DataDemokrati

N

TO

ED

DATA

H

RI

DATA

TI
ITA

M

S

ER

KE

W
NE

STA
TIST

IK

FA

Indhold

Lidt mere om datakompetence

Hvad er DataDemokrati

DataDemokrati...................................1
Hvad er DataDemokrati...................... 1
For og med borgerne.......................... 2
Datakompetence................................. 2
Undervisningsformater......................4
Undervisningsdesign........................... 4
Undervisningsguides........................... 6
Muse - kan din hjerne slappe af?.... 7
Lav dine egne fake news.................10
Datajournalist for en dag.................13
Sweet spots - lyden af Aarhus........16
Tegn og gæt med data....................19
Robotterne kommer!......................... 22
Data Walk......................................... 25
Dilemmaspil........................................ 27
Undervisningsplatforme..................29
Databasic.io.......................................29
Tactical Tech.......................................29
Data Detox Kit................................... 29
The Glass Room................................ 29

Data Detox Kit

The Glass Room

Tactical Tech

Databasic.io

Dilemmaspil

Undervisningsplatforme

Walk & Talk

Tegn og gæt med data

Datajournalist for en dag

Sweet spots - lyden af Aarhus

Muse - kan din hjerne slappe af?

Lav dine egne fake news

Hvad vi har gjort

Undervisningsguides

Undervisningsforløb

For og med borgerne

Data Democracy

Projekt DataDemokrati

Hvad vi har gjort

ndervisningsforløb

Undervisningsguides

Muse - kan din hjerne slappe af?

Datajournalist for en dag

Lav dine egne fake news

Sweet spots - lyden af Aarhus

Tegn og gæt med data

Dilemmaspil

Walk & Talk

Databasic.io

ndervisningsplatforme

Data Detox Kit

Tactical Tech

Kontakt:
Info@DataDemocracy.dk

Samarbejdspartnere:
» ITK
» Alexandra Instituttet
» DMJX
» Databasic.io
» Tactical Tech
» Aarhus Universitet
Følgebiblioteker:
» Gladsaxe bibliotek
» Roskilde bibliotek
» Viborg bibliotek

Demokrati

Jane Kunze
Karin Pedersen Schmidt
Mads Lykke
Rasmus Nørgaard
Sidsel Bech-Petersen
Joachim Svendsen

The Glass Room

TAHIS

TORIER

EN

N
JER

IS

K
TI

S

I
AT
T
S

O

DA
TA
H

NE

kompetence

ER

orgerne

HJ

Tak til :
Projektet har fået tilskud
fra Udviklingspuljen
for folkebiblioteker og
pædagogiske læringscentre
under Slots- og
Kulturstyrelsen
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Datademokrati er et udviklingsprojekt
(2018-2020), der har fået støtte
fra Slots- og Kulturstyrelsens
udviklingspulje for folkebiblioteker og
pædagogiske læringscentre.
Projektet udforsker om - og hvordan
- folkebiblioteket kan spille en
aktiv rolle i at udvikle borgernes
kompetenceniveau set i lyset af
udviklingen indenfor big data og
kunstig intelligens.
Via workshops, oplæg og videndeling
har projektet arbejdet med at skabe
opmærksomhed på det, vi på dansk
kalder datakompetence.
Datakompetence kan ses som
underbegreb til mediekompetence.
Mediekompetence er en palet af
kompetencer, som er vigtige at have
kendskab til og færdigheder i, hvis
man skal begå sig som borger i et
moderne og i stigende grad digitalt
demokrati.

Datakompetence er en sammensat
kompetence, der har elementer
af bl.a. informationskompetence,
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Hvad er
DataDemokrati

teknologisk kompetence og
kritisk tænkning - områder som
folkebiblioteket har tradition for at
skabe rum til.
Projektet har afprøvet forskellige
formater for at undersøge, hvordan
bibliotekerne kan medvirke til
at sætte datakompetence på
samfundsdagsordenen.
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Vi har ud- og afviklet
undervisningsforløb og workshops
for folkeskolens udskolingstrin
indenfor dataindsamling, dataanalyse
og -visualisering samt de etiske
overvejelser i forbindelse med brug af
data.
Vi har ud- og afviklet borgerrettet
undervisning i f.eks. dataindsamling
og visualisering samt uformelle popups om de data, vi som forbrugere af
moderne teknologi giver fra os, og
hvilke etiske overvejelser det kan give
anledning til.
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For og med borgerne
Vi har gennem projektet forsøgt at
give borgerne små ahaoplevelser
med teknologien og konsekvenserne
af den.
I undervisningsforløbet “Sweet
Spots” har vi haft skoleklasser til at
indsamle lyddata fra byen, som de
efterfølgende skulle analysere og lave
datahistorier med.
Det har givet eleverne en håndgribelig
oplevelse af, hvad data er, og
hvordan de indsamles, hvilket giver
anledning til kritisk refleksion over,
hvad data egentligt fortæller og IKKE
fortæller.
I vores “Data Walk” har vi haft
seniorer med rundt på havnen i
Aarhus for i praksis at se, hvor nogle
af de mange data, der genereres i
byen, kommer fra.
Efterfølgende har de i mindre grupper

det er for nogle faktorer, der spiller
ind på vores tillid til den teknologiske
udvikling.

Datakompetence
Ordet datakompetence er en
fordanskning af den engelske term
‘data literacy’. Data literacy kan
defineres som færdigheder til at
indsamle, organisere, vurdere og
anvende data i et kritisk perspektiv.
Den teknologiske udvikling har
de seneste årtier accelereret
både indsamlingen og
anvendelsesmulighederne af data
-‘big data’. Det skaber mange nye
muligheder for både erhvervslivet og
samfundet som helhed, men skaber
også et øget behov for information og
dialog om præmisserne for brug af
big data.
Vi kan som forbrugere og borgere
ikke altid gennemskue eller få adgang
til viden om, hvordan data indsamles,
anvendes og opbevares.
I stedet kan vi tilegne os en mere
generisk viden om:
• Hvor og hvornår, der indsamles
data om vores adfærd, holdninger
eller følelser

diskuteret forskellige dilemmaer,
hvor data og algoritmer overtager
forskellige beslutningsprocesser i
offentligt regi som sikkerhed, sundhed
mv.
Deltagerne fik efter eget udsagn
reflekteret over egne holdninger, og
i projektet blev vi klogere på, hvad

• Hvordan algoritmer identificerer
mønstre i store datamængder
• Hvilke konsekvenser beslutninger
baseret på ‘big data’ kan
have både for os selv som
individer, men også som del af et
omgivende samfund.
Behovet for datakompetence er derfor
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tættere på vores hverdag end mange
af os måske tror, bl.a. fordi de fleste af
os dagligt leverer data til og anvender
produkter af big dataanalyse (f.eks.
via services som Netflix, Google,
spamfiltre osv.).
Datakompetence er som tidligere
nævnt del af en mere overordnet
mediekompetence, der er sammensat
af mange forskellige kompetencer
indenfor områder som statistik,
kommunikation og teknologi samt de
for biblioteksverdenen mere klassiske
dyder som informationskompetence
og kildekritik.

på samme måde, som vi tidligere
har gjort, da internettet vandt frem,
offentlige services blev digitaliseret,
og behovet for en almen digital
dannelse opstod.
Udfordringerne, hvis der ikke sættes
fokus på datakompetence som del
af en almen (digital) dannelse, kan
blive et a- og b- hold, hvor dele af
befolkningen er i stand til at forstå
og påvirke datadrevne beslutninger,
og andre dele ikke er, og dermed
gradvist sættes uden for indflydelse.
Datakompetence kan give os viden til
at handle både som individ i eget liv,

På den måde ligger arbejdet med
data- og mediekompetence i

tråd med bibliotekernes arbejde
med oplysning og vejledning i
informationskompetence og kildekritik.
Hvis du har din uddannelses- eller
erhvervsmæssige baggrund inden
for matematik, statistik eller datalogi,
så har du måske dit på det tørre i
forhold til datakompetence eller
kan i hvert fald hurtigt supplere op.
Men hvad med alle os andre, der
har vores uddannelsesmæssige
eller erhvervsmæssige baggrund
andetsteds?

som medborger (fx i form af citizen
science) og som kritisk forbruger eller
prosumer.
Skal vi alle være data-hajer, der
jonglerer med dataanalyse i
fritiden? Nej, men for at sikre den
demokratiske udvikling i samfundet
er det vigtigt, at vi som borgere kan
gennemskue og argumentere op imod
de datadrevne beslutningsprocesser,
som i stigende grad ligger til grund for
både erhvervslivet og den offentlige
sektor.

For den målgruppe kunne
folkebiblioteket gøre en positiv
forskel ved at sætte fokus på, oplyse
om og undervise i datakompetence
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Undervisningsdesign

Vi har i vores workshops og
undervisning været opmærksomme
på, hvordan deltagerne samarbejder
bedst muligt for at tilgodese
deres individuelle forudsætninger
fx ved at være opmærksomme
på gruppesammensætning,
rollefordeling, gruppesolidaritet,
diskussionslyst osv. Desuden har vi
sørget for flere aktivitetsskift – også
indenfor gruppen.
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Workshops og undervisning har været
struktureret i logiske sammenhænge
med faglige læringsmål og sat i
relation til meningsfulde scenarier, så
handling bliver mulig for deltagerne.
Deltagerne har på den måde fået
mulighed for gennem brug af fantasi,
kreativitet, viden og analytisk tilgang
at skabe sig faglig, personlig og
dannelsesmæssig udvikling og læring.

Der skal så vidt muligt være et match
mellem deltagernes forudsætninger,
og de udfordringer, de bliver stillet
overfor. Derfor er det vigtigt at
tænke differentiering ind som en
medspiller, så deltagerne befinder
sig i og udfordres i deres nærmeste
udviklingszone. På den måde bliver
workshops eller undervisning del af en
meningsfuld praksis for deltagerne.

“

M

på viden og stilladsering (fx via de
efterfølgende undervisningsguides).
Herved får deltagerne mulighed for
at agere ud fra deres forforståelse og
den viden, de tilegner sig undervejs.

De undervisningsformater og
værktøjer, vi har gjort brug af og
udviklet i vores workshops, arbejder
alle ud fra tanken om, at læring skal
foregå i en meningsfuld praksis og
relatere til det omgivne samfund.

For når først dialogen er
kommet i gang, så er det
nemmere at flytte fokus hen på
mere abstrakte spørgsmål, som
relaterer sig til datakomptence
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Tematisk kommer
undervisningsformaterne vidt omkring
fra hjernebølger over tegneteknik til
lyden af Aarhus, hvilket langt hen ad
vejen er resultatet af de muligheder
og udfordringer teknologien har givet
os undervejs.
Nogle af vores formater er derfor
helt analoge, hvis vi har vurderet,
at det understøtter læringsmålene
bedst. Læringsmålene for de
forskellige formater er indarbejdet i
de efterfølgende undervisningsguides,
men er udsprunget af vores
overordnede fokuspunkter:
• digital dannelse
• medie- og datakompetence
• analytisk og kreativ tænkning

Vi har arbejdet ud fra tanken
om, at faglighed er noget, vi gør.
Fagligheden er her handling baseret
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At starte en samtale
om data…
er ikke nødvendigvis nemt! For mange
af os virker datakompetence fjern
fra hverdagslivet, og dermed kan
motivationen for at tilegne sig viden
og færdigheder nemt blive lav. Ved
hjælp af både konkrete og opdigtede
eksempler eller små scenarier har vi
forsøgt indledningsvis at gøre det lidt
mere nært for vores deltagere, fx:
• Når kunstig intelligens i højere
grad kommer til at fungere som
beslutningsstøtte for afgørelser
i den offentlige sektor fx ved
sagsbehandling, der vedrører
sanktionering eller socialt
bedrageri. Hvordan sikrer vi
så at både sagsbehandler
og borger forstår processen
bag beslutningen og dermed
kan opdage fejl eller
uregelmæssigheder?
• Når forskellige services via
algoritmer og big data anbefaler
produkter, informationer eller
underholdning til os, hvordan
fastholder vi som forbrugere vores
egne behov og frie valg? Hvorfor
har vi ikke ret til selv at justere og
redigere vores feeds, reklamer
eller anbefalinger?
• Når den nye lokalplan
fremsætter ønske om en
firesporet omfartsvej i vores
kvarter, hvordan kan vi så selv
anvende data til at underbygge
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vores modargumenter? Hvor
får vi adgang til data, hvordan
analyserer vi dem og sikrer os,
at andres ret til anonymitet og
databeskyttelse ikke krænkes?
Er det børn eller unge, der er
deltagerne, så er det selvfølgeligt
nogle andre typer af eksempler eller
scenarier, som er relevante. Derfor
er det en god ide at have en lille
pulje af eksempler og scenarier til
forskellige målgrupper. For når først
dialogen er kommet i gang, så er det
nemmere at flytte fokus hen på mere
abstrakte spørgsmål, som relaterer sig
til datakomptence, fx:
• Hvad er data? Hvad kan de (ikke)
bruges til?
• Hvor indsamles data? Hvordan
sikres kvalitet og troværdighed i
data?
• Hvordan organiseres data?
Hvordan struktureres, lagres og
genbruges data?
• Hvordan vurderes data? Hvilke
metoder er der til fortolkning,
analyse og visualisering af data?
• Hvilke måder anvendes data på?
Hvad betyder data for dig og
andre omkring dig?
Det har i hvert fald været en måde
at gribe det an på, som vi har brugt
hyppigt i projektet og med tiden
også er blevet skarpere på, så vi,
selvom diskussionerne kan komme vidt
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omkring, altid vender tilbage til de
egentlige læringsmål.

Undervisnings guides
Den næste sektion indeholder
undervisningsguides til nogle af de
formater, der er blevet ud- og afviklet
i løbet af projektet.
Nogle af formaterne er specifikt
udviklet med henblik på undervisning
for folkeskolens udskolingselever,
andre ikke. De fleste af dem kan dog
tænkes ind i folkeskolens tværgående
emne om it og medier, hvor eleven
både skal være kritisk undersøger,
analyserende modtager, målrettet
og kreativ producent og ansvarlig
deltager.

ed borgerne

ataDemokrati

datakompetence

Hvad vi har gjort

Undervisningsforløb

Undervisningsguides

Muse - kan din hjerne slappe af?
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Sweet spots - lyden af Aarhus

Tegn og gæt med data
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Vi har tilstræbt at sætte vores guides
op på en måde, der gør det let at få
et hurtigt overblik over læringsmål,
tidsplan, materialer og erfaringer.
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Deltagerne får en forståelse for hjernebølger, som data de efterfølgende kan bearbejde analytisk og
Nkreativt.
-

Hvad er Muse - Kan din hjerne slappe af?
I dette forløb skal deltagerne arbejde med at få forståelse for, hvad
hjernebølger og stress er, og hvordan man gennem bevidst afslapning/
meditation kan påvirke sin hjerne aflæst gennem hjernebølger.
Deltagerne skal på den måde konstruktivt og kreativt skabe og bearbejde
data og opnå viden, således at de analytisk og kritisk kan indgå i
diskussioner om brug af data og digital teknologi i et samfund i konstant
digital forandring.

Læringsmål - Deltageren:

TI
A
T
I

ED

M

US
E

ER

M

HJ

Målgruppe:
6. - 9. klasse

Tidsforbrug:
3 - 4 lektioner
Materialer og udstyr:
• Muse – headbands
• Ipads med hovedtelefoner
• Projektor
• Whiteboard eller anden tavle /
flipover + tuscher
• Bøger, musik, rolige områder

• kan få forståelse for, hvad data er, og hvordan data overføres digitalt på
et overordnet plan.
• kan forstå, at vores hjerner udsender hjernebølger, at disse kan påvirkes samt måles og analyseres som data.
• kan lave et relevant og analyserende undersøgelsesdesign til at belyse sammenhængen mellem afslapning og
hjernebølger.
• kan kreativt og målrettet bearbejde data til en bevidst fokuseret analyse og fremlæggelse at data.
• kan diskutere datakvalitet samt ansvarlig brug af data.

De gode eksempler

En Infografik, enten håndtegnet eller digital.

Kreative datahistorier.

En overskuelig forklaring på
hjernebølger knyttet an til Muse.
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Vejledning
• Velkomst: Gennem fælles introduktion via slideshow introduceres
deltagerne til workshoppen og dens indhold.
• Fælles oplæg om hjernebølger, afslapning og dataforståelse/
datakompetence: Først taler vi om hjernen og hjernebølger. Vi kommer
ind på stress >< afslapning og stresshormoner. Hvad gør de ved kroppen,
og hvorfor er stress usundt i længere tid?
• Gennem snakken om hjernebølger og deres forskellighed gøres
deltagerne opmærksomme på, at vi kan påvirke vores hjernebølger, og at
det bl.a. er det, denne workshop også skal vise.
• Denne hjernesnak introducerer også deltagerne til, hvordan hjernen
leverer data og forstår data.
• Nu tages der fat på datasnakken. Vi taler om, hvad data er, hvordan vi
laver data og bruger data hver dag. Dette skal lede hen til snakken om,
hvordan vi tolker data, og hvordan vi gør det forskelligt, alt efter hvem
vi er, og hvad vores formål med tolkningen er. Til denne snak bruges et
slideshow for at eksemplificere og konkretisere et abstrakt emne.

Tidsplan: en mulig tidsplan for
forløbet kan se sådan her ud:
• Velkomst og intro til dagens
forløb (ca. 10 min.)
• Fælles oplæg om hjernebølger,
afslapning og dataforståelse/
datakompetence (ca. 20-25
min.)
• Øvelse 1: Gruppearbejde: Alle
ser på deres hjernebølger afprøve Muse og Muse Monitor
(ca. 30. min)
• Pause (10 min)
• Øvelse 2: Lave
undersøgelsesdesign - fælles
igangsættelse - herefter
gruppearbejde (ca. 15 min)

• Øvelse 1 (gruppearbejde): Nu introduceres Muse og tilhørende
app Muse Monitor, da vi konkret skal prøve at se vores hjernebølger
og forsøge at forstå de data, vores hjernebølger giver os. Denne øvelse
afsluttes med en kort snak/evaluering.

• Øvelse 3: Gruppearbejde:
Forsøg med Muse - samle fugle
(ca. 40 min)

• Det er vigtigt, at alle prøver Muse, da alle skal have afmystificeret deres
hjernebølger – er der overhovedet nogen?

• Øvelse 4: Samle statistik og lave
dataskulpturer (ca. 30 min.)

• Øvelse 2: I denne øvelse bedes deltagerne som kritiske undersøgere
om at lave et undersøgelsesdesign omkring hvilke faktorer/påvirkninger,
de tror, virker afslappende for dem. Dette gøres i deres grupper. Det er
vigtigt, at det er påvirkninger, som man kan forsøge sig med i de givne
omgivelser, og derfor er det en god idé at vende idéerne i plenum.

• Fælles opsamling: alle grupper
forklarer deres dataskulpturer
(ca. 20 min)
• Afsluttende diskussion (ca. 20
min) og “Tak for i dag.”

• Øvelse 3 (gruppearbejde med Muse): I grupperne udføres nu
forsøgene fra deres undersøgelsesdesign. Tidsrammen, som man indstiller i Muse-app’en, kan være 3 minutter pr.
forsøg.
• Øvelse 4 (fælles): Efterfølgende samles alle deres data ind for at se, om deres antagelser omkring afslapning
passede. Dette kan fint gøres i et søjlediagram, som de efterfølgende skal bruge, når de skal være analyserende
modtagere.
• Deres dataanalyse og det fokus, som de har valgt at have på statistikken, omsætter de til dataskulpturer, og her er det
kun deres kreativitet og det materiale, de har til rådighed, som sætter grænsen.
• Fælles opsamling: Deltagernes dataskulpturer, som de efterfølgende viser for klassen, og deres fokus forklares.
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Erfaringer +/• I denne workshop er det nødvendigt at være rigtig skarp på tidsforbruget,
for at kunne nå hele forløbet igennem. Det er ærgerligt, at man måske ikke
når at samle op på de data, som deltagerne producerer, da deltagerne
i så fald kan have svært ved at se, hvad de skal bruge dagen til. Vi skal
skabe en tydelig struktur, for de kan ikke selv binde knuden på det lidt
abstrakt emne.

Husk og tips
• Det kan være svært at engagere
deltagerne i en større datasnak
til sidst, da de er ved at være
trætte, så derfor er det vigtigt, at
diskussionen kan bringes med
hjem til klassen i et efterfølgende
arbejde.

• Det er vigtigt at afsætte god tid til det tekniske omkring Muse, for at sikre,
at det fungerer optimalt, og fordi det for deltagerne er meget vigtigt, at de
alle får afprøvet det.
• Det er nødvendigt at være to undervisere, da der er rigtig meget hands-on arbejde og teknik, som kan blive for
udfordrende, hvis man står alene med det.
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Hvad er Lav dine egne fake news?

Målgruppe:

I dette forløb skal deltagerne selv være producenter af fake news. Ved
selv at være involverede i processen får deltagerne indsigt i, hvor let det
er at lave nyheder, der umiddelbart virker overbevisende, og det skærper
deres evne til kritisk tænkning og kildekritik.
Igennem to øvelser skal deltagerne lave en helt igennem falsk nyhedshistorie, samt en skarpvinklet “clickbait” artikel.

Læringsmål - Deltageren:

E

K
FA

W
NE

SN
YD

ST
AT
I

7. - 9. klasse

Tidsforbrug:
3 - 4 lektioner
Materialer og udstyr:
• Bærbar
• Projektor
• Whiteboard eller anden tavle/
flipover + tuscher
• Kreakasse indeholdende tuscher,
farvet papir, lim osv. Bruges til
præsentationen
• Infografik fra Danmarks statistik
(DST) til at finde og vinkle sin fake
news historie i øvelse 2

• kan identificere og stille sig skeptisk overfor fake news.
• får øvet kildekritik og en kritisk tilgang til nyheder og andre medier, fx
Facebook eller Instagram.
• får indsigt i, hvordan tal og data kan manipuleres til at fortælle en historie
fra en bestemt vinkel.
• kan med udgangspunkt i berettermodellen selv konstruere fake news.
• kan kreativt og målrettet bearbejde data til at skabe en velunderbygget datahistorie.
• kan visualisere tal eller data i form af infografikker.

De gode eksempler

Brug en infografik som deltagerne kan
arbejde ud fra. Her “Gennemsnitlige
15-årige” fra DST.

Illustrer fake news historien på
papir (lav en infografik)

Brug fx nyhedstrekanten som hjælp til at
strukturere deltagernes arbejde.
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Vejledning
• Velkomst: Gennem en fælles introduktion via en PowerPoint
introduceres deltagerne til workshoppen og dens indhold.
• Fælles oplæg: Undervisningen starter med en gennemgang af fake
news, hvad det er og problematikkerne herved.
//Spørgsmål: ”Har I hørt at AROS vil lave en udstilling, hvor de
vil blende kattekillinger?! Det står på Twitter ..?”. ”Læser/hører/ser I
nyheder? Hvor/hvordan?”
//Pointer: Man kan ikke længere nødvendigvis stole på nyhederne.
Fordi:
1. Ingen gatekeepere. Alle kan få deres meninger ud til mange (facebook, youtube, podcasts)
2. Flere medier, kamp om opmærksomhed. Clickbait og skarpvinkling.
3. Måden, vi får vores nyheder på, er præget af ekkokamre. Bekræftelse.
Confirmation bias.
• Øvelse 1 (gruppearbejde): Deltagerne laver deres egen fake news –
de får start og slut på en historie, og skal udfylde hvad der sket imellem de
to yderpunkter. ”Pizzagate1” bruges som en fortælling, der illustrerer hvor
hurtigt en historie kan tage sit eget liv, og blive opfattet som en reel nyhed.
Inspiration til historier findes på næste side.

Tidsplan: en mulig tidsplan for
forløbet kan se sådan her ud:
• Velkomst og intro til dagens
forløb (ca. 5 min.)
• Fælles oplæg om nyheder,
medier & informationskvalitet
generelt (ca. 20 min.)
• Øvelse 1: Lav fake news-historier
og illustrer på papir (ca. 35 min.)
• Kort pause
• Præsentation af fake newshistorier (ca. 30 min.)
• Fælles oplæg: Nyheder, medier
og informationskvalitet, 2. aspekt:
Skarpvinkling (ca. 20 min.)
• Pause/spisepause

• Præsentation: Deltagerne fremlægger deres fake news-historier.

• Øvelse 2: Lav clickbait (ca. 50 60 min.)

• Fælles oplæg: Nyheder, medier & informationskvalitet, 2. aspekt:
Skarpvinkling.

• Opsamling og fremliggelse (ca.
25 min.)

//Spørgsmål: ”Da vi gik i skole, kostede nyheder penge. Nu kan man
få dem gratis. Men nogle af os betaler stadig for dem. Hvorfor tror I?”

• “Tak for i dag.”

• Øvelse 2 (gruppearbejde): Hver gruppe får et lille, overskueligt datasæt. Nu skal de tænke som tabloid/junk
news-journalister og vinkle datasættet som en skarp journalistisk historie, folk vil klikke på. Illustreres i hånden. Datasæt
hentes fra Danmarks Statistik (dst.dk)
• Præsentation: Deltagerne fremligger deres clickbait-historier.
• Tak for i dag.

1.https://www.zetland.dk/historie/sejvLA6P-m8qDMKk0-a084e
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Eksempler til øvelse 1
• Eks. 1:
Begyndelse: En 8. klasse på hyttetur sidder om lejrbålet og fortæller
gyserhistorier.
Slutning: Alle børn og unge i Danmark får udgangsforbud efter mørkets
frembrud.
• Eks. 2:
Begyndelse: En gammel dame bliver slået ned og berøvet.
Slutning: Statsministeren går af.
• Eks. 3:
Begyndelse: En gruppe børn finder noget i skoven, de ikke ved hvad er,
og tager et billede af det.
Slutning: Det bliver ulovligt at spise kød i Danmark

Husk og tips
• Skab narrativet at deltagerne
er “the bad guys” det kan være
sjovt at være skurken.
• Coronavirus kan være et godt
eksempel der tydeliggør hvor
vigtigt det er med korrekte data,
der let kan forstås, der let kan
forstås af hele befolkningen.
• Danmarks statistik har en masse
gode infografikker.
• Bliv fortrolig med statistikbanken.

• Eks. 4:
Begyndelse: Et billede af en forslået baby deles af moren via Facebook.
Slutning: Farlig challenge blandt unge - babyslamming!

Erfaringer +/• I denne workshop er det nødvendigt at være rigtig skarp på tidsforbruget, især hvis undervisningen kører over f.eks.
middagspausen.
• Reducer kompleksiteten i forhold til digitale hjælpemidler, da de hurtigt kan komme til at tage tid. Hvis man har
god tid eller kan køre forløbet over flere gange, er det både sjovt og engagerende for deltagerne at bruge digitale
hjælpemidler, der fx kan genere falske Facebook-opslag, sms’er eller nyheder. Der ligger gode redskaber på nettet til
den slags.
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Målgruppe:

Deltagerne arbejder med, hvordan de kan underbygge deres
argumentation med data, statistik og grafer. Ved at tage rollen som
datajournalister arbejder deltagerne med at identificere og visualisere
datahistorier og tænke kritisk over, hvordan data kan bruges til at
underbygge bestemte argumenter. Ud fra en enkelt statistik eller graf
skal deltagerne finde tallene bag dem og lave en fremlæggelse, der kan
forklare tallene i et let spiseligt format, som man finder det i nyhedsartikler.

Læringsmål - Deltageren:

7. - 9. klasse

Tidsforbrug:
3 - 4 lektioner
Materialer og udstyr:
• Bærbar
• Projektor
• Whiteboard eller anden tavle/
flipover + tusser
• Kreakasse indeholdende tusser,
farvet papir, lim osv. Bruges til at
lave en prototype af infografikken til
præsentationen
• Canva.com - bruges til infografikken
til præsentationen

• får forståelse for, hvad data er, og hvordan data kan bruges til at
underbygge en argumentation/vinkel.
• kan udøve kildekritik og kritisk tænkning overfor fx nyhedsartikler og
brugen af data til at understøtte en argumentation.
• får viden om, hvordan tal og data kan vinkles til at fortælle en specifik
historie.
• prøver kræfter med at formidle en datahistorie klart og præcist i form af en infografik.
• kan kreativt og målrettet bearbejde data til at skabe en velunderbygget fortælling.

De gode eksempler

Brug indledningsvist en relevant infografik til at starte deltagernes
brainstorm. Her “Gennemsnitlige 15-årige” fra DST.
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Skriv gerne ideer på som inspiration for deltagerne.

Først skitseres infografikken i hånden. Når den er på plads, skabes den digitale version.
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Vejledning
• Velkomst: Gennem en fælles introduktion via en PowerPoint
introduceres deltagerne til workshoppen og dens indhold.
• Fælles oplæg: Om datajournalistik, data og datahistorier. Hvordan
man bruger denne form for journalistik til at gøre komplekse emner lette at
forstå, samtidigt med at man holder et højt troværdighedsniveau.
• Datajournalistisk: Tag en snak om, hvordan det er nødvendigt med
journalister, der effektivt kan formidle store mængder data på en måde,
der kan forstås af alle.

Tidsplan: en mulig tidsplan for
forløbet kan se sådan her ud:
• Velkomst og intro til dagens
forløb (ca. 10 min.)
• Fælles oplæg om datajournalistik,
data og datahistorier (ca. 20
min.)
• Øvelse 1: Undren (ca. 15 min.)

• Data: Vi taler om, hvad data er, hvordan vi laver data og bruger data
hver dag. Dette skal lede hen til snakken om, hvordan vi tolker data, og
hvordan vi gør det forskelligt, alt efter hvem vi er, og hvad vores formål
med tolkningen er.

• Pause

• Datahistorier: Hvordan man udvælger data og finder den interessante
historie, man gerne vil fortælle. Hvorfor det er vigtigt at skabe en historie,
da rene data ofte er svære at gennemskue og derfor kan virke kedelige.

• Fælles oplæg: Hvad er en
infografik (ca. 15 min.)

• Øvelse 1 (gruppearbejde): Undren. Grupperne skal undre sig over
de data de får uddelt. Kan man finde data, der understøtter en anden
historie? Kan man finde de samme data om en anden aldersgruppe?
Hvorfor er der forskel? Er der en historie?
• Øvelse 2 (gruppearbejde): Når deltagerne har valgt deres
fokusområde, skal de i gang med at finde mere data om det. Her er det
vigtigt, at underviserne kan hjælpe med gode kilder og steder, hvor de
kan finde uddybende data.
• Når dataene er fundet, skal de analyseres, og deltagerne skal have
fundet ud af, hvilken historie de vil fortælle ud fra dataene.

• Øvelse 2: Find rå data (ca. 30
min.)

• Øvelse 3: Lav en datahistorie
(ca. 30 min.)
• Pause/spisepause
• Øvelse 4: Lav infografikken i
canva.com (ca. 20 min.)
• Opsamling og fremliggelse (ca.
25 min.)
• “Tak for i dag.”

• Fællles oplæg: Hvad er en infografik? Fortæl om infografik; hvordan de er sammensat til at fortælle en historie. Vis
gode eksempler. De kan både laves digitalt og analogt.
• Øvelse 3 (gruppearbejde): Grupperne skal nu lave deres datahistorie ud fra den data, de har fundet. De skal
i denne proces prototype deres infografik. Prototypen laves analogt på papir. Grupperne skal have en god ide om,
hvordan deres infografik ser ud. Dette giver fokus, når de skal lave den digitalt.
• Øvelse 4 (gruppearbejde): Grupperne skal nu lave deres infografik i canva.com - der gøres opmærksom på, at
infografikken skal bruges til deres endelige fremliggelse.
• Fælles opsamling og fremliggelse: Grupperne fremlægger deres infografikker og får feedback på deres
datahistorier.
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Erfaringer +/• I denne workshop og særligt undervejs i øvelse 2 er det nødvendigt at
være rigtig skarp på tidsforbruget, især hvis undervisningen kører over fx
middagspausen.
• Det er en god ide at være to undervisere, da det især første gang kan
være en lidt vanskelig øvelse at finde data, der kan udbygge deltagernes
datahistorie.
• Værktøjet Canva er utrolig simpelt at bruge og kræver ikke den store
introduktion. Det forudsætter dog, at man opretter en konto. Hvis man ikke
synes om den model, findes der mange andre gratis tjenester til at lave
infografikker. Alternativt kan man også holde sig til den analoge udgave.

Husk og tips
• Skab narrativet at deltagerne
er “the good guys” der stopper
fake news og sørger for at
befolkningen ved, hvad der sker.
• Coronavirus kan være et godt
eksempel, der tydeliggør, hvor
vigtigt det er med korrekte data,
der let kan forstås.
• Danmarks statistik har en masse
gode infografikker og masser
af spændende data deltagerne
nemt kan finde.
• Forskellige rapporter kan
også være gode at bruge som
udgangspunkt for brainstrom
på datahistorier, fx. er livstil et
emne, der som regel kan starte
dialogen.
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Hvad er sweet spots - lyden af Aarhus?
Deltagerne arbejder selv med at indsamle, rense og analysere data, her
som lydstyrke rundt omkring i byen. De får fornemmelse af, hvad ’big
data’ er: Hvor data kan komme fra, og hvad data kan fortælle os, hvis vi
er i stand til at afkode dem. Deltagerne skaber deres egne datahistorier
på baggrund af de indsamlede data. Derudover arbejder deltagerne
med Micro:bits, herunder funktionalitet og programmering.

Læringsmål - Deltageren:
• får forståelse for, hvad data og ’big data’ er, og hvordan et dataflow kan
se ud.
• kan udvælge og følge op på et undersøgelsesspørgsmål.
• kan importere data og analysere dem ved hjælp af simple diagrammer i
et regneark.
• kan kreativt bearbejde data til en datahistorie.
• kan reflektere kritisk over kvaliteten af data.
• kan arbejde med at programmere micro:bit i makecode.
• udvikler sin teknologiforståelse
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Målgruppe:
6.-9. Klasse, i grupper af 2-4 alt efter
klassens størrelse.

Tidsforbrug:
6 - 8 lektioner, fordelt over to gange med
mindst 2 dages mellemrum.
Materialer og udstyr:
• Micro:bits med daughterboards.
• Projektor.
• Flipover eller andet papir i A2
format + tusser.
• En powerbank per micro:bit.
• Laptops med software til at lave
regneark, hvis deltager ikke selv har
dem med.
• Lær mere om datahistorier via
databasic.io

De gode eksempler

Illustration af hvordan dataene sendes fra sensoren og videre til
internettet og ens computer.

Visuel datahistorie.

Sensoren kan lægges indenfor i vindueskarmen med mikrofonen
udenfor.

SWEET SPOTS
The Sound of Aarhus
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Vejledning

Tidsplan: en mulig tidsplan for forløbet kan se sådan her ud:

Et sweet spot er en kombination af optimale faktorer.
I denne sammenhæng er det et sted, hvor deltagerne
oplever, det er rart at opholde sig. Det, vi gerne vil
have deltagerne til, er at identificere et sweet spot i
deres lokalområder, hvor de holder af at opholde sig
samt en beskrivelse af, hvorfor de kan lide netop det
sted.
I tidsrummet mellem deres første og andet besøg på
Dokk1 indsamler de data om lydniveauet på netop
deres sweet spot. Ofte, når der måles lydniveau i det
offentlige rum, er det med henblik på støj. Vi vil gerne
sammen med deltagerne skabe en anden historie om
lyd i byen.
Deltagerne indsamler data via små lydmålere
bygget af micro:bits, som de selv programmerer ved
hjælp af MakeMode. Micro:bits er til dette forløb
blevet udvidet med et særligt daughterboard, så
de dels kan optage lyd og dels kan sende data via
LoRaWan-netværket i Aarhus Kommune. Det er vigtigt,
at deltagerne får testet deres lydmålere grundigt
af, inden de tager dem med hjem. Vi har haft et
website, hvor lydmåler og dataindsamling kan følges
i realtid, hvilket har gjort det forholdsvis nemt at teste
deltagernes lydmålere og følge dem undervejs.
Herefter sendes deltagerne hjem og placerer deres
lydmåler på det udvalgte sweet spot. Lydmålerne får
strøm fra en powerbank og samler data ind i en uges
tid.
Når deltagerne vender tilbage, har de fået indsamlet
en masse data i form af GPS-koordinater, tid og
lydniveau. Data importeres og renses vha. regneark.
Deltagerne arbejder med at lave et simpelt diagram
over, hvor højt lydniveauet er set i forhold til tiden (tid
på døgnet, hyppighed ved gentagelse, varighed osv.).

Dag 1:
• Velkomst og intro til både det samlede forløb og dagens
forløb (ca. 10 min.)
• Fælles oplæg om data, big data og dataindsamling (ca. 15
min.)
• Fælles gennemgang af lydoptageren - hvad er dens
komponenter, hvordan kan den programmeres (ca. 10 min.)
• Kort pause
• Del 1 (gruppeopgave): Lydoptager samles og
programmeres (alt efter deltagernes erfaring med
programmering skal der sættes mellem 45-60 min.)
• Spisepause
• Del 2 (gruppeopgave): Skabelon med miniundersøgelsesdesign diskuteres og udfyldes (ca. 15 min.)
• Del 3 (gruppeopgave): Testfase (45 min.)
• Kort pause
• Fælles opsamling: vi kigger på og diskuterer de indsamlede
testdata (15 min)
• Del 4 (gruppeopgave): Der justeres på miniundersøgelsesdesignet og teknik efter behov (10 min.)
• Tak for i dag. (5 min.)
Dag 2:
• Velkomst og intro til dagens forløb og opsamling fra sidst
(ca. 10 min.)
• Fælles oplæg med eksempler på færdige datahistorier, så
deltagerne kan se, hvad de arbejder hen mod (ca. 15 min.)
• Fælles gennemgang af import, rensning og analyse af
indsamlede data (15 min.)
• Kort pause
• Del 5 (gruppeopgave): Gruppernes indsamlede data
importeres, renses og anaylseres vha. regneark (40 min.)
• Del 6 (gruppeopgave): Datahistorier identificeres (15 min.)
• Spisepause
• Del 7 (gruppeopgave): Visualisering i form af plakater laves
(40 min.)
• Kort pause
• Præsentation og feedback (20 min.)
• Opsamling og afslutning (15 min.)

Herefter skal deltagerne i gang med at identificere og
visualisere deres datahistorier. Deltagerne laver en
planche, som formidler deres undersøgelsesdesign (hvad var de satte sig for at undersøge), deres diagram (hvilke data fik
de indsamlet), og hvordan deres resultater er relevante for andre (datahistorien). Afslutningsvis præsenteres plancherne for
hinanden, og deltagerne får feedback.
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Erfaringer +/• Der er meget stor forskel på kvaliteten af de data, som deltagerne har
med tilbage. Det er godt at italesætte det og forklare, at det er helt ok.
Hvis nogle grupper har så få data at arbejde med, at det bliver svært for
dem at finde en datahistorie, så lad dem vælge et af de andre gruppers
datasæt at arbejde med.
• Hvis man ikke har micro:bits med specialdesignede daughterboards og et
webinterface, kan man lave et forløb, der minder om ved hjælp af kits fra
Smart Citizen projektet: smartcitizen.me.
• Hvis man allerede har micro:bits, som man gerne vil anvende, kan det
også lade sig gøre ved fx at måle temperatur eller andre værdier med de
indbyggede sensorer i micro:bit: makecode.microbit.org/courses/ucpscience/data-collection
• Hvis man ikke er interesseret i at indkøbe og vedligholde hardware, kan
man også bruger app’en “Lyden af Danmark” (lyden-af.dk) og tilpasse
forløbet.
• Det er nødvendigt at være to undervisere, da der er meget hands-on og
teknik.

Husk og tips
• Hav altid en “basis-kode”
med, så hvis det af en eller
anden grund svipser helt for en
gruppe at programmere deres
dataopsamler, så kan du hurtigt
smide den rigtige kode på.
• Få gerne deltagerne til at teste, at
deres dataopsamler rent faktisk
virker, som de har programmeret
den til - de må gerne tænde/
slukke den flere gange inden den
kommer i tasken.
• Brug tid på at gøre det tydeligt
for deltagerne, hvad det er
for nogle data de indsamler
- vores forsøg indsamler data
om lydstyrke, men mange af
deltagerne havde en forventning
om, at de kunne genafspille
lyden, som var det en optager.
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Hvad er Datavisualisering for begyndere?
Data er for mange en abstrakt størrelse, som kan være svær at få greb om.
Hvad er data? Hvad kan data bruges til? Kan jeg bruge data selv? Tegn og
gæt med data er et kreativt forløb, der sætter data i øjenhøjde med deltagerne
og udvikler deres forståelse af at arbejde med indsamling af data og
datavisualisering.
Deltagerne erhverver viden om data som begreb og omsætter det til deres
egen hverdag; hvordan de kan arbejde med at observere, indsamle og
visualisere data på helt analog vis. Derudover arbejder de med tegneteknik
og at skabe et visuelt sprog.

Målgruppe:
7. - 9. klasse

Tidsforbrug:
4 lektioner
Materialer og udstyr:
• Projektor
• Flipover
• Ulinjeret A4-papir
• Tusser

Læringsmål - Deltageren:
•
•
•
•

kan forstå, hvad data er på både abstrakt og praktisk niveau.
kan tænke reflektere over, hvad data kan bruges til.
kan arbejde med at kommunikere data visuelt.
kan arbejde metodisk og kreativt.

De gode eksempler

Symbolrepræsentation af tilstande og grupper.

Signaturforklaring til visualiseringen.

Letgenkendelige symboler i forhold til optælling og gruppering.
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Vejledning
Vi starter med nogle simple tegneøvelser, som deltagerne kan lave individuelt
under fælles vejledning. Det kan fx være at tegne så mange forskellige
geometriske former, som de kan på 1 minut. Hvor mange forskellige
variationer af et rektangel (farver, mønstre, skygger osv.) på 1 minut? Hvor
mange forskellige linjer (farvede, stiplede, tykkelse osv.) på 1 minut?
De næste øvelser rykker tegneøvelsen lidt tættere på forløbets tema om data.
De får udleveret et A4-papir med tre cirkler. Cirklerne skal en ad gangen
udfyldes med deres personlige data og så de tegneregler, som vi udstikker:
Ud for den første cirkel skal de skrive deres alder, og i cirklen skal de tegne en
farvet prik for hver år (15 år = 15 ensfarvede prikker).
Ud for den næste cirkel fuldfører de sætningen “Lige nu føler jeg mig…” og
hvis de føler sig triste, tager de en blå tusch, hvis de føler sig glade, så tager
de en rød tusch - med tuschen tegner de i cirklen en blomst med den størrelse,
som følelsen har (meget trist = en stor blå blomst, lidt glad = en lille rød
blomst).
Ud for den sidste cirkel skriver de, hvor mange medlemmer der er i deres
nærmeste familie (søskende og forældre), og hvor mange af dem, der bor
under det samme tag, og hvor mange af dem, der er yngre og ældre end dem
selv.
Derefter skal de tegne familiemedlemmer, de bor sammen med inde i cirklen,
og dem de ikke bor sammen med udenfor cirklen. De familiemedlemmer, der
er ældre end dem, skal tegnes som en trekant, og dem der er yngre som en
cirkel.

Tidsplan: en mulig tidsplan for
forløbet kan se sådan her ud:
• Velkomst og intro til dagens
forløb (ca. 10 min.)
• Opvarmning - enkle tegneøvelser
(ca. 25 min.)
• Opsamling i plenum (ca. 10 min.)
• Kort pause
• Oplæg: Data og
datavisualisering (ca. 20 min.)
• Opgave fotogalleri (ca. 30 min.)
• Opsamling i plenum (ca. 10 min.)
• Spisepause
• Opgave biblioteksdata (ca. 45
min.)
• Præsentation og feedback (ca.
15 min.)
• Afslutning (ca. 10 min.)

Opsamling i plenum: Få deltagerne til at holde deres tegninger op. Er der nogen ligheder/forskelle? Var det nemt eller
svært osv. Opsamlingen leder over til en gennemgang af databegrebet - hvad er data i forskellige sammenhænge?
Derefter videre til begrebet datavisualisering - hvad er det? Hvad bruges de til?
I næste opgave skal deltagerne prøve at indsamle flere af deres egne data og håndtere mere komplekse tegneregler. De
skal lave en opgave med fotogalleriet fra deres egne smartphones (hvis nogen ikke har en smartphone med, sættes de
sammen med én, der har).
De får udleveret en skabelon med 160 små rektangler. Hvert rektangel repræsenterer et foto fra deres galleri. På papiret
skal de skrive den periode, som billederne er taget i (skal det fx være over en weekend, en måned eller tre måneder?). Her
er tegnereglerne, at hvert foto repræsenteres med en farve og et symbol fx:
•
•
•
•

Lokation: Hjemme=rød, uddannelse=blå, arbejde=gul, natur=grøn, by=orange, socialt=brun
Type: selfie=prik, gruppefoto=tre prikker, landskab=todelt, stilleben=ingenting, dokumentation=stribet
Hvis billederne hænger sammen (fx er fra samme fest) forbind dem med en streg
Hvis billederne er nogen, som du tænker, du skal bruge i fremtiden understreg dem
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Opsamling i plenum: Få deltagerne til at holde deres tegninger op. Er der
nogen ligheder/forskelle? Var det nemt eller svært osv. Opsamlingen leder
over til gennemgang af ”den gode datavisualisering” (engagerende, enkel og
entydig) - gerne ved hjælp af eksempler, som kan diskuteres. Eksempler på
spektakulære datavisualiseringer kan findes via organisationen ‘Information
is Beautiful’. Eksempler på håndtegnede datavisualiseringer kan f.eks. være af
Mona Chalabi.

Husk og tips
Lav gerne alle øvelser selv på
forhånd, så får du dels nogle
eksempler, du kender rigtig godt,
at vise deltagerne som inspiration.
Derudover får du selv ind under
huden, hvor svært det kan være at
lave en god datavisualisering, som er
engagerende, enkel og entydig.

I den sidste opgave skal deltagerne ud i biblioteket (eller hvor de nu befinder
sig) og indsamle data via observationer i små grupper (2-3 stk.). Først skal de
brainstorme på, hvad det er, de skal indsamle data om. Vil de fx observere på
sig selv (hvor mange gange bliver jeg forstyrret, når jeg sidder og læser på biblioteket, eller hvad forstyrrer mig?) - eller på
andre (hvor mange mænd vs. kvinder med børn er der i børneafdelingen). Hav gerne flere ideer klar.
Herefter skal grupperne lægge sig fast på deres tegneregler: Hvordan kan observationerne indsamles som data, som
efterfølgende kan aflæses så enkelt som muligt? Herefter skal grupperne ud og indsamle deres data via observationer længe nok til at få nogle data, men ikke så længe at de kan blive overvældet af data, ca. 15-20 minutter.
Grupperne hænger deres indsamlede data op, når de kommer tilbage og får lidt tid til at sammenligne deres data i
gruppen og se, om der er mønstre eller spørgsmål, der dukker op (er det fx andre brugere i biblioteket, der forstyrrer
læsningen eller bip fra deres smartphone osv.). Bagefter går grupperne rundt og ser de andres indsamlinger: Kan de
gennemskue, hvad der bliver visualiseret i de andre grupper? Afslutningsvis laver grupperne en hurtig præsentation for
hinanden, hvor de løfter sløret for, hvad det præcist er, de har indsamlet data om, og hvad deres visualisering fortæller.

Erfaringer
Selve afviklingen af forløbet blev udsat til efteråret 2020 pga. Covid19. Der er derfor ikke det store at tilføje endnu udover,
at det er vigtigt, at man som underviser selv prøver kræfter med at observere, indsamle og tegne data! Det er ikke nemt, og
det er vigtigt, at man kan facilitere deltagerne i at komme videre med deres egne visualiseringer.

Inspiration
Vi har selv ladet os stærkt inspirere af bogen:
“Observe, Collect, Draw: A Visual Journal. Discover the Patterns of Your Everyday Life” af Giorgia Lupi og Stefanie
Posavec fra 2018.
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Målgruppe:

Deltagerne erhverver viden om science fiction som genre og viden om
udviklingen indenfor kunstig intelligens. Deltagerne sætter herefter deres viden
i spil ved at skabe fremtidsscenarier gennem tekst, tegning eller rollespil.

Tidsforbrug:

RM

TE

7. - 9. klasse
4 lektioner
Materialer og udstyr:
• Projektor
• Flipover
• Papir A2 format
• Tuscher

Efterfølgende arbejder deltagerne med en simpel metode til at konstruere
scenarier. Det handler ikke om at forudsige fremtiden, men at skabe samtaler
om ‘mulige fremtider’ og deres konsekvenser. Ved at arbejde med scenarier kan deltagerne strække deres mentale
modeller for, hvad kunstig intelligens er, og hvordan vi ønsker at bruge den fremadrettet.

Læringsmål - Deltageren:
•
•
•
•
•

AT

IN

Hvad er - Robotterne kommer?

Forløbet introducerer til centrale begreber og eksempler indenfor kunstig
intelligens og science fiction genren.

IN

G
TI

kan forstå, hvad kunstig intelligens er, og hvordan den spiller sammen med data.
kan genkende, hvad der identificere science fiction som genre.
kan arbejde med at producere narrativer med udgangspunkt i faktuel viden.
kan arbejde analytisk og kreativt.
kan diskutere, hvilke konsekvenser brugen af kunstig intelligens har og kan få i fremtiden.

Vejledning
Via slideshow præsenteres deltagerne for programmet og dagens indhold. Da deltagerne skal introduceres til en række
begreber, teknologier og eksempler, som de sidenhen skal anvende i deres opgaveløsning, er det vigtigt hele tiden at give
plads til deltagernes spørgsmål, egne erfaringer og refleksioner.
Først gennemgår vi, hvad kunstig intelligens er, og hvordan den bruges allerede i dag - anvend gerne så mange visuelle
eksempler som muligt, fx musik, malerier eller litteratur skabt af kunstig intelligens, men også aktuelle eksempler som f.eks.
det sociale pointsystem i Kina.
Vi dækker centrale begreber som maskinlæring og neurale netværk, men også at det er den enorme mængde af data, vi
producerer i verden, som er afgørende for udviklingen (og skævvridningen) af kunstig intelligens.
Herfra bevæger vi os ud mod fremtidens anvendelse
af kunstig intelligens og begreberne smal og generel
kunstig intelligens samt singulariteten som (teoretisk)
mulighed.
Herefter går vi til genrekendskabet af science
fiction herunder forholdet mellem fakta og
fiktion, men også begreberne utopi og dystopi,
som de skal bruge i deres egne scenarier. Igen
præsenteres deltagerne for eksempler både klassiske
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og nye og bidrager med deres egne erfaringer med genren.
Selve gruppearbejdet med fremtidsscenarierne præsenteres for deltagerne
som en simpel matrix, hvor de skal vælge sig ind på et af fire grund-scenarier.
Vi har på forhånd udvalgt to variabler: krig vs fred og “mennesket har
kontrollen med den kunstige intelligens” vs. “den kunstige intelligens har
overtaget kontrollen med mennesket”.
Derudover har vi forberedt en række benspænd for yderligere at hjælpe
deltagerne til at holde en rød tråd: Ingen rumvæsner, ingen UFOer, ingen
tidsrejser, foregår på jorden, naturlovene gælder stadig, ingen overnaturlige
fænomener.
Endelig har vi en række undringsspørgsmål, som skal starte dialogen i
grupperne: Hvad er det værste, der kan ske med kunstig intelligens? Hvad
er det bedste, der kan ske med kunstig intelligens? Hvordan indgår kunstig
intelligens i hverdagen i fremtiden? Hvad sker der, hvis den kunstige intelligens
får sit eget sprog? Hvad sker der, hvis den kunstige intelligens bliver mere
intelligent end os? Hvad sker der, hvis den kunstige intelligens udvikler følelser
som vrede, glæde, sorg? Hvad skal vi mennesker lave, hvis den kunstige
intelligens kan lave alt bedre og hurtigere end os?
Grupperne arbejder herefter i ca. 2x45 minutter med at producere et
skelet for deres scenarie (de behøver ikke skrive hele historien ud, bare i
overskrifter), en scene fra deres scenarie (et dramatisk højdepunkt udvælges
og skrives ud f.eks. med replikker) og en illustration til deres scenarie.

Tidsplan: en mulig tidsplan for
forløbet kan se sådan her ud:
• Velkomst og intro til dagens
forløb (ca. 10 min.)
• Oplæg: Hvad er kunstig
intelligens (ca. 30 min.)
• Kort pause
• Oplæg: Hvad er science fiction
(ca. 20 min)
• Præsentation af rammen for
scenariern (ca. 10 min.)
• Spisepause
• Gruppearbejde (ca. 2 x 45 min.)
• Præsentation af scenarier med
feedback til grupperne (ca. 20
min)
• Afslutning (ca. 10 min.)

TekstfeltTil sidst præsenterer grupperne for hinanden, og vi giver dem
feedback på deres scenarier, fremhæver stærke elementer og stiller

Erfaringer:
Deltagerne var i de fælles diskussioner rigtig gode til at reflektere over,
hvordan den kunstige intelligens påvirker vores hverdag, og hvilke fordele og
udfordringer den giver.
Det var dog vanskeligt for dem efterfølgende at omsætte denne viden til
fremtidsscenarier, der ikke skildrede en kamp mellem mennesker og robotter
meget sort/hvid.

Husk og tips
• Prøv gerne selv kræfter med at
skrive et scenarie. Så har du et
eksempel med, du kan læse højt
for deltagerne til inspiration, og
du har selv prøvet, hvor svært det
er...
• Det er vores oplevelse, at det er
svært for deltagerne at udtænke
plots, så hav gerne forberedt
delelemnter eller korte plots, som
du kan inspirere med, hvis en
gruppe går i stå undervejs.

Vi forsøgte derfor at nuancere det mere for deltagerne ved at skifte ud i de
litterære og filmiske eksempler på science fiction, så de ikke pegede i alt for
mange retninger.
Efterfølgende har vi dog reflekteret over, at vi nok skal udskifte variablen krigfred, da den taler alt for meget ind i en “Hollywood-genre” med robot-skurke,
der ødelægger verdensfreden.
Det er vigtigt at gennemgangen af dagens program meget tydelige og
omhyggeligt italesætter, hvordan de skal arbejde med den viden, de får først på dagen. Det er ikke en let opgave, vi stiller
dem! Selvom opgaven er ret svær, har vi alligevel fået rigtig positiv feedback på deltagernes engagement.
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Her skal deltagerne ud på en gåtur i byrummet, hvor de bliver
præsenteret for konkrete punkter for dataindsamling i det offentlige rum.
Deltagerne guides fra sensor til sensor, stopper op og får forklaret den
aktuelle sensor – hvad gør den, og hvad kan dataene bruges til.

Læringsmål - Deltageren:
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Hvad er Data Walk

Målgruppe:
6. - 9. klasse og opefter

Tidsforbrug:
1 - 2 lektioner
Materialer og udstyr:
• Overtøj og sko egnet til dagens vejr.
• Et kort over turen.

• kan få en forståelse for, hvad mulighederne for indsamling af data i det
offentlige rum er, og hvad man bruger dataene til.
• kan få en viden om dataindsamling på en mere konkret måde end ved et slideshow i et undervisningslokale.
• ser konkrete eksempler, der kan understøtte forståelsen af et komplekst område.

Vejledning
• Præsentation af turen. Hvad, hvordan og hvorfor der indsamles
data via sensorer rundt om i byen. I hvilke sammenhænge de store
datamængder kan anvendes, og at en del af dem er offentligt
tilgængelige fx via Open Data Danmark (www.opendata.dk)
• Afgang til første sensorlokation, hvor der specifikt forklares i forhold til
denne med efterfølgende tid til spørgsmål.
Herefter fortsætter turen til de efterfølgende lokationer på samme vis.
Hvilke stop, der skal være, er selvfølgelig helt afhængigt af, hvor en Data
Walk afvikles. Til inspiration kan vi nævne de lokationer, vi har haft med
på vores tur i nærområdet af Dokk1 i Aarhus:

Tidsplan: en mulig tidsplan for
forløbet kan se sådan her ud:
• Deltagerne mødes et nærmere
defineret sted - påklædt til
gåturen.
• Introduktion til Data Walk (ca. 10
min.)
• Gåtur til første lokation (5-10
min.)
• Præsentation af sensor på
lokationen inkl. evt. spørgsmål
(5-10 min.)
• Turen fortsætter til de resterende
lokationer (gerne 3-5 alt efter,
hvor meget tid, der er afsat)(ca.
50 min.)

• Livredderkransmåler – placeret på redningskrans ved Mindebroen. Den
måler GPS og acceleration således at kransen altid kan lokaliseres.

R
KE

• Gåtur tilbage til udgangspunktet
og afslutning. (10-15 min.)

• Skraldehaj – en prototype, der på sigt i samarbejde med en flyvedrone skal fjerne oliepletter i havnen. Dronen 		
lokaliserer pletter og skraldehajen fjerner olien ved hjælp af en olieskimmer.
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• CityProbes – et netværk af fysiske probes i Aarhus der indsamler data om
forskellige miljørelaterede faktorer i realtid. Det drejer sig bl.a. om LUXmåler, radiobølgespektrum, partikelmåler m.fl.
• Radar ved trafikkryds – måler hastighed og afstand af biler på vejen 		
med henblik på at skabe grønne bølger, så trafikken glider bedst 		
muligt. Aarhus City Lab, som har en vejrstation, der måler regn, vind, 		
LUX mv.
• Derudover findes der en måler i havnen, der bl.a. måler vandstand. 		
Endelig er der en kæmpe skærm, som formidler målingerne til 			
borgerne på forskellig vis. I forbindelse med planlægningen af vores 		
Data Walk har vi været i forbindelse med de forskellige forvaltninger 		
og virksomheder, som har opsat målere. På den måde er der lidt 		
research forbundet med at lave en Data Walk.

Husk og tips
• Det kan tage længere tid end
først antaget at gennemføre turen,
da man aldrig ved på forhånd,
hvor snakkelystne deltagerne er,
eller hvor hurtigt de går.
• For at alle deltagere kan få
samme oplevelse og information
ud af turen, er det vigtigt at
vente på, at alle er ankommet
til den aktuelle lokation, inden
præsentationen begynder.
• I forlængelse heraf husk på, at
vejr, trafik mv. kan spille ind.

• Derudover findes der en måler i havnen, der bl.a. måler vandstand.
Endelig er der en kæmpe skærm, som formidler målingerne til borgerne på forskellig vis. I forbindelse med
planlægningen af vores Data Walk har vi været i forbindelse med de forskellige forvaltninger og virksomheder, som
har opsat målere. På den måde er der lidt research forbundet med at lave en Data Walk.
• Ankomst tilbage til startdestination, hvor turen afrundes – få gerne feedback fra deltagerne om, hvad de tager med sig
hjem. I vores tilfælde fortsatte deltagerne videre i vores dilemmaspil, men en Data Walk kan også sagtens stå alene.

Erfaringer +/• Det giver deltagerne en meget konkret viden om dataindsamling, når de kan se de fysiske installationer i byrummet og
sætte det visuelle indtryk sammen med det, der bliver fortalt.
• Derudover er det en god måde at få deltagerne i en længere workshop til at få afveksling, bevæge sig lidt og dermed
forny koncentrationen.
• Ofte vil deltagerne gerne stille individuelle spørgsmål undervejs på gåturen fra lokation til lokation, men det kan være
en god ide at samle op på disse i plenum, så alle får samme udbytte af turen.
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Hvad er Dilemmaspil?

Målgruppe:

I denne workshop skal deltagerne arbejde med at få en forståelse af hvilke
typer af data, der kan indsamles om os som borgere, og hvordan disse kan
kombineres i omfattende dataanalyser, samt hvilken betydning det kan få for
borgerne i den fiktive by Smartby.

Tidsforbrug:

Workshopdeltagerne sætter sig selv i spil og diskuterer emnerne på tværs
i mindre grupper. Det giver dem mulighed for at reflektere over egne
holdninger og skaber forestillinger om fremtiden, og hvordan de selv kan
agere ift. dataindsamling og datadrevne beslutninger i offentligt regi.

8. klasse og opefter
1 - 2 lektioner
Materialer og udstyr:
• Projector
• Dilemmaerne i print form
• Papir og kuglepenne til notater

Læringsmål - Deltageren:
• kan få en forståelse for, hvad indsamling og brug data i offentligt regi betyder og kan komme til at betyde for os som
borgere.
• kan, på baggrund af dilemmaerne, danne sin egen holdning ift. de etiske aspekter ved brug af data.
• kan diskutere indsamling og anvendelse af data i offentligt regi.

Eksempel på dilemma
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Vejledning
Et dilemmaspil kan fx bruges til at sætte en workshop i gang, hvis deltagerne
ikke kender hinanden på forhånd eller kan bruges som afslutning på en
fremlæggelse eller workshop, for at give deltagerne en mulighed for at
reflektere over ny viden.
Et dilemma er en kort tekst, der beskriver en problemstilling samt to muligheder
ift. udfald.
Det er med udgangspunkt i disse udfald (Mulighed A eller B),
at der diskuteres.
• Præsentation af dilemmaspillene af den overordnede moderator og
inddeling i grupper. Arbejdet i grupperne giver alle mulighed for at
komme til orde og får på den måde flere meninger og refleksioner med i
det samlede billede.
• Dilemmakortene uddeles.
• Ordstyrere for grupperne udpeges. Ordstyren skal både sikre fremdriften
i grupperne og en opsamling af de holdninger, der kommer frem
undervejs.
• Hver gruppe får ca. 10 minutter til at læse dilemmaet højt, diskutere og
finde frem til et udfald – A eller B. Det er derfor vigtigt, at
dilemmaerne er klart og kort beskrevet, test dem evt. på
kollegaer, inden de tages i brug.

Tidsplan: en mulig tidsplan for
forløbet kan se sådan her ud:
• Introduktion til dilemmaspil (ca.
5 min.)
• Inddeling af grupper og uddeling
af dilemmakort (ca. 5 min.)
• Dilemma-runde (ca. 10 min.)
• Diskussion i plenum (ca. 10 min.)
• Dilemma-runde (ca. 10 min.)
• Diskussion i plenum (ca. 10 min.)
• Fortsæt med det antal dilemmarunder, som der er tid til.
• Afsluttende diskussion (ca. 10
min) og “Tak for i dag.”

• Når de ca. 10 minutter er gået, er det tid til at samle op fra
grupperne i plenum. Nogle grupper er sikkert ikke færdige
med at diskutere, men hold fast i tiden uanset. Det afgørende
er ikke, at grupperne når frem enighed, men at forskellige
synspunkter drøftes.
• Alt efter tid tages der fat på næste dilemma. Hvor mange
dilemmarunder, der afvikles, er en vurderingssag ift. de andre
punkter på dagsordenen, hvor trætte deltagerne opleves,
hvor meget tid der er tilbage osv.
• I vores afvikling af dilemmaspillet havde vi en kollega
med på sidelinjen i alle grupperne, for at samle op på de
temaer, synspunkter og bekymringer, der opstod undervejs
i gruppediskussionerne. Efter dilemmaspillet var afsluttet og
deltagerne gået hjem, downloadede vi i fællesskab disse.
Det gav os mulighed for at identificere fællestræk og tendenser i deltagernes holdninger og refleksioner, som vi senere
har kunnet anvende i andre sammenhænge.
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Erfaringer +/• Dilemmaspil er en god måde hvorpå alle workshopdeltagerne kommer
i spil og det er muligt at få deres tanker og holdninger til emnet frem.
Dilemmaspillet kan ikke stå alene, men skal akkompagneres af en
gennemgang af emnets overordnede muligheder og udfordringer, da
deltagerne ikke nødvendigvis har den viden på forhånd.
• Som del af en længere workshop eller oplægsrække er dilemmaspillet
godt at have med, da det har en opsamlende og refleksionsskabende
effekt for deltagerne, da de her skal omsætte dagens informationer til egne
synspunkter.
• Vores dilemmaer er stærkt inspireret af dilemmaer, som vores kollegaer i
ITK (Innovation – Teknologi – Kommunikation ved Aarhus Kommune) har
udviklet og delt med os. Overvej, om nogen i jeres netværk, kan bidrage
med viden eller perspektiver til jeres dilemmaer.

Husk og tips
• Klæd deltagerne på til at
kunne have en holdning til
dilemmaerne. Dette vil dog så
medføre at dilemmaspillene
ligger i slutningen af en
workshop, så vurder undervejs
hvor meget de kan holde til.
Trætheden kan være undervejs
på dette tidspunkt. Giv evt.
deltagerne dilemmaerne med
hjem, så de kan fortsætte
hjemme.
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Databasic.io
Databasic.io er en platform der er
bygget til at gøre undervisning i
dataforståelse til en let, visuel og sjov
omgang.
På nuværende tidspunkt består
databasic.io af fire digitale værktøjer,
med tilhørende undervisningsguides,
samt en bred vifte af mere
analoge tilgange til undervisning i
dataforståelse, under data culture
projektet. Disse kan hver især hjælpe
med at afkode komplekse datasæt og
forstå logikken bag.
De fire digitale værktøjer er
hhs. “wordcounter”, “WTFcsv”,
“samediff” og “connect the dots”. Vi
har i projektet haft størst held med
undervisningsgange, der har brugt
“wordcounter” og “samediff”.
Begge kan let bruges til nogle sjove
og interessante undervisningsgange
også selvom man ikke har tidligere
erfaring med at undervise på feltet.
Databasic.io har været en stor
inspiration til projektet, både for
vores mindset og helt konkret i
udformningen af denne guide.
Projektgruppen har, i samarbejde
med databasic.io, oversat og fundet
danske datasæt til siden.
Databasic.io er skabt af Rahul
Bhargava og Catherine D’Ignazio
https://databasic.io/da/
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Tactical Tech
Data Detox Kit og the Glass Room er
skabt af organisationen Tactical Tech,
som har base i Berlin.
De designer udstillinger, workshops
og aktiviteter indenfor emner som
teknologisk og digital dannelse.
Deres målgrupper er borgere og
frivillige organisationer.
De deler alle deres materialer, så
deres website er en guldgrube af
inspiration og viden.
I projektet har vi samarbejdet med
dem om at oversætte gør-detselv guiden “Data Detox Kit” og
udstillingsmaterialet “the Glass Room”.

Data Detox Kit
Data Detox Kit består af et website
og en folder i pdf format, som kan
printes og deles ud fysisk. Følger du
programmet fra start til slut, så får du
renset dit digitale liv på smartphonen
godt igennem og reflekteret over,
hvem du deler dine data med og
hvilke faldgruber, du skal være
opmærksom på. Suppler gerne
uddelingen af Data Detox Kits med
events, hvor borgerne kan komme
igang med deres detox.
https://datadetoxkit.org/da/home

The Glass Room
The Glass Room er en serie interaktive
udstillinger af Tactical Tech, der
behandler emnerne data og privatliv
med forskelligt fokus.
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Udstillingerne giver indsigt i hvordan
teknologi og data påvirker vores liv:
The Glass Room Misinformation
Edition
Denne udstilling behandler hvordan
sociale medier og internettet
har påvirket den måde, vi både
indtager og reagerer på information.
Udstillingen består af en række
plakater, interaktive apps og
animationer, som kan stå i både åbne
og lukkede rum - overalt i verden.
Udstillingen er nemlig oversat til flere
sprog - heriblandt dansk af Aarhus
Bibliotekerne. Udstillingen findes også
i en udelukkende digital version, som
kan benyttes, hvis ikke det er muligt at
opsætte udstillingen i et fysisk rum.

Foto: David Mirzoeff

theglassroom.org/da/misinformation/

The Glass Room Community Edition
En mobil, fleksibel letvægtsversion
af udstillingen, som i højere grad
kan tilpasses rammer og behov - fx
biblioteker, skoler, konferencer og
banegårde. Denne version findes
også på en række sprog.
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