
Henvendelse til Danske Gymnasier og undervisningsministeren om Danske Gymnasiers 
forslag om et nyt teknologifag på stx og hf 
 
Danske Gymnasier, DG, foreslår i et notat 2. marts 2021 at opprioritere teknologi på stx og hf1. It-
lærerforeningen tilslutter sig fuldt ud vigtigheden af, at teknologiforståelse skal spille en større rolle 
i ”almendannelse og studieforberedelse på stx og hf”. It-lærerforeningen vil dog her påpege 
væsentlige problemer i DGs forslag, dels i forhold til det ensidige fokus på naturvidenskabelige 
studieretninger, dels i forhold til et meget stort overlap mellem det foreslåede nye teknologifag 
og allerede eksisterende STEM-fag på stx, særligt faget informatik.  
 
It-lærerforeningen opfordrer til, at undervisningsministeriet i det videre arbejde med styrkelse af 
teknologi i stx og hf inddrager dels de relevante faglige foreninger, især it-lærerforeningen og 
foreningerne for de andre STEM-fag, samt repræsentanter for videregående STEM-uddannelser, så 
de videregående uddannelsers behov tilgodeses, når man reviderer indholdet af stx og hf. 
 
DG foreslår, at "teknologi bør have en eksplicit placering i alle fag, så det er et tværgående element 
i den brede fagrække". It-lærerforeningen tilslutter sig fuldt ud denne hensigt om styrkelse af 
teknologisk erkendelses- og handlekompetence. I forslaget lægger DG især vægt på STEM-fagene, 
men vi vil her gøre opmærksom på, at i alle STEM-fag på stx indgår viden om og forståelse af 
teknologi allerede som en væsentlig del af fagenes identitet, formål og faglige mål, som man kan se 
i oversigten i bilag 2. It-lærerforeningen foreslår derfor, at man opprioriterer bredt i fagrækken og 
især i relevante fag, hvor teknologi endnu ikke indgår i væsentlig grad i fagene. 
 
DG foreslår desuden, at der "udvikles et nyt teknologifag" som både inkluderer digitale teknologier 
og andre teknologier uden at disse eksplicit beskrives. It-lærerforeningen vil derfor gøre 
opmærksom på, at der vil være et meget stort overlap med faget informatik. Som man kan se i 
oversigten i bilag 1, er der et meget stort overlap mellem faget informatik og indholdet af det 
foreslåede fag. 
 
Erfaringerne med udviklingen af faget informatik, som efter omfattende udviklingsarbejde med 
2017-reformen blev gjort til en ligeværdig del af STEM-fagrækken på stx, er at: 

- det er vigtigt at samle kræfterne, så man får så stort volumen i faget, at det kan udbydes mere 

stabilt på gymnasierne 

- det er vigtigt for rekrutteringen af elever til faget, at der kun er et it-fag med en klar faglig 

profil  

It-lærerforeningen vil samtidigt gøre opmærksom på, at det kan være svært at skaffe undervisere 
med kompetencer indenfor digitale teknologier, hvis disse lærere samtidigt skal dække 
kompetencer indenfor praktisk produktion af ikke-digitale teknologier, som i det eksisterende 
valgfag teknologi c2. 
  

                                                      
1 https://www.danskegymnasier.dk/forslag-om-at-opprioritere-teknologi-paa-stx-og-hf/ 
2 https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/valgfag-laereplaner-2017 

https://www.danskegymnasier.dk/forslag-om-at-opprioritere-teknologi-paa-stx-og-hf/
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/valgfag-laereplaner-2017
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/valgfag-laereplaner-2017


It-lærerforeningen vil derfor foreslå Danske Gymnasier og Undervisningsministeriet, at man i det 
videre arbejde med styrkelse af teknologi i stx og hf fokuserer på: 

1) en styrkelse af teknologi bredt i stx og hf ud over STEM-fagene, hvor teknologi allerede 

er stærkt repræsenteret i læreplanerne 

2) at bygge videre på de teknologiske fag, vi allerede har i stx og hf, så kræfterne ikke spredes 

for tyndt, og dermed undgå, at man modarbejder den succes, der er opnået med samlingen af 

it-fagene i ét fag "informatik" på tværs af alle gymnasiale uddannelser 

3) at hvis man ønsker at styrke "teknologisk erkendelses- og handlekompetence" ved en revision 

af gymnasiets samlede fagrække, bør man fokusere på de studieretninger, hvor teknologi er 

svagere repræsenteret. Styrkelsen kan f.eks. ske ved et krav om faget informatik c som 

obligatorisk fag i samfundsfaglige studieretninger 

4) at man ikke presser fagtrængslen i de naturvidenskabelige studieretninger yderligere, da et 

nyt teknologifag ville presse informatik ud af disse studieretninger, så færre elever 

introduceres til digitale teknologier og opnår digital teknologisk handlekompetence 

5) at opdatere indholdet af STEM-fagene på stx og hf, inkl. faget informatik, når en forventet 

indførelse af teknologiforståelse i grundskolen ændrer elevernes baggrund for gymnasie-

uddannelserne 

Baggrunden for vores forslag 1) og 3) om inddragelse af teknologi i samfundsfaglige studieretninger 
bygger på, at en del af de stx-studenter, som fortsætter på STEM-uddannelser, kommer fra 
samfundsfaglige studieretninger. En styrkelse af teknologi i disse studieregninger har størst 
potentiale for at levere flere nye studenter til de videregående STEM-uddannelser. Samtidigt er der 
gode erfaringer med inddragelse af informatik i samfundsfaglige studieretninger, især den med 
samfundsfag og matematik på A-niveau. Et ekstra nyt teknologifag i naturvidenskabelige 
studieretninger vil til gengæld presse informatik ud af disse studieretninger og samlet være et tab 
i forhold til fødekæden til de videregående it-uddannelser. 
 
It-lærerforeningen håber, at Danske Gymnasier og Undervisningsministeriet vil tage ovenstående 
problemstillinger med i det videre arbejde med opprioritering af teknologi i stx og hf, og ser frem til 
et konstruktivt samarbejde om dette, hvor alle relevante parter inddrages i arbejdet. 
 
På vegne af It-lærerforeningen 
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Bilag 1: Sammenligning af DGs forslag til et nyt teknologifag og læreplanen for informatik c 
 
DGs forslag tegner 2 spor 

1. Viden i teknologi (funktionalitet): Hvad, hvorfra, virkemåde osv. 

2. Viden om teknologi (betydning): Hvordan griber teknologien ind i vores liv, hvorfor bruger 

vi teknologi og hvad får vi ud af det? Hvorfor og hvordan bliver vi afhængige af visse 

teknologier som individer og som samfund? Kan vi forudse hvordan kommende teknologiske 

produkter og de tilknyttede vaner vil ændre omgangsformer og sociale eller økonomiske 

strukturer? Osv. 

I læreplanen for informatik c dækkes punkt 1 på mange forskellige måder f.eks. "Konstruktion af it-
system som løsning til en problemstilling, herunder at beskrive problemet, samt designe, realisere 
og afprøve et it-system", "Interaktionsdesign", dvs. viden om hvordan teknologi kan designes, så 
virkemåden understøtter den ønskede anvendelse og "innovation" med både systematisk arbejde 
med viden om og metoder til innovation. 
 
Punkt 1 i DGs forslag retter sig især mod elevernes teknologiske erkendelses- og handlekompetence. 
Faget informatik understøtter begge. Samtidigt er faget informatik et at de få steder i stx-gymnasiet 
hvor eleverne systematisk arbejder med at udvikle deres handlekompetencer gennem praktisk 
projektarbejde. 
 
I læreplanen for informatik c står analyse af betydningen af teknologi for menneskelige aktivitet helt 
centralt. Punkt 2 i DGs forslag har derfor et meget stort overlap med informatik, især inden for måde 
analyse at digitale teknologier og i det faglige mål om "It-systemers og menneskelig aktivitets 
gensidige påvirkning", samt modeller til analyse af innovation som knytter sig DG forslagets delemne 
"forudse hvordan kommende teknologiske produkter vil ændre omgangsformer og sociale eller 
økonomiske strukturer". 

 
  



Bilag 2: Teknologi i STEM-fagenes læreplaner3 

 

Informatik 
I læreplanerne er digital teknologi helt centralt. Det gælder både viden om digital teknologi med 
fokus på funktionalitet og skabelse af digital teknologi, og viden om teknologi i form af direkte 
betydning for vores liv, samt it-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning. 

 

Fysik 
Læreplanerne på alle niveauer fremhæver teknik, teknologisk baseret argumentation, 
perspektivering til teknologiske aspekter, samt forståelse af teknologi, som en del af fagets identitet, 
formål og faglige mål. 

- "giver den baggrund for at forstå og diskutere naturvidenskabeligt og teknologisk baserede 

argumenter vedrørende spørgsmål af faglig, almen menneskelig eller samfundsmæssig 

interesse." 

- "Eleverne møder gennem undervisningen eksempler på aktuelle teknisk-

naturvidenskabelige problemer inden for videnskab, samfundsudvikling og teknologi, hvor 

fysik spiller en væsentlig rolle i løsningen" 

- "gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af 

naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling" 

Kemi 
Læreplanerne fremhæver kemiske problemstillinger af teknologisk betydning 

- "Kemi har stor betydning for samfundets fortsatte økonomiske og teknologiske udvikling, 

både nationalt og internationalt, idet der i kemisk forskning arbejdes med f.eks. bio- og 

nanoteknologi, lægemidler, fødevareproduktion, miljøforskning, udvikling af nye materialer 

og bæredygtige teknologier til kemisk produktion" 

- "anvende fagets viden og metoder til analyse, vurdering og perspektivering i forbindelse med 

samfundsmæssige, teknologiske eller miljømæssige problemstillinger med kemisk indhold og 

til at udvikle og vurdere løsninger" 

Biologi og bioteknologi 
Læreplanerne fremhæver forskellige teknologiske aspekter, især gen- og bioteknologi 
 

Naturgeografi 
Læreplanerne fremhæver energiteknologier, samt teknologiudvikling under forskellige natur- og 
samfundsforhold, samt teknologiernes betydning for de menneskeskabte stofstrømme og 
menneskers levevilkår. Desuden indgår innovation som en del af det teknologiske perspektiv i faget. 

- "får eleverne interesse og forståelse for ny viden og teknologiske innovationers betydning 

for udnyttelsen af naturens ressourcer" 

- "deltage på en kvalificeret måde i den aktuelle samfundsdebat om geofaglige temaer med 

inddragelse af teknologiske og innovative løsningsmuligheder" 

                                                      
3 https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/stx-laereplaner-2017 

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/stx-laereplaner-2017


- "Teknologiudvikling under forskellige natur- og samfundsforhold, herunder teknologiernes 

betydning for de menneskeskabte stofstrømme og menneskers levevilkår" 

 


