, Peter Holmboe 

og Jens Jørgen Hansen

Teknologiforståelsesdidaktik. Teknologiforståelse som 

basisfagsdidaktik, etnodidaktik, eksistensdidaktik, 

udfordringsdidaktik og innovationsdidaktik. I: Dohn, 

N., Mitchell, R. & Chongtay R.: Computational

thinking. Teoretiske, empiriske og didaktiske 

perspektiver. Samfundslitteratur. Jens Jørgen Hansen
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Erhvervsuddannelsernes formål 
(Bekendtgørelse af lov for erhvervsuddannelse, 2020)

Erhvervsdimension

grundlag for elevernes ”fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed’ + 

”imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under 

hensyn til den erhvervsmæssige og samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i 

erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en innovativ 

og kreativ arbejdsstyrke.”

Personlige dimension

 ”udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund 

og bidrage til deres personlige udvikling, karakterdannelse og faglige stolthed’

Studieforberedende dimension

 ”grundlag for videreuddannelse, herunder mulighed for at opnå studiekompetence til relevante 

videregående uddannelser i tilknytning til erhvervskompetencen”
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Formål for Erhvervsinformatik
Eleverne i erhvervsuddannelserne skal rustes bedre til at imødegå de krav om digital kompetence, som de 

møder på arbejdsmarkedet og samtidig lære at forholde sig til den digitale udviklings særlige udfordringer. 

Faget skal bidrage til elevernes digitale dannelse. Faget indeholder konkret praktisk arbejde med at skabe 

digitale løsninger og giver kompetencer til at vurdere digitale teknologier og automatisering.

Erhvervsdimension: ”imødegå de krav om digital kompetence, som de møder på arbejdsmarkedet”

Hvordan kan digitale teknologier bruges i et erhverv?

hvordan kan eleverne bidrage til iværksætteri og skabe digitale løsninger med fx robot- og 

velfærdsteknologi?

Personlig dimension: ”bidrage til elevernes digitale dannelse”

 ”styrke elevernes nysgerrighed og motivation for digitale teknologer”

understøtte ageren som ”aktive og ansvarsbevidste borgere” 

 ”kunne tage stilling til den teknologiske udviklings indflydelse på menneske, job, erhverv og samfund.”

Studieforberedende dimension: ”Teknologisk handleevne og computationel tankegang”. 

 ”anvendelse af grundlæggende viden om netværk, forståelse af algoritmiske forskrifter, programmering, 

logisk og algoritmisk tænkning, abstraktion og mønstergenkendelse, datamodellering samt test og 

afprøvning.” – en særlig problemløsningsmetode, som kan indgå i senere uddannelsesforløb
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Fagets 3 kompetenceområder – faglige positioner

Digital myndiggørelse – eleven som teknologianalytiker

 klæder eleverne på til at undersøge, forstå og vurdere digitale teknologier og artefakter og deres anvendelse, værdi 

og konsekvenser for forskellige arbejdsgange og brancher, samt vurdere og håndtere sikkerhedsmæssige aspekter.

Erhvervsrettet digital udvikling – eleven som teknologi-kyndig i 

erhvervsmæssige sammenhænge

 klæder eleverne på til at kunne arbejde praktisk med digital teknologi og giver dem viden om og hands on-erfaring 

med de processer og overvejelser, der ligger bag udviklingen af digitale teknologier.

Computationel tankegang og teknologisk handleevne – eleven som 

programmør og designer

 giver eleverne konkret viden om, hvordan en computer løser et problem digitalt, artefakters opbygning samt 

konkrete praktiske færdigheder i at skabe og udvikle med digitale teknologier, herunder basal programmering.
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Kompetencer i praksis – Case: Alarmsystemer i smarte hjem

Digitale artefakter i forskellige erhverv:

en app til bestilling af måltider eller 

hotelværelser i hotel- og 

restaurationsbranchen

en målestation til udlæsning af motorer i 

autobranchen

en håndholdt scanner til registrering af 

varer og space management i 

detailhandelen

en app til dokumentation og kvalitetsstyring 

i byggebranchen

et automatisk staldsystem i landbruget

en måtte til registrering af beboernes 

bevægelser om natten i et ældrecenter

et alarmsystem til tyverisikring i en bolig

Alarmsystemer til en bolig monitorer bevægelser og kan give 

besked om forsøg på indbrud - støtter boligejernes tryghed

Monitorering sker gennem sensorer der er tilknyttet et 

alarmsystem og kan informere om unormal adfærd så en 

operatør kan reagere og gribe ind

Alarmsystemer i ”smarte hjem” > intelligente boliger, udstyret 

med særligt kommunikationsnetværk, der gør det muligt for 

beboere at fjernstyre eller programmere en række automatiske 

elektroniske hjemmeapparater.

Et smart hjem består af en række smarte enheder, fx sensorer 

og videokameraer. Smarte enheder kan ”sanse” fx bevægelse, 

varme, kulde, el-forbrug og ”aktivere” forskellige applikationer, fx 

alarmer, videokameraer mv og kommunikere disse data til et 

hub - Internet of Things
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Kompetencer i casen
Erhvervsrettet digital udvikling

Viden om smarte hjem som generel fænomen

Viden om design af alarmsystemer i smarte hjem - ”Gennem analyse af artefaktet og det 

bagvedliggende problemfelt bliver eleven i stand til at formulere krav eller ønsker til forbedringer af 

artefaktet eller brugen af dette.” (Bekendtgørelse, s. 15). 

Teknologisk handleevne og computationel tankegang

programmering og computionel problemløsning

ned i maskinrummet af smarte alarmsystemer og undersøge de processer der handler om at forstå, 

designe, implementere og betjene et alarmsystem,

Digital myndiggørelse

Se alarmsystemer i et mere etisk, juridisk og kritisk perspektiv.

Tematisere problemer med øget overvågning i vores samfund - udfordre retten til privatliv + 

datasikkerhed, hvor selv indbrudstyven skal have sikkerhed for at den information, som genereres af et 

alarmsystem ikke misbruges eller kan hackes
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Spørgsmål til diskussion

Er Erhvervsinformatik et nødvendigt nyt fag?

Hvilke begrundelser er der for det?

Hvilke fagområder har faget relevans for?

Hvordan ville man kunne undervise i faget således at det giver mening for 

eleverne?




