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Møde i aftagerpanel for Cand.it. i it-ledelse  

og Bachelor i Innovation & Digitalisering 
 
Tid og sted: Aalborg Universitet, den 8. november 2019. 
Deltagere: Kim Houlberg (KH), Kontorchef IT & Digitalisering, Aalborg Kommune; Ann Sloth 
Andersen (ASA), HR Partner, Centrica Energy Trading A/S; Claus Mølgaard Andreassen (CMA), 
Afdelingsleder, ATP; Sabine Madsen (SM), lektor og studienævnsformand for Studienævnet for 
Digitalisering; Jeppe Agger Nielsen (JAN), professor MSO og forskningsgruppeleder i Center for IT-
Ledelse; Jan Holm Ingemann, lektor og viceinstitutleder, Institut for Politik og Samfund; Maja 
Sønderby Neve (MSN), studie- og studienævnssekretær, Fællesadministrationen, Christina Lykke 
Jakobsen (CLJ), referent, specialkonsulent, Fællesadministrationen, Michael Caspersen, oplægsholder 
og direktør It-vest. 
Afbud: Anja Thrane, Client Director and Partner, Advice A/S; Peter Dalsgaard, IT Consultant, Q-Nation; 
Lars Orbesen, Teamleader, CBA, Nykredit A/S; Laust Kristian Høgedahl, lektor og studiekoordinator, 
bacheloruddannelsen i Innovation og Digitalisering. 
 

Dagsorden for mødet 

1) 10.00-10.30 – Status på uddannelserne v/studienævnsformand Sabine Madsen  
2) 10.30-11.00 – Oplæg om Computational Thinking (CT) v/direktør Michael Caspersen, It-
vest 
3) 11.00-11.30 – Drøftelse: Hvad betyder CT for ledelse? Hvilken indflydelse har CT på 
virksomhedens forretningsstrategi? Giver CT konkurrencemæssige fordele? 
4) 11.30-12.00 – Drøftelse af perspektiver og erfaringsudveksling ift. nye trends, udvikling på 
arbejdsmarkedet, etc. 
5) Evt. 
 

Ad 1) Status på uddannelserne  

IT-Ledelse 

Stabil drift. Stabilt optag. Til og med 2018 har vi optaget 55 studerende pr. år. Fra 2019 og 
fremadrettet optager vi 61 studerende. Helt konkret betyder det, at vi får en ekstra 
projektgruppe, og skal skaffe case-virksomhed til yderligere en gruppe.  
 
Vi har en del ansøgere og kunne godt øge optaget, men vi vil være sikre på at bevare 
kvaliteten. Vi har en årlig bestand på mellem 110-120 studerende. 
 
Nøgletal 

 Generelt lav gns. ledighed for de dimitterende årgange 
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 Effektivitet, studentertilfredshed og karakterniveau ligger stabilt højt. 

 Frafald og overskridelse af studietid ligger lavt 

JAN: De bliver tvunget i grupper på 1. og 2. semester. Det smitter af på hele studiet også 

på specialesiden. Store grupper giver gode muligheder for at folde emnet ud. 

SAM: Der kan godt være lidt brok over administrative grupper, men det ender typisk 

med, at alle får et godt forløb. Vores studerende går meget op i karakterer, men vi 

minder dem om, at de også skal tænke i netværk og have en bred forankring på studiet. 

 

Udfordringer 
 Bemanding 

Vi har fem årgange i gang med BID og ITL. Det er mange kurser og projekter, der skal 

dækkes. Vi søger kontinuerligt efter nye medarbejdere.  

 Projektsamarbejdsvirksomheder 

Vi håndterer det løbende.  

JAN: Vi lukker aftaler i juni, når så vi kommer til august, mangler vi alligevel 3-4 

virksomheder, fordi der er nogle, der alligevel springer fra. Det giver bøvl. Derfor er 

der også en grænse for, hvor mange studerende vi kan tage ind. Projektsamarbejdet er 

vores konkurrencefordel ift. AU. Det er det, der er særligt hos os.  

KH: Hvor får de jobs?  

JAN: Det er ca. halv/halv med en lille overvægt til det private arbejdsmarked. 

De fleste får jobs på Sjælland. Store og små, offentlige og private virksomheder. KMD er 

altid aftager af nogle af årets dimittender.  

SAM: Vi sender dem på virksomhedscrawl på 3. semester, hvor de besøger 7-8 

virksomheder i Nord- og Midtjylland. Vi får henvendelser på baggrund af disse crawls, 

og de er på den måde med til at kickstarte de studerendes 

specialisering/litteraturstudie på 3. semester og dermed specialearbejdet på 4. 

semester. Det er super positivt. Projektsamarbejde, jobs, etc. mange positive 

sideeffekter. De studerende har oprettet egen studenterforening CreatIT. Den bruges 

til rekrutteringsformål, og de har holdt flere spændende virksomhedspræsentationer 

med blandt andre IBM, Novo Nordisk, PwC, etc.  

JAN: CreatIT er dannet med ønsket om at skabe et tættere samarbejde mellem studiet 

og arbejdsmarkedet. De to studerende der skabte CreatIT er dimitteret her i sommer, 

og har overleveret foreningen til næste hold studerende. Det hele er drevet nedefra, og 

det er et mønstereksempel på dygtigt studenterarbejde.   

SAM: Værdiskabelse på arbejdsmarkedet.  

CMA: Hvordan ser sammensætningen af bachelorer ud? 
SAM: Den er meget bred. Vi har også flere med en professionsbachelor. Det giver ofte lidt 
udfordringer ift. metodekendskab. 
 

Innovation og digitalisering 

Optaget de seneste tre år har udviklet sig positivt: 
2017: 19 
2018: 25 
2019: 38 
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Vi har en selvvalgt adgangsbegrænsning på 40 studerende. Vi håber, at vi når dertil, hvor vi 
får flere ansøgere end de 40, så vi kan segmentere på karakterer.  
JAN: Kunne godt tænke os nogle stærkere studerende. Frafaldet er relativt stort, og der er en 
skævhed i kønssammensætningen med langt flest mandlige studerende.  
SAM: Det samme gør sig gældende ift. ITL, hvor vi også har set et fald i andelen af piger med 
kun 13 i år ud af 61 studerende. Det er meget overraskende ift. ITL og har en afledt effekt 
(BID). 
 
Indikationer for 2020 
Ift. alle aktiviteter rettet mod gymnasierne ser deltagerantallet bedre ud i år end sidste år. 
 
Aktiviteter rettet mod gymnasiet 
Studiepraktik: 12 i 2018 og 30 i år 
SRP-dag: To forskellige gymnasier deltog i 2018 og i år deltog fire forskellige gymnasier med 
syv forskellige klasser. 
 
Markedsføring 
Generel markedsføring ift. FB-kampagne, foldere, studieguide, Åbent Hus, etc. 
Det er de gymnasierettede tiltag, der virker. Når vi kan sætte potentielle studerende i gang 
med noget studierelateret, har tiltagene bedst effekt. 
 
Udviklingstiltag 
Opdatering af studieordninger ift. PBL. Det har været et krav fra centralt hold at alle 
studieordninger på Aalborg Universitet i år skulle opdateres ift. progressionen i PBL-
læringsmål gennem studiet. Læringsmål har tidl. været meget faglige og ikke indeholdt PBL-
progression. SAM: I praksis har de studerendes arbejdsproces og projektsamarbejde haft 
indflydelse på karakteren, men det er ikke fremgået af studieordningerne, og det gør det nu.  
 
Programmeringsfærdigheder 
Opgraderet programmeringskurser. Det fungerer klart bedst med fastansat underviser. 
Mange studerende har ikke hørt ordet kode før, og det skal afdramatiseres. Fastansat 
underviser, øvelseslærere, midler til at udvikle videomateriale (it-vest). Det er en god ide for 
de studerende at kunne gå tilbage og se en video. 
KH: I den offentlige sektor er behovet for den kompetence stort set lig nul. Datadrevet 
forretningsudvikling er der gode perspektiver i. 
SAM: Vi mener, at det er en god ide at vide lidt om det. Forretningsanalytiker, BI, i den type 
stillinger tænker vi, at det er en fin ting at vide noget om.  
SAM: Vi har udviklet nyt valgfag i datadrevet forretningsudvikling i samarbejde med CALDISS 
(digitalt data- og metodelaboratorium tilknyttet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet), og 
der kører den tekniske del af kurset, men vi selv står for at give det forretningsmæssige 
aspekt. Vi har haft studerende, der har taget valgfag på Institut for Økonomi og Ledelse, som 
har fulgt et lign. kursus, men hvor de mangler at kunne omsætte det til forretningsudvikling. 
Det sikrer vi her. Generelt er AAU er blevet mere opmærksomme på samarbejde på tværs af 
uddannelser.  
 
Valgfag  
Der er indgået samarbejde om valgfag fra andre studienævn 
Vi har valgfag fra pol/adm, teknoantropologi. Forhandlinger i gang med Datalogi, hvor de vil 
følge nogle af vores moduler på BID. Vi udvider på den måde vores kundegrundlag til ITL. 
JAN: Positivt at de studerende kommer til at møde den tekniske verden allerede på 2. og 4. 
semester. De kommer til at følge noget ift. change management samt udvikle et nyt fag. Det vil 
blive implementeret fra 2021. Der bliver ligeledes samlæsning ift. HCI.  
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Ad 2) Oplæg om Computational Thinking (CT)  

Direktør Michael Caspersen fra It-vest holdt oplæg om Computational Thinking – hvorfor, 
hvad og hvordan, jf. vedlagte bilag.  
 

Ad 3 og 4) Drøftelse: Hvad betyder CT for ledelse? Hvilken indflydelse har CT på 

virksomhedens forretningsstrategi? Giver CT konkurrencemæssige fordele? 

Drøftelse af perspektiver og erfaringsudveksling ift. nye trends, udvikling på 

arbejdsmarkedet, etc. 

 
JHI: Jeg er økonom af baggrund. Har arbejdet med modellering. Det en leder skal vide noget 
om er, hvordan han/hun skal benytte alle de data, han/hun har til rådighed. Vi har jo i den 
grad BI, som vi tænker i ift. vores uddannelser. Her er den store udfordring, at vi skal vænne 
os til at fortolke data på en anden måde. Vi er opdraget med de traditionelle kvantitative 
metoder som standardiserer og fortolke herud fra. Vi får realistiske data, fordi mennesker er 
forskellige. Vi skal begynde at læse data, som det de rent faktisk er. Her er vi udfordret også 
forskningsmæssigt. Vi kunne godt bidrage til at styrke bevidstheden om, at vi er på vej et nyt 
sted hen, og begynde at udvikle på det erkendelsesteoretiske grundlag. Jeg vil gerne, at vi ved 
siden af CALDISS fik en enhed, som angreb det her videnskabsfilosofisk.  
 
KH: Det er udfordringen i det digitale DK. Der er fortsat skarpere og skarpere 
digitaliseringsdagsordener. Udnyttelse af data, procesoptimering som et absolut værktøj. KL, 
regioner og stat begynder at kigge ind i kunstig intelligens, datadrevne processer, hvordan 
skal vi forstå det, så vi gør det etisk rigtigt. Vi skal understøtte sagsbehandlingen, hvordan skal 
den digitale assistent udvikle sig? Vi kigger ind i de helt nye teknologiske paradigmer. 
Signaturprojekter i samarbejde mellem kommunerne.  
 
Kompetencer ved it-ledere og projektledere: de skal have en forståelse på udnyttelsesniveau 
og forretningsniveau, og kan de komme med de her nye teknologier, så er de stærke. Forstå 
det forretningsmæssige potentiale. Skyggesiden bliver mere og mere kompleks – GDPR, etik. 
Man skal have systemforståelse. Men hvor meget skal man ind bag landskabet, og hvor meget 
skal overlades til datalogerne? Det er et issue, men det offentlige marked sulter efter profiler, 
der kan udnytte dette på en intelligent måde. 
 
JAN: Datadrevet beslutningstagning. Specialer – machine learning og AI er noget af det, 
halvdelen af vores specialer beskæftiger sig med. For fem år siden var det big data, for to år 
agilitet, og nu er det data, AI, machine learning. Søger man på artikler om AI kommer der 
57.000 artikler frem, søger man om AI og implementering kommer der 52 artikler frem.  
Udnyttelsesgraden ved man ikke meget om endnu forskningsmæssigt. 
 
ASA: En af styrkerne ved den her uddannelse er at se, hvad vi kan bruge det her til. Løfte 
vidensniveauet ved de eksisterende medarbejdere. Vi har mange data scientister og tradere, 
som ikke er vilde med det her. Her er der et kæmpe gap. Jeres kandidater kan tale begge sprog 
og kan lukke det her gap. 
CMA: Det mest fremtidssikre er, at indarbejde det i den fagspecifikke anvendelse. 
KH: Essentielt, at kunne oversætte fra teknologien til virkeligheden til udnyttelsen. Er det en 
fagdisciplin i sig selv? Eller er det stykket sammen af flere fagdiscipliner? Broen mellem 
teknologien og udnyttelsen. Det er det, jeres kandidater kan.  
SAM: Det er vigtigt, at vores kandidater kan forstå det potentiale, der måske ikke her endnu. 
Hvordan kan vi sætte det i spil i vores forretning.  
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CMA: Unikke discipliner for it-ledelse. Programmering som mål til at forstå helheden er en 
fornuftig vej at gå.  
ASA: Programmering gør, at kandidaterne står meget stærkere, når de kommer ud. De er 20 
point foran de projektledere, der ikke kan tale deres sprog. Og det samme gør sig gældende på 
forretningssiden. De skal kunne afdække en proces, sparre omkring den – så gør det en 
forskel. 
MC: Det er karakteristisk for cand.it.-kandidaterne at de er dygtige brobyggere. Seismonaut 
har undersøgt cand.it.-uddannelserne. De bliver alle karakteriseret som dygtige til at bygge 
bro. De skaber værdi. Der bliver dog også peget på nogle mangler i forhold til 
teknologiforståelsen, brugen, beherskelsen. 
Rapporten sendes med referatet, red. 
 
SAM opsummerer: Områder vi skal satse på fremadrettet er: AI, datadrevet beslutningsstøtte, 
datadrevet forretningsudvikling og etik. Vi har allerede nu meget fokus på de her ting. Vores 
bachelorstuderende kommer over på teknoantropologi. Vi kan ikke favne alting, men det vi 
kan er brobyggeraspektet. 
 

Ad 5) Eventuelt 
 

Der var intet til dette punkt. 



Computational Thinking
– hvorfor, hvad og hvordan?

Michael E. Caspersen
Direktør, It-vest – samarbejdende universiteter

Adjungeret professor, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet
mec@it-vest.dk

Digitaliseringsuddannelser @ AAU-SAMF
Aftagerpanelmøde, 8. november 2019



Der er it i alting
undtagen i bestyrelser

og uddannelser



Digital automation og innovation i fag

http://politiken.dk/oekonomi/ECE3445066/marketing-er-ovre-sidste-salgsdato/

Kvantitative metoder
Spørgeskemaundersøgelse

Surveys
…

Kvalitative metoder
Fokusgruppeinterview
Deltagerobservationer

Videoanalyse
Casestudie

…

Digitale værktøjer
Word

PowerPoint
Excel
SPSS

…

2020

Computationelle metoder
Data-drevne metoder

Adfærdsdrevne metoder (ABM)
Natural Language Processing

Machine Learning (ML)
Visualisering

…

2025

Klassiske metoder
og digitale værktøjer

Computationelle værktøjer
R

GIS
NVivo
Python

NetLogo
QuickCode

SQL og databaser
…

http://politiken.dk/oekonomi/ECE3445066/marketing-er-ovre-sidste-salgsdato/


Digitalisering @ universiteter 

• Undervisning
– form
– optimering

• Fagområde (genstandsfelt)
– specialisering, forskning og uddannelser
– integrering (f.eks. UFMs aktuelle call)

• Integrering som sprog og metode
– computationelle metoder i forskning og uddannelse



It i uddannelse – et vidt begreb
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Teknologi og infrastruktur
Computere (herunder tablets), netværk, robotter, 3D-printere, ...

E-læring / pædagogisk it
Digital produktion og deling heraf, samarbejdsværktøjer, feedback, digital eksamen, ...

It-literacy (”It-kørekort”, ’digital literacy’)
Søge og filtrere information, vurdere sikkerhed og troværdighed, 

bearbejde, agere og kommunikere, ...

Som fagligt værktøj/medie i fag
’Instructional technology’: CAS i matematik, it-værktøjer i kommunikation, Khan Academy, ...

Teknologisk

Praktisk

Pædagogisk

Fagligt

Informatik / CT
(Computational Thinking/Empowerment)
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Som fag/uddannelse
(specialisering)

I fag/uddannelse
(integrering)

Selvstændigt vidensområde
og faglighed

Sprog og metode til
innovation af fag



Computationelle vs. digitale kompetencer

Kvalificere studerende, undervisere og forskere



1. Mechanical automation of manual processes (water power and steam 
engine)

2. Mass production (electricity, division of labour)
3. Electronic automation of product lines (IT systems, plc, etc.)

4. Digital automation/innovation of complex mental processes (algorithms, 
AI/machine learning, big data, data science)

Den fjerde industrielle revolution



Trykpresse-revolutionen
~ 1450
Læse og skrive
Brugt især til at fremme menneskehedens kulturelle formåen

Den industrielle revolution
~ 1760 (1.)   [ ~ 1850 (2.), ~ 1940 (3.) ]
Matematik og naturvidenskab
Brugt især til at fremme menneskehedens fysiske formåen

Den computationelle revolution
~ 2000 (1843)
Informatik og computationelle metoder
Bruges især til at fremme menneskehedens kognitive formåen

Mekanisering
Masseproduktion
Elektronisk automation af produktlinjer
Industri 4.0

Computationel automation og innovation
af komplekse (kognitive) processer
i alle aspekter af livet.

Store implikationer for dannelse
og uddannelse for alle!

Renæssance
Oplysning
Demokratisering
Dannelse og uddannelse

Meget mere end industri 4.0



Civilisation 4.0
Nomader, jægere og samlere

...
1.0 Landsbysamfund (agerbrug, redskab)

2.0 Bysamfund (skriftsprog, tidlig videnskab)
3.0 Industrisamfund (teknik og naturvidenskab)
4.0 Globalt, digitalt kreativt samfund (informatik)

2.0 3.0

0-1K-2K-3K-4K-5K-6K-7K-8K-9K-10K 1K 2K

1.0

1.0 2.0 3.0



Finansforbundet, september 2017

https://www.finansforbundet.dk/da/nyheder-aktuelt/Sider/Informatikerfremtidensfaellessprog.aspx


Den fjerde sprogform



1. Talesprog 2. Skriftsprog

3. Matematisk sprog 4. Computationelt sprog

=
Det tog menneskeheden 150 år at blive enige om tegnet for lighed

(1557 - 1700)

Informatik – et nyt sprog i alle fag



It is indeed
too odd

for words
that half's
three quarters

of two thirds.

- Piet Hein

Naturligt vs. matematisk sprog



It is indeed
too odd

for words
that half's
three quarters

of two thirds.

- Piet Hein

Naturligt vs. matematisk sprog



Matematisk vs. computationelt sprog

Centralt
Stokastiske metoder, differentialligninger

og mange andre "gode" sager

40 sider ikke-triviel matematik

Decentralt
Simpel lokal regel: (a+b) / 2

Emergens og dynamik "foræret"

Agentbaseret modellering (ABM)

Radikal ny erkendelsesform: processer og komplekse dynamiske systemer



Agentbaseret modellering (ABM)

Netværksrelationer
Folkevandring
Boblestudier
Rygning
Hjertet

Lingvistik
Priselasticitet

Cellemembran
Økonomisk kredsløb

Menneskelig interaktion



Peter Hesseldahl

Mandag Morgen – Digital Omstilling, 10. oktober 2019

https://www.mm.dk/artikel/systemforstaaelse-et-fag-du-ikke-kan-faa


Referencesystem
(domæne) Modelsystem

Modellering
(indkodning)

Værdi gennem brug
og fortolkning

(afkodning)

Modellering
Repræsentation af (abstraktion af) et domæne

mhp. at forstå egenskaber og dynamikker
(udlede, påvise, afvise, undersøge, ...)

Rep. A Rep. B

Repræsentationssprog
Åbner og afgrænser såvel kvalitativt som kvantitativt hvad der kan undersøges 

og hvordan og dermed hvilke egenskaber, der kan påvises.



Referencesystem
(domæne)

Computationelt
modelsystem

Begreber og 
brugssituationer

Fænomener og
komplekse problemer

Analyse og abstraktion

Digitale
artefakter

Digital
teknologi

Design og konstruktion

Computationel
modellering
(indkodning)

Værdi gennem brug
og fortolkning

(afkodning)

Nyt repræsentationssprog
Giver såvel kvalitativt som kvantitativt nye muligheder for, hvad der kan 
undersøges og hvordan og dermed hvilke egenskaber, der kan påvises.

Computationel modellering
Computationel repræsentation af (abstraktion af) et 
domæne mhp. at forstå egenskaber og dynamikker

(udlede, påvise, afvise, ...)



https://www.it-vest.dk/fileadmin/user_upload/pdf/2018-12-18--Computational-Thinking--hvorfor-hvad-og-hvordan--PRINT-2-sided.pdf
https://www.it-vest.dk/fileadmin/user_upload/pdf/2018-12-18--Computational-Thinking--hvorfor-hvad-og-hvordan--PRINT-2-sided.pdf
https://www.dropbox.com/s/p8kiq17pbgm2box/2018-12-18%20--%20Computational%20Thinking%20--%20hvorfor%2C%20hvad%20og%20hvordan%3F.pdf?dl=0


Seymour Papert
Introduced CT in 1980

Jeannette Wing
Re-coined CT in 2006

CT is the use of programming
– as an extension of our mind –
to experience and understand the world,
to manipulate the world,
and to create things that matter to us.

CT is the thought processes involved
in formulating a problem and

expressing its solution(s) in a way
that a computer can carry it out.

Computational Thinking (CT)

Element af Jeannette Wings vision (2006)
The use of computational concepts, methods and tools

will transform the very conduct of every
discipline, profession and sectorSomeone with the ability to use computation effectively

will have an edge over someone without.



Danmarks Vækstråd
"Her & nu"-anbefaling:

"Computational Thinking" gøres til en 
integreret og obligatorisk del af uddannelse
- i folkeskolen
- på ungdomsuddannelser
- på de videregående uddannelser
- på voksen- og videreuddannelsesforløb

Det er afgørende at det rette digitale og 
analytiske videnniveau også sikres blandt 
undervisere i uddannelsessystemet.

December 2016

http://danmarksvaekstraad.dk/file/634221/Rapport_om_kvalificeret_arbejdskraft.pdf


En fundamental disciplin (kulturteknik)

http://www.cs.au.dk/%7Emec/publications/journal/59-cacm-informatics.pdf


Computational
Thinking

MatematikInformatikSkrivningLæsning

Informatik og CT
Nyt vidensområde i uddannelse
Nye basiskompetencer for alle

Historie Fysik Kemi

Samfundsfag

Oldtidskundskab

Musik

BiologiNaturgeografi

Teknologi

Programmering
VirksomhedsøkonomiAfsætning

Bioteknologi

Engelsk

Tysk ...

Kinesisk

Datalogi

Spansk

Design Innovation

Matematik er (primært) tek/nat-fagenes sprog
Informatik er (snart) alle fags sprog



Stephen Wolfram om CT (2016)

Mathematical thinking is about formulating things so that 
one can handle them mathematically, when that’s possible.

Computational thinking is a much bigger and broader story, 
because there are just a lot more things that can be 
handled computationally.

Computational thinking is going to be a defining feature of the future
—and it’s an incredibly important thing to be teaching to students today.



1961: Computer science should be part of a liberal 
education.
Computer science is the study of process. 
Automated execution of process changes everything!

Alan Perlis (1922-1990)
First Turing Laureate (1966)

1986: Informatics is the science
that has as its domain
information processes
and related phenomena
in artefacts, society and nature.

It should be a fundamental subject in school.

Kristen Nygaard (1926-2002)
Turing Laureate (2001)



Those who don't understand algorithms,
can't understand how decisions are made.

C.P. Snow (1905-1980)

A handful of people,
having no relation to the will of society, 
having no communication

with the rest of society,
will be taking decisions in secret
which are going to affect our lives
in the deepest sense.

Artikel i New Statesman fra 1956
Forelæsning på Cambridge University i 1959
Udgivet som bog i 1961

Diskussion af splittelsen mellem 
naturvidenskab og humaniora;

bidrager ikke til løsning af verdens problemer.



1966: Danmarks Radios Rosenkjærforelæsninger

Peter Naur (1928-2016)
Turing Laureate (2005)

... da kan man ikke være i tvivl om at datalogien må have en plads i almenuddannelsen. 

For at nå̊ til en rimelig forestilling om hvordan denne placering bør være er det naturligt at 
sammenligne med fag af lignende karakter. Man vil da nå frem til sproglære og matematik, 
som er de nærmeste analoge. Fælles for de tre emner er også deres karakter af redskaber 
for mange andre fag.

Når datalogien er blevet vel etableret i almenuddannelsen vil den mystik der omgiver datamaterne i 
manges forestillinger opløse sig i intet.  Dette må betragtes som den måske allervigtigste 
begrundelse for at fremme forståelsen af datalogien. Det vil nemlig være betingelsen for at herre-
dømmet over datamaterne og deres anvendelse ikke bliver en sag for en lille gruppe af eksperter, 
men bliver en sædvanlig politisk sag, og således gennem det politiske system kommer til at ligge 
hvor det bør, hos os alle. 

https://di.ku.dk/ominstituttet/jubilee/dikus_jubilaeumsskrift/3.Datalogi_____l__ren_om_data.pdf


Ny dimension i alle 
videnskabsfag



Computationel X, hvor X =

Økonomi

Psykologi
Historie Kemi

Fysik

(Molekylær) Biologi
Lingvistik

Musik

Teologi

Arkæologi
Etnografi

Litteratur

Journalistik
Jura

Samfundsvidenskab ...

UddannelseSociologi

Ledelse



Computational X – nogle nedslag

https://www.dropbox.com/s/atauqpp7p8h9p61/2018-04-05%20--%20Ny%20forskningsmetode%20inden%20for%20alle%20fag,%20nogle%20nedslag.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/atauqpp7p8h9p61/2018-04-05%20--%20Ny%20forskningsmetode%20inden%20for%20alle%20fag,%20nogle%20nedslag.docx?dl=0


Valgsemester Datadrevne metoder

AAU-SAMF er godt i gang!

https://www.tantlab.aau.dk/
https://www.tantlab.aau.dk/
https://www.caldiss.aau.dk/
https://www.kultur.aau.dk/digitalAssets/647/647454_mdo_flyer2019_web.pdf
https://www.sds.aau.dk/
https://www.sds.aau.dk/
https://www.sds.aau.dk/


KU-SAMF



Ledelse og beslutningstagning

10 Recommendations

8. Foster ADM-related technical education at 
the University level
All university students should receive instruction in the 
practicalities and potential of machine learning. Students of 
all disciplines need to be aware of the impact this technology 
will have on their field and future work.

9. Complement technical education with 
comparable social education
Because of the increasing impact that technology will have 
on society, technical curricula also should educate students 
to deal with complex scenarios by complementing technical 
skills with the development of critical thinking, digital wisdom, 
and ethical judgement. Higher education curricula should 
foster inter-disciplinary studies, drawing from the European 
cultural heritage in both scientific disciplines and liberal arts. 
An accessible introduction to ADM and the issues that it 
raises also should be introduced into secondary education 
curricula.

https://www.dropbox.com/s/s1e3qu3nn4ygs9g/Automated-Decision-Making-Report.pdf?dl=0


Vision

Anders Kristian Munk
Leder af TANTLab

"Hvert fagområde må overveje og 
udvikle en computationel udgave af 

sig selv nedefra og indefra.

Det handler netop ikke om at 
importere en færdig datalogisk 

pakke.

Det gælder ikke mindst på 
humaniora [og SAMF], hvor det 

kræver, at vi stikker fingrene i den 
digitale frikadellefars og er med til at 

bygge de værktøjer, vi erkender 
verden med."





Bonus slides



Again, it might act upon other things besides 'number' [...]

Supposing, for instance, that the fundamental relations of pitched sounds in the 
science of harmony and of musical composition were susceptible of such 
expression and adaptations, the engine might compose elaborate and scientific 
pieces of music of any degree of complexity or extent.

In fact, the engine may be described as being the material expression of 
any indefinite function of any degree of generality and complexity...

From Calculation to Computation

Ada Lovelace, 1843



Computational Literacy/Fluency

Coding is a new way for people to share ideas with the world
– an extended form of writing. 

https://www.youtube.com/watch?v=4XE8ezZp8BA


Ikke kunne bruge

'The digital divide'

Kunne bruge



Ikke kunne bruge

Det essentielle 'digital divide'

Kunne bruge

Bruge Konstruere



En mere undersøgelsesbaseret tilgang til faglighed

Science er ikke viden, science er ikke sandheden.

Science er forhandling af relationer mellem vores
støjfyldte repræsentationer af "det derude".

DET er den store idé!
Det er den idé vi ikke underviser i,

men det er den, vi burde undervise i.

Undersøgelsesdrevet undervisning

Francis Bacon (1620): Novum Organum Scientiarum
=>TRUE/FALSE blev erstattet med 1000 varianter af FALSE

hvoraf nogle er meget nyttige!
-----------

NOT EXACT



Den tredje videnskabelige metode
Teori

Eksperiment
Computation

As early as 1975, Physics Nobel Laureate Ken Wilson promoted the idea that simulation and 
computation were a way to do science that was not previously available. 

Wilson’s Nobel Prize was based on breakthroughs he achieved in creating computational 
models whose simulations produced radical new understandings of phase changes in 
materials.

In the early 1980s, Wilson joined with other leading scientists in many fields to advocate that 
the grand challenges of science could be cracked by computation and that the government 
could accelerate the process by supporting a network of supercomputing centers.

They argued that computation had become a third leg of science, joining the traditional 
legs of theory and experiment.

The term “computational thinking” was common in their discussions.

Peter Denning, Beyond Computational Thinking, CACM (2009)



Computationelle metoder i forskning
• It-vest-projekt

– 2019-
– aktuelt ca. 20 deltagere

• Identificere, undersøge og promovere
– forskere der benytter computationelle metoder
– varians og invarians i brug af computationelle metoder
– banebrydende forskning baseret på computationelle metoder
– det radikalt nye ved brug af computationelle metoder

• Udbrede
– computationelle metoder til andre forskere/fagmiljøer
– computationelle metoder i uddannelser

• Aktiviteter
– interviews
– workshop
– podcast-serie
– konference, konkurrence, …



Kompetenceudvikling

• VIP som forsker: Digital Literacy [ www ]
– 1.0 @ AU-Arts (2018-2019)

• Digital Journeys [ www ]
• Data driven research environments at AU-Arts [ www ]

– 2.0 @ SDU, AAU og AU – HUM og SAMF (2020-2021)

• VIP som underviser: Det Digitale Curriculum [ www ]
– 1.0 @ AU-Arts (2019-2020)
– 2.0 @ SDU, AAU og AU – HUM og SAMF (2021-2022)

http://digitalarts.au.dk/digital-literacy/
http://digitalarts.au.dk/digital-journeys/
http://digitalarts.au.dk/data-driven-research-environments-at-arts/
http://digitalarts.au.dk/the-digital-curriculum/
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