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og at de andre skriveformer ses som
redskaber til at nå dertil. Men det er en
anden diskussion.
Kapitel 2 er en række interessante
nedslag i dansk skrivedidaktiks historie
fra ren eksamensskrivning, over blandt
andet procesorienteret skrivning, skrift
lighed i alle fag og indtoget af pc’en. Her
understreges særligt betydning af for
mativ feedback som didaktisk redskab i
udviklingen af skriftlighed. Tredje kapitel
er en ikke udtømmende oversigt over,
hvordan skriftlighed fremtræder i under
visningsvejledninger i grundskolen og
gymnasiale uddannelser i de forskellige
fag. Den oversigtsagtige karakter giver
en slags overblik, men også manglende
dybde i redegørelsen.
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Didaktik i skriftlighed er udgivet på for
laget Frydenlund som en del af en serie
med navnet Didaktik. Den er kort (128
sider) og overskuelig, og den bestræber
sig på at henvende sig til undervisere og
kommende undervisere både i grund
skolen og på ungdomsuddannelserne.
I indledningen betones skriftligheds
didaktikkens kompleksitet; at skriftlighed
indeholder både formidlende, kognitive
og sociale elementer, og at skriftlighed
ikke længere kun er et anliggende for
den enkelte lærer, men et spørgsmål om
en fælles skriftlighedskultur. Forskning
i skriftlighedsdidaktik fra Norge, Stor
britannien, USA og Canada fremhæves
som førende. Med reference til den
russiske sprogforsker og psykolog
Lev Vygotsky deles skrivning op i en
sproglig, en tankemæssig og en kreativ
del, og med samme reference fastslås

bogens sprogsyn som det, at sproget er
redskab for tanken. Nielsen introducerer
taksonomier som et centralt element i
den faglige skrivning, eksempelvis til at
illustrere for eleven den vigtige forskel
på at skrive refererende, analyserende,
diskuterende og vurderende. Alt sammen
elementer, der indgår i den akademiske
skrivning, som forventes på gymnasiet.
Det er afgørende, fremfører Nielsen, at
akademisk skrivning først introduceres
sent i forløbet i de gymnasiale uddannel
ser – efter eleverne er blevet løftet mere
generelt i deres skrivning. Skriftligheden
inddeles i informativ og faglig skrivning,
personlig skrivning og skønlitterær skriv
ning, og Nielsen peger på, at arbejdet
med det skønlitterære og personlige kan
være motiverende og befordre en udvik
ling af skriftsproget. Der levnes ikke
tvivl om, at den akademiske skrivning
er målet for Nielsens skriftlighedsnorm,

I fjerde kapitel introduceres kortfattet en
række vigtige skrivedidaktiske værktøjer
som hurtigskrivning, notetagning, imita
tio og feedback fra elev til elev. Vigtige
pointer i resten af bogen er opbygning
af en fælles skriftlighedskultur, hvor
de forskellige taksonomier og hermed
mulighed for progression tages i betragt
ning. En kultur, hvor eleverne oplever et
trygt skrivemiljø, hvor de andre læser
deres tekster, og de selv giver feedback
på andres tekster. Nielsen argumenterer
for, at den omfattende forskning, der
findes på skrivedidaktikfeltet, og den
viden, vi har om hjernens funktioner,
skal få større betydning for tilgangen til
skriftlighed i både grundskole og gymna
siale uddannelser.
Bogen skifter tilsyneladende mellem to
formål: På den ene side er det et indlæg i
en vigtig og vedvarende debat om skrift
lighedsdidaktik, på den anden side en
brugsbog, der forsøger at pege på veje at

gå i undervisningen i både grundskolen
og i gymnasierne. Efter min mening lyk
kes den bedst som det første. Betragtet
som brugsbog er det min oplevelse, at
bogen søger at favne for bredt og derfor
ikke kommer i dybden. Eksempelvis i
afsnittet om taksonomier i del 1. Her
redegøres for forståelser af taksonomier
inden for flere fagligheder på forholdsvis
få linjer, hvilket giver læseren et lidt
overfladisk indblik i fagområderne. Også
eksemplerne på de konkrete skrivetiltag
er meget kort beskrevet, og det er
synd, idet det netop her kunne udvikle
sig til en reel brugsbog. I det i øvrigt
meget relevante afsnit om udvikling af
en fælles skrivekultur på den enkelte
uddannelsesinstitution gives eksempler
på vedtagne fælles normer for progres
sion. Her savner man sammenhæng til
indledningens forståelse af skriftlig
hedens kompleksitet. De skriveopgaver,
som præsenteres i bogens kapitel om
skriveproces, stilladsering og progres
sion er til gengæld udmærkede og kan
sagtens bruges som inspiration, også
i folkeskolens ældste klasser. Ligesom
pointen om mindre opgaver med klare
skrivehandlinger og progression synes a
t
være en konstruktiv vej at gå.
Som indlæg i en debat om folkeskolens
skrivedidaktik og formålet hermed er
bogen et særdeles velkomment indlæg.
Allerede i indledningen peges som nævnt
på, at de skriftlige eksaminer ofte i alt
for udpræget grad bliver retningsgivende
for skrivedidaktikken, og at det ofte
overtrumfer reel viden om, hvad der kan
gøre elever til bedre skrivere. I mit eget
igangværende ph.d.-projekt ”Skrive
dannelse – en undersøgelse af relationen
og dynamikken mellem skrivning og
dannelse i folkeskolens ældste klasser”

er det netop skrivningens potentiale for
at være andet og mere end forberedelse
til prøver og vurdering, der er under lup.
Det kunne være spændende med en
diskussion om, hvorvidt målet med sko
lens skrivedidaktik virkelig udelukkende
er at skrive akademiske opgaver. At
skrive, vil jeg mene, har potentiale til at
være langt mere end akademiske opga
ver. Lidt forenklet handler diskussionen
vel egentlig om synet på skolens formål
som det at – med Løgstrups ord – give
forudsætninger for videre uddannelse
eller som tilværelsesoplysning.
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Det var med glæde, jeg tog imod invi
tationen til at læse og anmelde Nina B.
Dohn, Robb Mitchell og Rocio Chongtays
nye antologi Computational Thinking
– teoretiske, empiriske og didaktiske
perspektiver. Det gav mig mulighed
for at supplere min forskning og viden
inden for feltet teknologiforståelse, hvor
Computational Thinking er et af fire
kompetenceområder. Endvidere er jeg
også inden for en forskningstradition,
hvor teknologi og it-systemet i samspil
med uddannelse er vigtige at kunne for
holde sig til fra forskellige perspektiver.
Computational Thinking er som et felt i
rivende udvikling ved at gøre sit indtog
på både grundskole- og gymnasie-niveau
med henholdsvis teknologiforståelse
og informatik. Bogen har til formål at
bidrage til den begyndende forskning
på området og henvender sig både til

forskningsområdet, undervisere og stu
derende med interesse og en faglighed,
hvor Computational Thinking kan komme
i spil. Dette gøres gennem tre perspek
tiver: teoretisk, empirisk og didaktisk,
som også undertitlen signalerer. Bogens
entre på markedet er uddannelsespoli
tisk timet, så den udkommer i kølvandet
på to større nationale indsatser – det
treårige forsøg med teknologiforståelse
som fag og faglighed i grundskolen
samt indføringen af faget informatik i
gymnasiet. Det gør antologien væsentlig
ift. at give indsigt i feltet og at indgå i det
fremtidige arbejde med Computational
Thinking som en faglighed og som en
metodik.
Indledningsvis sætter redaktørerne
scenen for det, som er antologiens
fokus: at karakterisere Computational

Thinking i et forskningsmæssigt per
spektiv gennem de tre perspektiver. Den
definition af Computational Thinking,
som antologiens forfattere opererer med
gennem hele antologien, er: ”de kognitive
processer, som er involveret i udviklingen
af it-artefakter og programmer i verden
i dag”.
Mere konkret forsøger forfatterne med
antologien at udvikle, afgrænse og kvali
ficere Computational Thinking-begrebet
gennem en idéhistorisk tilgang og ana
lyse, men også at se på hvordan feltet
på forskellig vis kan bidrage til øvrige
faglige områder. Dette gør nogle af anto
logiens kapitler bl.a. gennem analyser af
konkrete empiriske undersøgelser. Sidst
men ikke mindst er antologien med til at
udvikle et bud på en didaktisk tilgang,
som omkranser både perspektiver på
læring af Computational Thinking, hvilket
skal ses som læring af Computational
Thinking som en faglighed, samt læring
med Computational Thinking, hvor
Computational Thinking anskueliggøres
som et redskab til læring inden for andre
fagligheder.
Introduktionen giver læseren en over
ordnet indføring i antologiens struktur
og de tre dele, som antologien er bygget
op omkring, bevægende sig fra en teo
retisk rammesætning over de empiriske
eksempler og analyser til en dialog om
det didaktiske design for Computational
Thinking. Der gives et rigtig fint overblik
over antologiens tilgang til Computatio
nal Thinking fra et teoretisk, empirisk og
didaktisk synspunkt gennem de forskel
lige kapitler i hver del af antologien.
I antologiens første del tegnes den
teoretiske ramme for en forståelse af
Computational Thinking over for begre

ber som tænkning og handling samt
i det hele taget udvikling af begrebet
Computational Thinking. Udgangspunk
tet er via en historisk gennemgang at
opridse opfattelserne af feltets forskel
lige primære aktører over tid. Der tages
bl.a. udgangspunkt i Paperts tanke om,
at vi gennem datalogi og programmering
kan være kreative og lærende, hvilket
sammenholdes med Jeanette Wings
tilgang om at lære at programmere. Ud
fra bl.a. de perspektiver og deres tilgange
udarbejdes en model for, hvordan der kan
arbejdes med Computational Thinking
i en problemløsende procesmodel, som
gennem antologien bliver et tilbagevende
fokuspunkt ift. analyser og begrundelser.
Forfatterne argumenterer for, at Compu
tational Thinking ikke kun foregår ud fra
en digital tilgang, men også som noget,
der kan anskues og arbejdes med ud
fra en analog, fysisk og endda kropslig
tilgang.

metode. Der bygges således videre på
grundlaget fra antologiens første del
gennem et omfattende litteratur-review
og eksemplificeringer, der især viser,
at inden for datalogi og de naturviden
skabelige fagligheder er Computational
Thinking mere udbredt som et domæne,
der undervises inden for, end i andre
mere humanistiske og socialfaglige fag
ligheder, hvor Computational Thinking
mere bruges som et redskab til at lære
en faglighed. Et af kapitlerne gennemgår
bl.a. på den baggrund et humanistisk
eksempel med tekstforfatning, som er
med til at illustrere, hvordan Computa
tional Thinking kan indgå i den proces,
på hvilken måde det kan bidrage og med
hvad, samt hvordan andre processer går
ind og supplerer.

Gennem de fire kapitler, der danner ram
men for den teoretiske del, giver forfat
terne deres bud på en afgrænsning og
kvalificering af begrebet Computational
Thinking, som kan være med til at mulig
gøre en synlighed, ift. hvordan elementer
af Computational Thinking indgår eller
kan indgå i hverdagen. Netop hverdagens
fænomener og den analoge tilgang til
Computational Thinking bliver synlig
gjort og analyseret i kapitel 3, hvor der
ses nærmere på det at cykle i København
og de rationelle og logiske slutninger,
som vi mennesker drager, men som er
svære at overføre til computersprog.

I den sidste del i antologien udvikles
og eksemplificeres der gennem fire
kapitler et didaktisk perspektiv inden
for Computational Thinking, hvor der
skelnes mellem læring af og læring med
Computational Thinking. De fire kapitler
bevæger sig inden for forskellige uddan
nelsesniveauer for at anskueliggøre
mulighederne på forskellige niveauer.
Specifikt i kapitel 10 giver forfatteren et
konkret bud på en skabelon for et didak
tisk design, ift. hvordan Computational
Thinking kan indgå i undervisningsforløb.
De sidste to kapitler i antologien griber
udviklingen af det didaktiske design
an gennem eksemplificeringer med en
kropsbaseret og en storytelling-tilgang
til forståelse af og arbejdet med Compu
tational Thinking.

Lignende problemstillinger danner fokus
for antologiens anden del, som dykker
endnu mere ned i forskellige hver
dagsfænomener, hvor Computational
Thinking er i spil som problemløsnings

Generelt bygger antologien på en
god veksling mellem en teoretisk og
eksemplificeret analytisk tilgang til
Computational Thinking som begreb,
metode og procesmodel. Ligeså fungerer
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det godt med den opdeling, antologien
benytter mellem de tre perspektiver,
hvilket samtidig levner muligheden for at
læse de enkelte kapitler som selvstæn
dige. Det kan dog være en fordel at læse
introduktionen, som i denne antologi får
en væsentlig betydning for, at man kan
udvælge eventuelt relevante kapitler, ift.
hvordan læseren opfatter og gerne vil
tilgå emnet Computational Thinking.
Desuden er der ved hver del af anto
logien en indledning og en opsamling,
hvilket er en god mulighed for, at anto
logiens dele kan læses selvstændigt,
og antologiens pointer vil stadig kunne
læses i indledningerne og opsamlingerne.
Det betyder også, at hvis antologien
læses fra start til slut, så indeholder den
en del gentagelser, samtidig med at
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antologien vil kunne anvendes som et
opslagsværk ind i de forskellige kapitler.
Det virker meget vigtigt for redaktørerne
at slå fast, hvordan de definerer Compu
tational Thinking, hvilket betyder, dette
nærmest gentages i overflod gennem
antologien i en lineær gennemlæsning.
Antologien lykkes i høj grad med at
anlægge forskellige perspektiver på
Computational Thinking, og den er et
godt bud på en sammenhæng, hvor også
de mindre computationelle og STEMorienterede fagområder perspektiveres
og eksemplificeres med konkrete beskri
velser og analyser, som på forskellig vis
demonstrerer, hvordan Computational
Thinking eller dele heraf kan anvendes
som proces- og analysemodel.

Efter gennemlæsningen af antologien
kan man som læser sidde med en
fornemmelse af, at alle fagligheder vil
kunne tilpasses og tænkes ind i et Com
putational Thinking-perspektiv, hvilket
kan være et kritisk punkt i antologien.
Jeg er med på, at nogle af kapitlerne i
antologien er nye tanker sat ind i et Com
putational Thinking-perspektiv, hvilket
er interessant og udfordrer den mere
originale opfattelse af feltet, men det
vil også kunne ses som et kritisk punkt.
Min opfattelse er, at antologien rammer
sin ret brede målgruppe på forskellig
vis gennem kapitlernes differentiering
mellem filosofiske og teoretiske tilgange
over til beskrivende eksemplificeringer
af, hvordan der kan læres med og læres
om Computational Thinking. Antologien
vil fra min side kunne anbefales som en
grundbog på feltet.
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