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Hvad er
FabLab
Schools EU?

Iværksættelse
af projektet

FabLab Schools EU - Towards Digital
Smart, Entrepreneurial and Innovative
Pupils er et projekt, som er støttet af
Erasmus+ programmet, Key Action 2:
Strategic Partnership | School. Formålet
med projektet er, at yde støtte til en
bæredygtig og pædagogisk brug af FabLab
og digital fabrikation i uddannelsesmæssig
sammenhæng. IT er allerede en integreret
del af mange læreres undervisning. Dette
projekt bevæger sig imidlertid videre end
traditionel undervisning i IT, da det fokuserer
på digital fabrikation 3D skannere, 3D
printere, laser skærere, vinyl skærere,
mikroprocessorer, sensorer, etc. og hvordan
disse kan bidrage til tilegnelse af de de
kompetencer, som den næste generation
får brug for i det 21. århundrede.

At udvikle konkrete metoder til brug
for undervisning og læring med
digital fabrikation
At fremsætte en række anbefalinger
til hvordan man bedst implementerer
den didaktiske tilgang, herunder
hvordan man tilpasser den på
regionale og nationale niveauer i
Europa.
For at indfri disse mål har projektets
partenere fra Danmark, Holland, Spanien og
Italien arbejdet tæt sammen og gennemført
følgende aktiviteter:
Udvikling af metodiske principper for
didaktisk digital fabrikation.

Projektet har udviklet innovative tilgange
og banebrydende IT-baserede metoder
til at motivere elever til at lære, og til at
forberede dem på det 21. århundredes
teknologiprægede arbejdsmarked. Helt
konkret har FabLab Schools EU arbejdet ud
fra de følgende målsætninger:

En samling af good practices inden
for digital fabrikation i skole og
uddannelse
Afprøvning af metoder i og på tværs
af skole
Udfærdigelse af en lærervejledning
og anbefalinger til det politiske niveau

At forbedre underviseres didaktiske
kompetencer inden for digital
fabrikation.

Undervisningsbesøg på skoler og
oplevelser med FabLab i projektets
partnerland.

At udstyre elever med de kompetencer
og digitale kompetencer, de får brug
for i det 21. århundrede.
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Projektet tager sit udspring i det danske
FabLab@SCHOOLdk projekt, hvor tre
kommuner (Vejle, Silkeborg, Kolding)
og Aarhus Universitet samarbejder
om integration af digital fabrication og
designprocesser i folkeskolen. Resultaterne
fra dette projekt har dannet ramme om
FabLab Schools EU’s arbejde med at udvikle
og fremme metoder, så de kan bruges på
tværs af Europæiske landegrænser.
Projektet fokuserer på de kompetencer,
som børn og unge i det 21. århundrede
har brug for at lære, for at være forberedt
til det nye århundrede og på fremtidens
digitaliserede samfund. Disse kompetencer
inkluderer uddannelse i innovation og
socialt entreprenørskab, som skal forberede
dem på fremtidige arbejdsmuligheder i et
dynamisk arbejdsmarked, der konstant
ændrer sig.
Projektet sigter mod at højne læreres
kompetencer og indstilling til at lære og
undervise med digitale værktøjer. Der
er brug for at undervisere udvikler deres
kompetencer inden for digital teknologi, som
det også understreges af den Europæiske
Kommission (European Framework for
the Digital Competence of Educators DigCompEdu - JRC Science for Policy
Report - EC, 2017). Projektet kobler denne
forståelse for øget kompetenceudvikling
sammen med specifikke metoder (og
principper), som vil gøre det nemmere for
lærere og uddannelsesprogrammer at
gøre digital fabrikation til en del af deres
uddannelsespraksis.

Partnerskabet

Partnerskabet består af fire lande og fire
organisationer:
Vejle Kommune (Danmark) som
koordinator,
Århus Universitet (Danmark) som
akademisk partner,
LABoral Centro de Arte y Creación
Industrial (Spanien),
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
(Holland),
og Centro dello Sviluppo Creativo “Danilo
Dolci” (Italien).
I de følgende afsnit vil partnerne præsentere
sig selv og deres interesse i projektet.
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Vejle Kommune

politikere. På konferencen præsenterer
danske og internationale forskere den sidste
nye viden inden for feltet.
FabLab@SCHOOLdk er en platform og
et netværk, hvor lærere og pædagoger
fra hele Danmark kan søge og dele
viden og finde inspiration til innovativ
undervisning af elever. Undervisningen har
ikke mindst til formål at inspirere elever
til at bruge nye digitale teknologier og
oparbejde kompetencer, mod og lyst til at
eksperimentere med at udvikle løsninger på
virkelighedsnære problemstillinger.
Ved at fokusere på digital fabrikation
og design sigter FabLab@SCHOOLdk
mod at forberede elever på en digital
fremtid i stadig forandring og en fremtid
i det 21. århundrede med behov for
kritisk tænkning, kommunikation og
samarbejde, design og innovation,
problemløsningsteknikker,
ITkompetencer og digitalt borgerskab.
Programmeringsværktøjer (f.eks.
3D programmering), 3D printere og laser
skærere er alle teknologier, som elever
lærer at bruge til at designe og fabrikere
løsninger i FabLab med.
Gennem praktisk erfaring med digital
fabrikation lærer eleverne ikke blot at
bruge teknologien, de bliver også i stand
til at forstå teknologien på en anden måde
end den gængse forbruger. I et miljø for
eksperimenterende læring kan eleverne
udvikle sig som individer ved at lære,
hvordan de udtrykker sig ved at bruge de
samme digitale teknologier, som fylder mere
og mere i deres daglige liv.
Ved at gøre det, vil de være i stand til at
spille en aktiv rolle i udformningen af deres
fremtid.

Bidrag fra FabLab@SCHOOLdk
Det danske team i FabLab Schools EU
ser frem til at lære af og bidrage til det
transnationale læringssamarbejde. De
danske deltagere er en del af projektet
FabLab@SCHOOLdk, som er udviklet
gennem et samarbejde mellem Vejle,
Silkeborg og Kolding kommune og Århus
Universitet siden 2013. Projektet er en del af
FabLearn Labs Network of Transformative
Learning Technologies Lab (TLTL) ved
Stanford Universitet.
FabLabSCHOOLdk er organiseret på
forskellige måder i de kommunerne, men
hver kommune har etableret
mindst ét centralt placeret
FabLab, som støtter skolerne
i at lave deres egne lokale
FabLabs. De forskellige
FabLabs arbejder ud fra samme tilgang og
principper til digital fabrikation og design
let at kunne dele viden og evalueringer på
både kommunalt, nationalt og internationalt
plan. Ud fra de indsamlede resultater og
samarbejdet med Århus Universitet udvikler
hver kommune læringsforløb som publiceres
og kan tilgås på www.fablabatschool.dk
Input fra internationale partnere er meget
vigtig for de danske partnere i FabLab
Schools EU. På den årlige konference
i
FabLabSCHOOLdk
(FabLearnDK)
præsenterer lærere og pædagoger deres
erfaringer med undervisningsforløb blandt
andet for at få FabLab til at nå ud til en
bredere skare af undervisere, ledere og
10

Århus Universitet:

Informationsstudier er en fremtrædende
underafdeling af SCC, som lægger hus til
det tværfaglige forskningscenter Center
for Participatory IT (http://pit.au.dk), der
har stærke rødder i den skandinaviske
tradition for Participatory Design (PD),
som kombinerer teknologisk udvikling og
brug med en bred interesse for deltagende
praksisser på arbejdspladser og som en del
af hverdagslivet.
FabLab@School.dk (2013-) projektet
er et forskningsprojekt, der undersøger
hvordan børn udvikler design literacy ved
hjælp af digital fabrikation i fagbaseret
undervisning. Projektet er udviklet i tæt
samarbejde med de danske kommuner
Vejle, Silkeborg, Århus og Kolding, og har
dannet grundlag for videre forskning inden
for FabLab Schools EU-projektet.
FabLab Schools EU-projektet
har givet mulighed for at udvikle
og evaluere den metodiske
tilgang til designtænkning og
digital fabrikation i et tværnationalt miljø,
og udvikle nye dagsordner for forskning
og arbejde i feltet sammen med andre
engagerede europæiske partnere. Disse
og andre forskningsdagsordner udvikles
i det tværkulturelle forskningscenter for
Computational Thinking and Design.
Centret for Computational Thinking and
Design (CCTD) ) (http://cctd.au.dk/) er et
nyt tværfagligt center på Århus Universitet.
Centeret består primært af Kommunikation og
Kultur, afdelingen for datalogi og afdelingen
for ledelse. Centerets vision er at udvikle
forsknings- og uddannelsesperspektiver
omkring grundlæggende IT kompetencer –
det ’’21. århundredes læringskompetencer’’.
Arbejdet er stadig i gang og fokuserer
på pensum på alle uddannelsesniveauer

Designtænkning og digital teknologi –
forskning og udvikling af uddannelse i
det 21. århundrede
Århus Universitet (AU) er med sin vision
om at bidrage til udviklingen af national og
global velfærd ved hjælp af forskning og
uddannelsesprogrammer i verdensklasse
blevet rangeret som et Top 100 universitet.
Århus Universitets mission er at sikre og
udvikle viden, velfærd og kultur gennem
forskning og forskningsbaseret uddannelse,
vidensformidling og ekstern serviceydelser.
Forskning og uddannelse er tæt forbundne
i alle uddannelsesprogrammerne. Idet
AU er et stort universitet med flere
end
11000
fuldtidsansatte
medarbejdere, er det delt op
i 26 tværfaglige afdelinger og
fire
fakulteter:
Humanistisk
fakultet, Videnskab og Teknologi,
Sundhedsvidenskabeligt fakultet og Aarhus
Business School og Samfundsvidenskabeligt
fakultet. I de seneste år har Århus Universitet
bevæget sig op ad universitetsranglisterne.
I 2016 lå universitetet som nummer 65 på
Shanghai Ranking (ARWU) og nummer 98
ud af 17.000 universiteter på Times Higher
Education World University Ranking (2016).
Afdelingen for Kommunikation og
Kultur (SCC) (http://cc.au.dk) hører til
det humanistiske fakultet og har 5000
fuldtidsstuderende og 160 fuldtidsansatte.
Afdelingen tilbyder en bred vifte af forskning
og uddannelser inden for en lang række
felter: Skønlitteratur, information og
medier, lingvistik, skandinaviske studier,
vesteuropæiske sprog og kulturer samt kunst
og æstetik. Afdelingen for Digitalt Design og
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i Danmark lige fra folkeskoleniveau til
universitetsniveau. Forskningen opfordrer
til nye perspektiver på IT uddannelse
indenfor blandt andet programmering,
digital fabrikation, digital innovation,
designstudier og digitale metoder. Centeret
arbejder med disse perspektiver på tværs
af uddannelser inden for det humanistiske,
socialvidenskabelig og naturvidenskabelige
fakultet.

Hjorth, M., Christensen, K.S., Iversen, O.S. &
Smith, R.C. (2017), Digital Technology and
Design Processes II: Follow-up Report on @
Sschool Survey among the Danish Youth,
Aarhus University, ISBN 978-87-7507-387-0
https://tinyurl.com/y7vwke2y
Hjorth, M. Smith, R.C., Loi, D., Iversen, O.S.
& Christensen, C.S. (2016), Educating the
Reflective Educator: Design Processes and
Digital Fabrication for the Classroom,
Proceedings of Fablearn: the 6th annual
Conference Creativity and Making in
Education. New York, NY: ACM, 26-33.
https://tinyurl.com/y8ccngu6
Smith, R.C., Iversen, O.S. & Veeresawmy, R.
(2016), Impediments for Digital Fabrication
in Education: A Study of Teachers’ Role in
Digital Fabrication, Special Issue on School
Revolution: Let’s Begin with Teachers’
Competences, IJDLDC International Journal of
Digital Literacy and Digital Competence, Vol. 7
(1), 33-49. https://tinyurl.com/y96x5xtq

Relaterede forskningsudgivelser:
Smith, R.C. & Iversen, O.S. (2018),
Participatory Design for Sustainable Social
Change, Special Issue on Participatory Design,
Design Issues.
https://tinyurl.com/yaug5qaa

Smith, R. C., Iversen, O. S., Hjorth, M.,
Christensen, K. S. (2016), Video Design Games:
Training Educators in Teaching Design,
Proceedings of FabLearn Europe Conference,
Springer/Elsevier.
https://tinyurl.com/y7wm5fga

Iversen, O.I, Smith, R.C. & Dindler, C.
(2018), From Computational Thinking to
Computational Empowerment: A 21st Century
Participatory Design Agenda, PDC, 14th
International Conference of Participatory
Design, New York, N.Y. ACM Press.
https://tinyurl.com/yatvg7nn

Iversen, O.S., Smith, R. C., Blikstein, P.,
Katterfeldt, E., & Read, J. (eds.) (2015), Digital
Fabrication in Education, Special Issue on
Digital Fabrication in Education, International
Journal of Child -Computer Interaction, Vol. 5.
https://tinyurl.com/y8uu477l

Christensen, K.S., Hjorth, M., Iversen, O.S. &
Smith, R.C. (2018), Understanding Design
Literacy in Middle-School Education:
Assessing Students’ Stances Towards Inquiry,
International Journal of Technology and
Design Education.
https://tinyurl.com/yb7vtf95

Smith, R.C., Iversen, O.S., & Hjorth, M. (2015),
Design Thinking for Digital Fabrication in
Education, Special Issue on Digital Fabrication
in Education, International Journal of Child –
Computer Interaction, Vol. 5, 20-28.
https://tinyurl.com/yaksa8yu

Iversen, O.I., Smith, R.C., & Dindler, C. (2017),
Child as Protagonist: Expanding the Role
of Children in Participatory Design, IDC,
Proceedings of Interaction Design and
Children, New York, NY: ACM, 27-37.
https://tinyurl.com/y76azoax
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LABoral Centro de Arte y
Creación Industrial

digitale alder står over for.
I bevidsthed om disse udfordringer har et
tværfagligt team af kunstnere, lærere og
teknikere fra LABoral Centro de Arte i over
fem år haft et tæt samarbejde med Asturiens
regionale ministerium for undervisning og
kultur og primær- og videregående skoler i
hele fyrstedømmet, hvor de har gennemført
workshops i forskellige formater relateret til
den audiovisuelle verden af tv, design og
digital fabrikation, kreativ programmering,
robotteknologi, ’virtual og augmented reality’
og medborgerskab
Disse workshops er en del af skolernes
pensum på en tværfaglig og inkluderende
måde. Deres målsætninger er anderledes end
traditionel kunst- og teknologiundervisning,
idet de kompetencer og metoder, der er
forbundet med dem, ikke udgør et mål i
sig selv, men snarere er en måde opnå
anderledes erfaringer og viden som indgår
i
pensum.
Fællestrækket
for
workshopperne
er
projektbaseret arbejde og kreativ
integration af forskellige områder
i læreprocessen. Læringen
understøttes af kritiske og
kreative metoder afledt af både kunstnerisk
praksis og teknologisk kultur. Sidstnævnte
er relateret til samarbejde om såkaldt open
source dynamik og forudsætningen er at
læring foregår gennem handling. Begge er
grundlæggende for «maker culture».
Dedikationen til uddannelse fra LABoral
Centro de Arte y Creación Industrials side
er baseret på overbevisningen om, at kunst
er et yderst effektivt tværfagligt redskab
for unges læring og helt grundlæggende
udvikling. Kunstneriske discipliner kan,
modsat meget andet, på samme tid
stimulere både begrebslig og affektiv
udvikling. Kunstnerisk praksis fremmer en
skærpelse af sanserne, håndværksmæssige
kompetencer og udviklingen af alle typer
kognitive kompetencer. Den tværgående
karakter af kunstneriske praksisser har
faktisk, især siden begyndelsen af det
20. århundrede, i stigende grad skabt
forbindelser mellem etik og æstetik,

Bidrag fra et kunstcenter til det 21.
århundredes uddannelsessystem.

LABoral Centro de Arte y Creación
Industrial (http://www.laboralcentrodearte.
org) er en ganske ekstraordinær institution
indenfor kunstcentre i den spanske
kontekst. Koncentreret om nutidige
kunstneriske praksisser er LABoral
fundamentalt dedikeret til digital kultur og
til tværfeltsforbindelserne mellem kunst,
videnskab, teknologi og samfund. Centeret
blev åbnet i 2007 og hovedformålet er, at
producere og fremføre nye fortællinger og
forestillinger af det 21. århundredes samfund
til et bredt publikum ved hjælp af udstillinger,
uddannelsesprogrammer
og
andet
forskning
og
træningsprojekter. Lige nu bliver
de fleste aktiviteter afholdt i
audiovisuelle- og lydlaboratorier,
såvel som i digital design og
fabrikations laboratorier, som er
åben for en bred vifte af brugere deriblandt
kunstnere, forskere, entreprenører, lærere
og elever fra folkeskoler i Asturien. Ved at
introducere unge mennesker til kritiske og
kreative tilgange til den digitale verden,
motiverer LABoral også lærere til at bruge
digitale værktøjer med specielt fokus
på nye metoder og måder at forholde
sig til, kommunikere med, lede og guide
læringsprocessen. Det er ikke effektivt nok
at bytte tavler ud med digitale skærme, eller
notesbøger ud med computere og tablets.
Brugen af digitale redskaber introducerer
en læringsdynamik, som er ganske
anderledes end den, lærere ellers er vant
til. Selv sammenhængen mellem forskellige
områder af viden er anderledes struktureret.
I stedet for at overføre viden på en inddelt
måde, er der i mange områder i dag behov for
tætte grænseflader og tværfeltforbindelser
for at tage højde for kompleksiteten af den
virkelighed, de yngste generationer af den
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lingvistik, teknologi og kommunikation,
matematiske og rumlige anvendelser samt
anvendelser relateret til det social- og
naturvidenskabelige. Derudover stimulerer
disse anvendelser ikke blot kritisk og kreativ
tænkning, men også bedre kommunikation
og mere samarbejdsvilje og socialisering
blandt klassekammerater, hvilket alle er
kvaliteter som har høj efterspørgsel i det
digitale samfund.
Erfaringer og viden skabt i fællesskab blandt
forskellige aktører i Asturien var afgørende
for at tage skridtet videre og dele det med de
andre partnere i FabLab Schools EU. De fire
centre, der er involveret i dette europæiske
projekt, kommer fra forskellige områder af
fyrstedømmet og repræsenterer forskellige
uddannelsesretninger og elevprofiler.

C.P. Ablaña-Pereda er lokaliseret i
en lille by i bjergene i et økonomisk
og socialt udsat område, hvor 60% af
indbyggerne er sigøjnere. Det er den
eneste skole blandt alle deltagerne,
som har et lille FabLab med en 3D
printer og en vinyl skærer.
Disse fire institutioner repræsenterer et
uddannelsesøkosystem, som bringer meget
forskellige sammenhænge, praksisser og
viden sammen. Det er netop derfor deres
bidrag gør dette samarbejde berigende.
På trods af at alle fire institutioner har
uddannelseserfaringer med LABoral,
så er det første gang at de fire centre fra
Austrien går sammen og samarbejder om
udvikling af en europæisk tilgang til brugen
af FabLabs i nye fællesskabsfremmende
undervisningsscenarier.

Colegio Andolina er en folkeskole
i byen Gijón, stiftet af en
sammenslutning af familier og
kombinerer pædagogik inspireret
af Montessori, Pestalozzi, Freinet,
Piaget, og Rebeca og Mauricio Wild.
I.E.S Peñamayor er lokaliseret på
landet i det østlige af det centrale
Austrien. Det er et integrationscenter,
som en meget forskellig gruppe af
elever, hvoraf nogle har specielle
undervisningsbehov og profiler.
C.P.E.B Cabañaquinta tilbyder
folkeskoleundervisning.
Centret
har et undervisningsprogram tosprogede oghar deltaget i en
lang række europæiske projekter,
der giver elever fra mellem- og
underklassefamilier nye muligheder
for læring.

Relaterede forskningsudgivelser:

Ohlenschläger, Karin (ed) (2018), Art and
Educational Innovation in the Digital Age.
Experiences in interdisciplinary learning.
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial,
Gijón
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Theresialyceum

I Natur & Teknologi søjlen har der altid
været et ønske om at være på forkant med
udviklingen. På et tidspunkt udviklede en
entusiastisk teknologilærer et mini FabLab.
Formålet er her at introducere elever til nye
digitale fabrikationsværktøjer og på den måde
forberede dem på fremtiden. Teresialyceum
er den eneste skole i regionen, som har sit
eget mini FabLab. Ved at reflektere over
udviklingen af skolens plan, er vi kommet
frem til, at det ikke længere er nok kun
at have digitale fabrikationsværkstøjer
til innovation for at kunne tilbyde en
fremtidssikret uddannelse. Vi vil bruge
vores Mini FabLab som redskab også uden
for teknologiundervisningen. Det gør for at
indfri de nye uddannelsesmålsætninger
og for at vores elever kan udvikle sig til at
blive digitalt smarte, iværksættende og
innovative studerende.
Derfor skal vores Mini
FabLab bruges som et
sted, hvor eleverne kan
lære at løse problemer på en god måde,
og indgå i en didaktisk tilgang, som gør det
muligt for hver afdeling på skolen at arbejde
på en struktureret måde.
FabLab Schools EU-projektet søger at
udvikle en fælles metode for brugen af
FabLab som et instrument i dannelsen
af kreative, iværksættende elever.
Dette passer godt sammen med vores
målsætning. I dette projekt er udviklingen
af didaktik vores styrke. Vi er også
et eksempel på en af de skoler, hvor
bevægelsen mod at bruge FabLab fungerer
godt som en måde at tilbyde fremtidssikret
uddannelse gennem en struktureret metode
ud fra lærernes perspektiv og initiativ.
Gennem denne nedefra-og-op tilgang
håber vi at vise, hvordan denne ændring
kan realiseres, samtidig med at lærernes
ejerskab respekteres. Vi håber at inspirere
andre skoler til at følge vores eksempel.

Digital fabrikation som et værktøj til at
fremtidssikre uddannelse
Fra Hollands side er Theresialyceum (https://
www.theresialyceum.nl) partneren som
deltager i FabLab Schools EU-projektet.
Dette er en folkeskole i byen Tilburg.
Skolen forbereder elever til erhvervs- og
universitetsuddannelser. I forhold til Tilburg
skiller skolen sig ud på grund af et program,
der er specielt tilegnet højt begavede elever
og med et fokus på kulturel uddannelse.
Theresialyceum er en del af et fællesskab
på 34 lokale skoler, som hedder Ons
Middelbar Onderwijs (OMO).
Det bliver sværere og sværere at forudse
hvilken viden og hvilke kompetencer, som
denne generation af elever får behov for at
kunne for at få succes
senere i livet. For at
give en fremtidssikret
uddannelse og matche
elevers fremtidige behov er skolen i konstant
udvikling. Skolens strategiplan er baseret
på to grundlæggende principper, nemlig den
hollandske regerings uddannelsesmæssige
vision (uddannelsesplan 2032) og det 21.
århundredes kompetencer.
I den nye fortolkning af skolernes strategiplan
er tre temaer blevet defineret: at udvikle
selvtillid, talentudvikling og medborgerskab.
Selvtillid kan betyde, at man også udvikler
nysgerrighed, refleksivitet, disciplin, træffer
valg, samarbejde og mediekendskab. At
udvikle selvtillid er kernen i uddannelsen
på vores skole. Talentudvikling på vores
skole kommer til udtryk i tilbud om valgfag i
personlig udvikling. Medborgerskab betyder
blandt andet at være opmærksom på socialt
engagement og internationalisering. Alle
disse elemeter kommer til udtryk i skolens
tre grundsøjler: Mennesker & Kultur, Sprog
& Kommunikation og Natur & Teknologi.
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Centro dello Sviluppo
Creativo “Danilo Dolci”

uddannelsesprogrammet eller pensum. Den
Italienske regering anerkender fordelene
og det voksende behov for FabLabs i
uddannelsespolitikken “Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD)” (National Plan
for Digital Education 2016), som blev
lanceret af Ministeriet for Undervisning,
Universiteter og Forskning med et mål om
at udvikle og implementere en omfattende
innovationsstrategi i hele det Italienske
uddannelsessystem, og at skubbe det ind i
den digitale tidsalder. Det er en fundamental
grundpille i den nyere italienske
skolereformslov ’’La Buona scula’’ (Den
gode skole, lov 107/2015) . Denne strategi
inkluderer investeringer i opgraderingen af
skoler ved at introducere nye værktøjer og
dette er langsomt men sikkert
ved at ændre kvaliteten af
skolernes uddannelsestilbud.
På regionalt niveau har disse
typer af regeringsstøtte givet
grobund for italienske projekter såsom
’’Nord-Est’ ’ som med oprettelsen af ’’FabLab
a scuola ’’ har realiseret FabLabs på 11
skoler i nordøst Italien. Skoler i Syditalien
deltager ikke i denne slags initiativer.
Sicilien har seks FabLabs med enten
uddannelses- eller kommercielle formål.
Disse FabLabs er placeret i forskellige byer
på Sicilien: Agrigento, Catania, Messina,
Marsala, og to i Palermo. Disse FabLabs
er alle udstyret med high-tech maskiner,
redskaber og design software som er
tilgængelige for den lokale befolkning. I nogle
af FabLabs’ene er der en stærk forbindelse
til de lokale skoler,og i andre tilfælde er der
større fokus på at dele stedet, teknologierne
og maskinerne med offentligheden.
I Palermo er der to FabLabs: “FabLab

At bruge kreative og innovative tilgange
til uddannelse for at berige de lokale
uddannelsestilbud
Centro dello Sviluppo Creativo ”Danilo
Dolci” (Centeret for Kreativ Udvikling
’’Danilo Dolci’ - CSC)’ (www.danilodolci.org)
er en non-profit organisation lokaliseret i
det sydlige Italien (Palermo), og fokuserer
på innovative metoder og uddannelse.
Derfor er digital fabrikation i skoler en
vigtig måde at bygge bro mellem disse to
områder af organisationens aktiviteter, især
fordi at FabLabs på Sicilien ikke er særlig
veludviklet. CSC Danilo Dolci
samarbejder med mange
lokale skoler i Palermo og
tilbyder dem muligheder for
at forbedre og udvikle deres
undervisning. De tekniske, tværgående
kompetencer og andre bløde værdier, som
udvikles gennem FabLab uddannelse er af
stor værdi for børns uddannelse og udvikling
og en nødvendighed i uddannelsessystemet
på især Sicilien.
I det sydlige Italien bliver FabLabs,
designtænkning og digitalisering udbredt
langsomt. På trods af det faktum at FabLabs
begyndte at komme til Italien i 2011, hvilket
resulterede i omkring 170 FabLabs i hele
landet, så er de fleste lokaliseret i Italiens
nordlige regioner. I Italien er brugen af
FabLabs i uddannelsesprogrammer stadig
meget sporadisk. Selvom FabLabs ofte
tilbyder særligt tilrettelagte forløb for
skoleelever, så er de endnu ikke en del af
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Palermo”
(https://fablabpalermo.org)
og “FabLab@School”. Det første er en
kommerciel FabLab til offentlig brug,
hvorimod den anden er et mini FabLab
placeret på skolen Vittorio Emanuele High
School. Brugen af dette FabLab er dog ikke
begrænset til denne skole, men tilbyder
også andre skoler at bruge det.
Ud over skoler kan individuelle personer og
organisationer også bruge FabLab så man
kan blive økonomisk selvstændig efter at
den nationale finansiering udløb. FabLab@
School er det første FabLab placeret på en
skole i det sydlige Italien , men på trods af
hvad navnet leder en til at tro, så er det ikke
en del af fablab@school bevægelsen startet
af Stanford University.
I forhold til FabLab Schools EU-projektet,
så har to af de deltagende skoler brugt
faciliteterne i FabLab@School. Den første
skole er Liceo Artistico Statale Vincenzo
Ragusa e Otama Kiyohara, et kunstnerisk
gymnasium. Den anden skole er Instituto
Tecnico Industriale Vittorio Emanuele III, et
teknisk gymnasium. Seks lærere fra disse
skoler deltog i projektet: to lærere fra Vittorio
Emanuele III skolen, og fire fra Raguasa –
Kiyohara skolen. Lærerene kommer fra en
lang række forskellige discipliner såsom
italiensk, engelsk, arkitektur, information
og geometri og brugte dette projekt som en
måde til at opdage nye måder at undervise
og lære.
For CSC Danilo Dolci er deltagelse i
FabLab Schools EU-projektet og deling
af erfaringer og kompetencer på et
internationalt niveau meget vigtigt. Brugen
af FabLab teknologi og tænkning som
en del af uddannelsesprogrammer, som
det sker i Danmark og Holland, findes

ikke på Sicilien endnu, men det har en
stor indvirkning på udviklingen af elever
og læreres kompetencer. Tilgangen som
fremmes i FabLab Schools EU og design
didaktikken udviklet af Århus Universitet er
meget forskellig fra hvad der lige nu sker
i italienske skoler; men på trods af dette
bliver det af CSC set som et nødvendigt
skridt imod undervisning og læring på
nye måder i et digitaliseret samfund som
forudset i europæiske politikker på området.

1. Ministero dell’Istruzione del
Università della Ricerca. (2016),
National Plan for Digital Education.
http://www.istruzione.it/scuola_
digitale/allegati/2016/pnsd_en.pdf
2. Fondazione Nord Est. Forum
Economico del nordest, (2018),
http://www.fondazionenordest.net/
3. FABLAB a Scuola. Il progetto
per realizzare FabLab nelle scuole
del Nord-Est, (2018), http://www.
fablabascuola.it/
4. FabLab@school – Palermo,
(2018), https://www.fablabs.io/labs/
fablabschoolpalermo.
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Sådan læses
vejledningen
Lærere i Spanien, Italien, Holland og
Danmark har i to år arbejdet på at integrere
nye læringsmetoder relateret til digital
fabrikation i konkrete læringsmiljøer. De
har udviklet elever og læreres kompetencer
i at involvere sig i autentiske design
problemer, kritisk design med og refleksion
om teknologi. I sidste ende styrker disse
kompetencer elevers evne til at træffe mere
informerede beslutninger om teknologi i
deres liv, og gør dem i stand til at tage aktiv
del i at udvikle vores fremtidige digitale
samfund.
Projektet har udviklet tre hovedresultater:

fremlægger den også et nogle inspirerende
projekter, som blev udviklet af lærerne i
løbet af projektet. Vejledningen er også et
resultat af processen over to år, hvor lærere
fra forskellige lande deltog i workshops
og høstede nye metoder og erfaringer i
deres egne klasseværelser. Gennem en
proces bestående af opdagelse, praktisk
undervisningserfaring, samarbejde og
konstant evaluering udført af Århus
Universitet er de metodiske principper
og lærerprojekter præsenteret i denne
vejledning blevet udviklet. Denne vejledning
er derfor rettet mod lærere, men ikke
udelukkende. Som følge af den stigende
betydning af digital fabrikation blandt
elever i skoler, så kan denne vejledning
også bruges som et forslag til politikere
på forskellige niveauer, til hvordan de kan
forbedre deres uddannelsessystem i deres
skoler eller regioner.

Et sæt a metodiske principper til brug
i uddannelse af digital fabrikation i
skoler

“Huset af ord” Projekt.

En vejledning i uddannelse i digital
fabrikation rettet mod lærere.
Anbefalinger af politikker til
implementering af FabLab tilgang til
undervisning og læring
Denne vejledning er et af hovedresultaterne
af FabLab Schools EU-projektet. Den
beskriver den afprøvede tilgang, herunder
metode and principper i forhold til
designtænkning og digital fabrikation i
uddannelsessammenhæng.
Derudover
“Citater og vinylskærer” Projekt.
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INTRODUKTION:
Uddannelse
i det 21. århundrede

“Tinguely” Projekt.

“Huset af ord” Projekt.
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Nutidens elever står i dag over for et samfund
som bliver mere og mere digitaliseret,
globaliseret og er i konstant forandring.
Fremtidens kompetente medarbejdere og
borgere er individer, som kan lære at tilpasse
sig ny viden – alene eller i samarbejde. Som
en konsekvens af dette, er målsætningerne
for uddannelse ikke længere hvad du lærer,
men hvordan du lærer det og hvad du
kan bruge det du lærer til. Det er er blevet
vigtigt at ’’lære hvordan man lærer’’ og at
’’fine nye læsninger på nye problemer’’.
Dette repræsenterer diskussionen af
’’kompetencer i det 21. århundrede’’ – hvilke
kompetencer er det brug forfor at bedst at
imødegå fremtidens udfordringer.
Det er ikke en klar definition af det 21.
århundredes kompetencer, men de er
generelt definereret som kompetencer,
unge forventes at have for at være
kompetente medarbejdere og borgere i det
21. århundredes videnssamfund. Inspireret
af OECD og forskning foretaget af Aarhus
Universitet, har FabLab Schools EU-projektet
arbejdet med seks hovedkompetencer for
livet i det 21. århundrede, herunder arbejde
og uddannelse:
Kritisk tænkning
Kommunikation og samarbejde
Kreativitet og innovation
Kompleks problemløsning
Teknologisk mestring
Digitalt borgerskab

Kritisk tænkning handler om at håndtere
verden på en måde som er problemløsende,
analyserende,
argumenterende
og
evaluerende
Kommunikation
og
samarbejde:
Kommunikation handler ikke kun om at tale
– det handler også om at lytte. At give udtryk
for ideer, at bruge forskellige platforme og
at finde nye måder at udtrykke sig selv på.
Samarbejde handler om at samarbejde på
lige fod i forskellige processer, om at være
ansvarlig og at være åben for nye måder at
arbejde sammen på.
Kreativitet og innovation omhandler
kompetencer i forhold til at skabe, opfinde og
at være vedholdende. At tænke opfindsomt,
lære af erfaringer og se nye muligheder.
Kompleks problemløsning handler om
kompetencer i at løse nye, løst definerede
problemer i komplekse og virkelighedsnære
sammenhænge.

Digital fabrikation
og designtænkning i
uddannelser

ved at engagere dem i at udvikle nye
former for digital teknologi, såsom digital
fabrikationsværktøjer,
microcomputere
og programmeringssoftware, i et forsøg
på at gøre dem til agenter i designet og
udviklingen af deres fremtid.

Design tænkning og digital fabrikation
bliver en større og større del af
folkeskoleundervisningen som en måde
at adressere kompetencer i det 21.
århundrede på. Digital fabrikation involverer
design og fremstilling af produkter ved hjælp
af avanceret teknologi. Digitale teknologier
gør det muligt for elever at arbejde med
vidensproduktion og konstruktion på
et nyt niveau, hvor indsigt, værdier og
ideer bearbejdes digitalt og fysisk. De
digitale redskaber gør eleverne i stand til
at visualisere ideer på et øjeblik – om det
så er en fremtidsby, en produktidé eller
en historisk rekonstruktion. Ydermere
styrker det deres iværksætterånd, fordi
teknologierne gør dem i stand til at skabe
og se nye løsninger og koncepter i verden
omkring dem. Designtænkning er en tilgang
til innovation og kompleks problemløsning
baseret på designteori og praksis. Tilgangen
bruges af designere på tværs af industri og
forskningsinstitutioner til at udvikle relevante
løsninger gennem iterative og kreative
processer af design og innovation.

“OpmærksomhedsFabrikken ” Projekt

Teknologisk mestring handler om at kunne
bruge velkendt teknologi på nye måder og
generelt at bruge teknologi for at forbedre
handlingsmuligheder.
Digitalt borgerskab fokuserer på at styrke
individers evne til at handle og at handle
som borgere i et samfund med stadig mere
teknologi.

Der er mange gode grunde til at arbejde
kreativt med design og teknologi på
den måde, som dette projekt har gjort.
For det første kan der fokuseres på de
uhåndgribelige resultater af af design,
såsom nye kompetencer, nye indsigter og
en reflekterende holdning til teknologi og
give eleverne mulighed for at blive en del af
at skabe vores fremtidige samfund. Gennem

Lærere er nøglen til skolers bidrag til fortsat
vækst og velstand i EU. På samme tid spiller
lærere en vigtig rolle i at forbedre børn
og unges forståelse og kritiske tænkning
i forhold til et mere og mere digitaliseret
samfund. Uddannelsesinstitutioner er
nødt til at udvikle elevers forståelse og
tænkning i retning mod sådan en fremtid,
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samarbejde og problemløsningsaktiviteter
lærer eleverne om kritisk tænkning, kompleks
problemløsning, digitalt medborgerskab
og samarbejdsevne. Nutidens elever står i
dag over for et samfund, der bliver mere og
mere digitaliseret, globaliseret og i konstant
forandring.
Fremtidens
kompetente
medarbejdere og borgere er individer, som
kan lære at tilpasse sig ny viden – alene
eller i samarbejde med andre. Som en
konsekvens heraf, er målsætningerne for
uddannelse ikke længere hvad du lærer,
men hvordan du lærer det og hvad du kan
bruge det du lærer til. Det er er blevet vigtigt
at ’’lære hvordan man lærer’’ og at ’’finde
nye løsninger på nye problemer’’. Dette
er diskussionen af ’’kompetencer i det 21.
århundrede’’ – hvilke kompetencer er der
brug for at imødegå fremtidens udfordringer.
For det andet er der i europæisk kontekst
et stort politisk fokus på samfundets
udfordring med at forberede unge på det
digitaliserede samfund. Ideen om det 21.
århundredes kompetencer er et forsøg på
at italesætte de kompetencer, der er brug
for at få succes i det meget globaliserede
og digitale medie samfund. Nogle af disse
kompetencer er tæt forbundne med børns
evne til at skabe ved hjælp af digitale
materialer og ligeledes løse komplekse
samfundsrelevante problemer, selvom
sådanne kompetencer ikke er nye. Professor
Paulo Blikstein, der grundlagde det globale
FabLab @ School koncept på Stanford
University, hævder, at den hurtigt voksende
rækkevidde af digital fabrikationsteknologi
er en «demokratisering af innovation», der
understreger mulighederne for at inddrage
børn i design af nye teknologier ved at

indføre disse teknologier i det formelle
uddannelsessystem.
FabLab Schools EU-projektets tilgang
til designtænkning og digital fabrikation
er influeret af det skandinaviske
deltagerdesign og er blevet udviklet i
sammenhæng med danske FabLab@
SCHOOLdk projekt (2013-2017) af Århus
Universitet. Inden for FabLab Schools EUprojektet er denne tilgang blevet udviklet
til en europæisk uddannelsesinstitution,
der integrerer innovative teknologier og
undervisningsmetoder i og på tværs af
forskellige uddannelsesmæssige emner og
sammenhænge. Målet for projektet er at
demonstrere levedygtigheden af sådanne
teknologier og tilgange til uddannelsesformål
og sammenhænge i Europa som helhed.

En designbaseret tilgang
til digital fabrikation

Figur 1. designprocesmodellen til
digital teknologi i undervisningen.

Designmodellen foreskriver
ikke specifikke handlinger eller
projektforanstaltninger, men viser
blot, hvordan designprocessen
udvikler sig. Hensigten er at tilskynde
eleverne til at være opmærksomme
på deres proces, deres samarbejde og
deres valg under processen, snarere
end at fokusere udelukkende på
det konkrete resultat af her-og-nu
ideer. Der er ikke nogen formelle
anvisninger på, hvordan man bruger
modellen, hvilket højner elevernes
mulighed for selv at styre de
forskellige faser med designopgave,
feltstudier, idégenerering og
fabrikation og de sidste faser med
argumentation og refleksion.
Eleverne skal have kontrol over
designprocessen, mens de gradvist
bliver fortrolige med designopgaven
og de aktiviteter som opstilles af
designeksperterne.

Designopgave

Refleksion

Feltstudier

Idégenerering

Argumentation

Fabrikation

Modellen er designet til at lette og støtte
eleverne i deres rolle som ansvarlige for hele
designprocessen. For det første understøtter
designmodellen et igangværende samspil
mellem divergent og konvergent tænkning
og handling, hvilket tvinger eleverne til at
åbne deres designproces og inddrage nye
perspektiver og efterfølgende fravælge
noget andet i deres bestræbelser på at
nå en meningsfuld designløsning. Dette
kræver et højt niveau af samarbejde,
engagement og ansvar fra eleverne. For
det andet indeholder designmodellen en
argumentation og refleksion, der er de to
aktiviteter, der afslutter hver iteration. Ved at
gøre refleksion til en del af designaktivitetens
resultat udvikler eleverne en reflekterende
indstilling til teknologi og design over tid.

Denne tilgang til design og teknologi
i undervisningssammenhæng
drejer sig om, hvordan vi gør elever
og lærere i stand til at udvikle en
kritisk og nuanceret forståelse af
digital teknologi og giver dem de
kompetencer, der er nødvendige
for at være en del af fremtidens
digitaliserede samfund. Tilgangen
er operationaliseret ved hjælp af
designprocessens aktiviteter. I FabLab
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undersøgende designproces, samtidig med
at de får en forståelse for den potentielle
værdi af designtænkning i læreprocesser.
Modellen kan sammenlignes med andre
generiske designprocesmodeller, men
integrerer flere dimensioner, som er
centrale i undervisningssammenhæng
såsom feltstudier til at undersøge og
udforske problemer fra virkelighedens
verden, og argumentation og refleksion til at
udvikle elevernes refleksive færdigheder og
designkompetencer.

EU-projektet blev modellen brugt som
en skabelon til at 1) udvikle kurser og
praktiske forsøg til elever i forskellige
uddannelsessammenhænge i Europa
(se kapitel med lærernes projekter),
og 2) at udvikle metodiske principper
baseret på praktisk erfaring som kan
gøre vores erfaringer brugbare for
en bredere målgruppe (se kapitel
Metodiske principper).

En iterativ
designprocesmodel
Modellen består af seks design
hovedaktiviteter, som hver har adskillige
underaktiviteter: (1) en designopgave til
at indramme en udfordring af kompleks
eller autentisk karakter og for at planlægge
designprocessen; (2) feltstudier til at
undersøge og udforske konteksten og
brugerne såvel som eksisterende viden om
emnet; (3) idégenerering til den kreative
udvikling af ideer ved hjælp af forskellige
teknikker og materialer; (4) fabrikation til
fremstilling af mock-ups og prototyper af
koncepter ved hjælp af digitale teknologier
og analoge materialer; (5) argumentation til
afprøve designprodukter og -koncepter og til
refleksion over designvalg og argumentation
for processen ; og (6) refleksion over
læringsudbyttet – eller designkompetencer
– udviklet gennem hele designprocessen.
Aktiviteterne understøtter elevernes og
lærernes evne til arbejde sig igennem en

Modellen kan bruges som et værktøj
hvorigennem eleverne kan blive engageret
i kulturproduktioner ved at fremstille nye
digitale artefakter og løsninger til brug for
meningsfulde praksisser og komplekse
udfordringer. Modellen giver eleverne
mulighed for at manøvrere gennem en iterativ
og undersøgende proces i sammenhæng
med deres fokus og interesser inden for
en given designudfordring. Rammen giver
eleverne mulighed for at udvikle en række
designkompetencer gennem refleksion,
syntese og hands-on designarbejde frem
mod samskabelse af ønskede forandringer.
På den måde kan modellen bruges som et
refleksivt værktøj til at udvikle elevernes
oplevelse af ansvar som kritiske medskabere
af et digitaliseret samfund.
Helt overordnet kan denne model hjælpe
med at udvikle elevers kompetencer i:
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Iterativ and undersøgende
designtænkning
Virkelighedsnær og dilemmabaseret
læring
Integration af fysiske og digitale
materialer
Udvikling af et design- og
innovationssprog
Kritisk argumentation og refleksion
Divergent og konvergent tænkning

Designopgave og
feltstudier
De første aktiviteter involverer eleverne i
en kontekstbaseret tilgang til at arbejde
med udfordringer fra virkelighedens
verden og udvikling af mulige fremtider.
Procesmodellen lægger vægt på en
kritisk tilgang til
designudfordringen,
indramning og prioritering af fokus i et
større felt af muligheder. Baseret på en
indledende forståelse af designproblemet,
designopgaven, bevæger eleverne sig
gennem udforskning og feltstudier for at
undersøge relevante sammenhænge og
brugergrupper og derigennem generere
empiriske data og indsigter til de følgende
aktiviteter med idégenerering og fabrikation.
Vigtige læringsaspekter af disse aktiviteter er
undersøgelse og prioritering i en kompleks
situation ved hjælp af ens forudgående

viden, værdier og erfaringer, så man kan
opstille spørgsmål og indgå i en proces
med indramning og genindramning af både
problem og løsning. Undervisningspraksis
lægger ofte ikke vægt på de kontekstuelle
aspekter af forståelse og udformning
af et specifikt problem, men behandler
problemer som foruddefinerede eller noget,
der skal opdages. Vores tilgang lægger
vægt på evnen til at løse komplekse og
virkelighedsnære udfordringer og evnen til
at udforske, analysere og skabe en syntese
af relevante former for digital og kulturel
produktion som svar på udfordringerne.

med at udvikle forskellige løsninger og
vælge de mest lovende og relevante
ideer til den konkrete udfordring.
Fabrikationsaktiviteterne er karakteriseret
ved iterativt at udforske, implementere og
teste designideer. Eleverne lærer ved ’at
gøre’ og at problemløse. De lærer at arbejde
sammen om designideer og i fællesskab
med andre at udvikle tekniske kompetencer,
der er nødvendige for at kunne arbejde
kreativt med digital teknologi. Idégenerering
og fabrikation kombinerer således en handson praksis med refleksivitet i arbejdet med
konkrete problemer og innovative løsninger.

Idégenerering og
fabrikation

Argumentation
and refleksion

Idégenerering og fabrikation dækker
over aktiviteter som ofte bliver refereret til
som skitsering, begrebsliggørelse, mockup, prototypefremstilling (’prototyping’),
implementering og testning. Fokus er
her på elevers evne til at komme ud med
(eksternalisere) deres ideer på en måde,
som tillader dem at undersøge og lave
dem om til arbejdsidéer. På området
idégenerering findes der allerede en
overflod af designredskaber og -teknikker,
som gør det muligt at samarbejde om og
kommunikere nye ideer og mulige fremtider.
Disse aktiviteter udfordrer eleverne til at
finde på måder at lave deres abstrakte
ideer om til håndgribelige ting og scenarier
og til at arbejde med integration af diverse
analoge og digitale materialer.

De sidste to aktiviteter med argumentation
og refleksion er centrale for vores tilgang til
design og teknologi. De dækker over evnen
til at udvikle argumenter og refleksioner over
de digitale artefakter og læringsudbyttet
af designprocessen. I argumentation
præsenterer eleverne deres arbejde og får
feedback fra deres klassekammerater og
eksterne partnere. De formidler og tester
den påtænkte anvendelse af artefakterne.
På denne måde reflekterer og udvikler de
et sprog for deres beslutninger og prioriteter
gennem processen. På baggrund af disse
samarbejdsaktiviteter kan eleverne ændre
og udvikle deres produkter og forfine deres
argumenter i forhold til kravene i deres
designopgave. Sådanne overvejelser
kan baseres på indsigter fra processen,
om problemet, specifikke brugergrupper,
teknologiske begrænsninger mv.

Tilgængeligheden
designmaterialer
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af
hjælper

forskellige
eleverne

Den
afsluttende
refleksionsaktivitet
omfatter kollaborative og personlige
refleksioner over læringsudbyttet af
den iterative designproces, det kreative
arbejde med teknologi og løsningen af
virkelighedens problemer. Fokus er ikke på
en formel vurdering af elevernes udbytte af
undervisningen, fremstillingen af æstetiske
genstande eller tekniske færdigheder.
I stedet lægges der vægt på kvalitative
tegn på elevernes udvikling af evnen til
at designe, deres digitale mestring og
forståelse af arbejdet med digital teknologi
og design som sammenhængende praksis.
Eleverne er i stand til at reflektere over
deres faglige eller personlige læringsudbytte
af designprocessen, og på den måde
fastsætte mål for fremtidige aktiviteter. De
kan også vurdere læringsudbyttet i forhold
til deres evne til selv at vurdere relevansen
og indvirkningen af teknologiske løsninger
på specifikke personer, sammenhænge og
udfordringer.
I takt med at elever og lærere bliver mere
fortrolige med tilgangen til designtænkning
og digital fabrikation, vil du kunne navigere
mere frit mellem forskellige aktiviteter og
faser i modellen. På den måde betoner
designprocesmodellen hele processen fra
udforskning, idégenerering og fremstilling af
mock-ups til den første præsentation af en
prototype, argumentation for designidéer og
refleksioner over læringsudbyttet og mulige
samfundsmæssige implikationer af idéerne.
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Vurdering af
proces, produkt og
læringsudbytte

En ramme om
tilrettelæggelse af
designprocessen
I tilrettelæggelsen af hver fase i
procesmodellen bør læreren arbejde med
sammenhængen mellem:

Produkt:
I hvilket omfang var eleverne i stand
til at udvikle sig og fremstille deres
ideer?
Hvilke materialer og teknologier
blev integreret i løsningen og hvilke
successer og udfordringer var der?
Hvor godt hang elevernes
løsningsforslag sammen med
designopgaven og -udfordringen?

Der er mange måder at vurdere et projekt
på ud fra lærerens fokus på læring,
designudfordringen,
elevens
viden
og færdigheder, projektets varighed
og ressourcer. Her er der nogle af de
generelle evalueringspunkter i forhold
til designudfordring, proces, produkt og
læringsudbytte.

Læringsmål
Designmaterialer
Aktiviteter
Vurdering

Læring:
Hvilke slags læringsudbytter gav
processen alle de involverede?
Hvor opstod de mest interessante
læringsudbytter – for både elever og
lærere?
Hvordan blev læringsudbyttet
vurderet under og efter processen?

Designudfordring – et problem fra
virkeligheden:
Hvordan arbejdede eleverne med
at indramme og gen-indramme
designudfordringen?
Blev eleverne motiverede af
designudfordringen og var de i
stand til at identificere sig med den?
I hvilket omfang har
designudfordringen givet
indsigt i og refleksion over
samfundsudfordringer?

1. Hvad er læringsudbyttet for eleverne?
2. Hvilke designmaterialer laver du/giver du til eleverne?
3. Hvilke designaktiviteter stiller du op for elevernes designproces?
4. Hvordan evaluerer og vurderer du elevernes arbejde og proces?
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Proces:
Hvilke aktiviteter og faser var de
mest succesfulde og udfordrende
for eleverne og hvorfor?
Hvilke sammenbrud skete der
i processen og med hvilket
læringsudbytte?
I hvilken grad udvikler elever
kompetencer i forhold til en
designproces (f.eks. udforskning,
sprog, vurdering, refleksion osv.)?
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Metodiske
principper
Formålet med projektet er at udvikle en metode til
undervisning og læring med digital fabrikation og design - en
metode med principper, der gør læring af det 21. århundredes
kompetencer i og på tværs af europæiske lande lettere. I
det følgende beskrives de konkrete metodiske principper.
Kapitlet præsenterer kort en udvidelse af designcirklen som
en praktisk ramme for lærernes planlægning, idet der lægges
vægt på læringsaktiviteter, designmaterialer, læringsmål og
evaluering. Derefter præsenteres fokus og pædagogiske
principper for hver fase i designprocessen som en vejledning
for lærere, der arbejder med designciklen. Derudover
præsenteres et udvalg af de vigtigste succeskriterier og
udfordringer for hver fase i processen.
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Designopgave

færdigheder kommer i spil. Lær eleverne
at stille nysgerrige spørgsmål. Øv kritisk
tænkning og dokumentation med dem,
som kan understøtte en progression i
deres læring.
Skab muligheder for elev-til-elev, lærertil-lærer, elev-til-lærer læring. Evaluering
det!

Fasens fokus:
At
indramme
og
udforske
designudfordringen og vælge fokus
inden for et større felt af muligheder.
At planlægge designprocessen, roller,
ressourcer og begrænsninger.
At skabe plads til forståelse af og læring
om forestående design
At konkretisere designudfordringen
ved hjælp af en række spørgsmål eller
områder, der skal undersøges.

Det er en succes når:
Designopgaven er realistisk og
meningsfuld for eleverne.
Eleverne forstår, hvordan de kan
håndtere udfordringen ved hjælp af
designcirklen som en læringsmæssig
ramme.
Eleverne med engagement og
vedholdenhed arbejder sammen om
at finde den bedst mulige løsning på
opgaven, og tager ansvar for deres
personlige rolle i processen.

Pædagogiske principper:
Sæt tid nok af til processen, så elever
kan få en forståelse for kompleksiteten
af denne designopgave. Skab
gennemsigtighed omkring elevernes
roller, faglige krav, forventninger og
deadlines.
Inddrag
elevernes
forforståelse.
Undersøg begreber og faglige områder,
så eleverne har samme udgangspunkt
for at løse problemerne og taler det
samme ’’sprog’’.
Iagttag løbende design cirklens
forskellige faser, så eleverne øver sig i at
finde de bedst mulige ideer og løsninger.
Sæt fokus på en holistisk tilgang.
Inddrag forskellige materialer og tilgange
til undervisning, så eleverne bliver
bekendte med både analoge og digitale
værktøjer og materialer i hver fase.
Sørg for at eleverne øver forskellige
samarbejdsmetoder
undervejs,
så elevernes forskellige viden og

Det er en udfordring når:
Designopgaven ikke giver mening for
eleverne, fordi den er for åben, kompleks
eller ganske enkelt irrelevant.
Der ikke er tid nok til at eleverne
kan fordybe sig i opgaven, så de
ikke får mulighed for at arbejde med
udgangspunkt i samme sprog og viden.
Der ikke har været tilstrækkelig
uddybning af opgavens forskellige faser
med det resultat, at overblikket over
opgaven går tabt.
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Feltstudier

Fasens fokus:
At forstå udfordringens sammenhæng
og problemfelt: Hvad er konteksten,
hvem er brugerne, hvad er deres behov
eller udfordringer, etc.?
At finde forskellige kilder til data og viden
om emnet.
At observere folks opførsel, stille
relevante spørgsmål, finde temaer og
udfordringer, der er relevante i forhold til
designopgaven.

Det er en succes når:
Eleverne bruger empirisk data og
indsigter til at få ideer til at løse deres
opgave.
Eleverne tør udfordre sig selv og er
nysgerrige på brugerens mening og
viden.
Eleverne kender deres roller og opgaver
baseret på samme udgangspunkt eller
forudsætninger.
Det er en udfordring når:
Eleverne skal arbejde med opgaver,
som ligger uden for deres tryghedszone.
Eleverne ikke forstår vigtigheden af at
bruge feltstudier til at opnå ny viden,
men finder løsninger, der bunder i
egne antagelser og ikke formår at
omsætte individuel viden til brug for
gruppearbejde.
Elever ikke bruger tid nok på deres
feltstudier, men hurtigt bevæger sig
videre til idéfasen.

Pædagogiske principper:
Brug
forskellige
metoder,
herunder interviews, foto safarier,
brugerundersøgelser, etc.
Skab et samarbejdsmiljø, hvor alle ser
værdien af hinandens personlige og
faglige viden og erfaringer. Husk fokus
på mulige fordomme.
Giv eleverne et bredt kendskab til
analoge og digitale værktøjer og deres
anvendelse.
Øv udvikling og analyse af empiriske
data med eleverne, så de bliver i stand
til at omsætte viden fra denne fase til
idégenereringsfasen.
Hjælp hinanden (både lærere og
elever) med at finde de indsigter og
udfordringer, som giver den bedste
løsning af designopgaven.
Udfordr eleverne til at bevæge sig
ud af deres tryghedszone. Skab et
læringsmiljø, hvor der opfordres til mod
og vedholdenhed.
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Idégenerering

Fasens fokus:
At skabe mange ideer baseret på
indsigter, behov og muligheder fra
designudfordringen og feltstudierne.
At arbejde kreativt med og integrere
forskellige materialer, værktøjer og
metoder til idégenerering.
At systematisere ideer og indsigter
og vælge den eller de ideer, der bedst
passer til designudfordringen.

Opfordr eleverne til at skabe ideer
sammen og individuelt. Skab et
miljø, hvor eleverne bygger videre på
hinandens idéer og gør dem synlige for
alle.
Skab et læringsmiljø hvor de skæve og
vilde ideer er mulige.
Det er en succes når:
Eleverne kan få flere ideer, er åbne
for andre ideer og kan ændre egne
perspektiver
Eleverne bliver inspirerede ved at bruge
forskellige former for materialer – både
til mock-ups og til det endelige design.
Eleverne kan omsætte viden fra
feltstudierne til denne fase.

Pædagogiske principper:
Det er vigtigt at bruge forskellige
undervisningsmetoder- og materialer
til at genere ideer; LEGO, ler, billeder,
papir, scenarier, osv.
Giv eleverne værktøjer og en struktur til
at give og modtage konstruktiv feedback
på deres idéer.
Opstil en grænse for antallet af ideer,
men lad eleverne have nok ideer, så de
har nogle at vælge mellem. Find en god
balance.
Lav specifikke øvelser for at øve
divergerende
og
konvergerende
ideudvikling.
Lær eleverne at fremlægge deres idéer
foran forskellige publikummer. Brug
forskellige former for kommunikation og
feedback.

Det er en udfordring når:
Eleverne er nødt til at give slip på deres
første og umiddelbare idé og skal ændre
perspektiv.
Eleverne har svært ved at modtage,
forholde sig kritisk og er ude af stand til
at se muligheder.
Eleverne er nødt til at bruge andres
indsigter og ideer (fra en feltanalyse),
som ikke nødvendigvis matcher deres
egne personlige ideer og ønsker.
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Fabrikation

Fasens fokus:
At omsætte ideer og koncepter til mockups, prototyper og produkter.
At vælge analoge og digitale materialer
til at omsætte ideer til prototyper og
produkter.
At arbejde kreativt og undersøgende
for at kunne skabe med forskelige
fabrikationsteknologier.
At visualisere og præsentere artefakter
på mange måder samtidig med en
løbende justering.

Sørg for, at eleverne øver sig i at
se, at der kan være flere forskellige
designløsninger.
Det er en succes når:
Eleverne formår at omsætte et analogt
design til et digitalt produkt eller en
digital artefakt.
Eleverne kan anvende de digitale
teknologiers
muligheder
og
begrænsninger.
Eleverne oplever værdien af de
forskellige faser og bruger denne viden
i produktfabrikationen.

Pædagogiske principper:
At give eleverne en grundlæggende
viden om de forskellig teknologier og
deres begrænsninger, så de eleverne
bliver i stand til at træffe kvalificerede
valg i fabrikationsprocessen.
Sørg for, at eleverne er bevidste om
roller i denne fase, herunder hvem der
har de nødvendige kompetencer til at
påtage sig disse roller i fasen.
Fremstil mock-ups tidligt i processen,
så eleverne bliver i stand til at justere
undervejs inden den endelige fabrikation
Få kreativitet og eksperimenteren i spil –
både med analoge og digitale værktøjer.
Sørg
for,
at
eleverne
øver
grundlæggende færdigheder undervejs
og skub til elevernes tryghedszoner.

Det er en udfordring når:
Tid, antal af elever og sproglige
færdigheder begrænser den optimale
brug af teknologien.
Eleverne mangler nysgerrigheden efter
at fordybe sig i fabrikationen og ikke
tager individuelt ansvar for processen.
Eleverne ikke har de grundlæggende
praktiske færdigheder på plads til at
kunne udføre opgaven.

39

Argumentation

Fasens fokus:
At vurdere kvaliteten af produkt og
proces, og skabe sammenhæng mellem
designudfordringen, elevernes fokus og
det endelige produkt.
At teste og evaluere designresultat i
forhold til brugere og interessenter.
At finde argumenter for styrker og
svagheder på baggrund af valg foretaget
i processen.
At udvikle et sprog til at beskrive
bevægelsen mellem faserne, fra
eksempelvis mock-up og prototype til
det endelig produkt.

Giv eleverne et godt stillads til, hvordan
de øver en god præsentation og lad dem
pitch’e deres ideer og præsentationer for
andre, inden den endelige præsentation.
Det er en succes når:
Eleverne er i stand til at indgå i en
dialog med hinanden, modtage
feedback, tilpasse deres produkt i
overensstemmelse hermed, evaluere
deres arbejde undervejs og afspejle
dette i deres argumentation.
Eleverne er i stand til at argumentere
for, hvordan det færdige produkt
understøtter designopgaven og de
opstillede læringsmål.
Eleverne er i stand til lave en
præsentation som fanger tilhørerne.

Pædagogiske principper:
Sørg for at alle elever spiller en rolle i
argumentationsfasen.
Lav mock-ups tidligt i fasen, så eleverne
kan prøve igen og igen, inden det
endelige resultat.
Eleverne bør have en grundlæggende
viden om forskellige teknologier, så de
kan argumentere for det endelige valg
og den endelige løsning.
Giv eleverne redskaber, der støtter dem
i konstruktiv feed-forward og feed-back i
arbejdet med designopgaven.
Fokuser på elevernes udvikling af et
sprog, der gør dem i stand til at beskrive
deres designproces- og resultat.
Skab fra start til slut et læringsmiljø,
hvor tryghed, tillid og gensidig respekt
for forskellighed er væsentlige værdier.

Det er en udfordring når:
Eleverne ikke demonstrerer fælles
ejerskab over designprocessen.
Eleverne ikke arbejder konstruktivt
med at give og modtage feedback, ikke
kan se værdien af deres fejl – og ikke
erkender deres fejl.
Eleverne er ude af stand til at forsvare
deres valg på en sådan måde, at andre
elever kan forstå dem, stille relevante
spørgsmål og udtrykke nysgerrighed på
måder, som kan føre læringen endnu
videre.
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Refleksion

Fasens fokus:
Skab refleksion over læringsudbyttet
i forhold til både proces, produkt og
læringsmålene.
Reflektér over styrker og svagheder,
herunder overvejelser over, hvordan
læring sker gennem designprocessen
og mellem faserne.
Skab en dialog og feedback, som
eleverne kan tage læringsudbyttet
med til andre projekter, emner og
sammenhænge.

Vis og få elever til at øve sig i, hvordan
de kan overføre viden fra deres arbejde
med designopgaven til andre faglige
områder.
Det er en succes når:
Eleverne kan reflektere over, hvad
der virkede bedst i hver fase og i
designprocessen som helhed.
Eleverne er motiverede til afprøve
og forbedre deres løsninger så både
processen som helhed og produktet
giver de bedst mulige resultater.
Eleverne er i stand til at se, at det, de har
lært, kan bruges i andre sammenhænge.

Pædagogiske principper:
Eleverne
skal,
fra
første
undervisningstime, dokumentere deres
proces ved hjælp af logbøger, film, etc.
Skab mulighed for, at eleverne kan
reflektere kritisk over erfaringer
og beslutninger efter hver fase i
designprocessen.
Opmuntr eleverne til at lære af deres
fejl og til at bruge dem konstruktivt til
forbedringer.
Lær eleverne vigtigheden af at få
forskellige evner og kompetencer i spil,
og lær dem, at vi lærer på forskellige
måder.
Få eleverne til at reflektere over
vigtigheden af samarbejde.
Helt fra begyndelsen bør eleverne
tilegne sig og øve begreber og få et
fælles sprog, som vil få betydning for
refleksionsfasen.

Det er en udfordring når:
Eleverne ikke er i stand til at arbejde
konstruktivt i forhold til fejl og kritik.
Eleverne ikke er i stand til, at se hvordan
design brief, produkt og proces hænger
sammen.
Eleverne ikke er i stand til, at reflektere
over deres egen rolle, men i stedet
skyder skylden for fejl over på andre.
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“Vores bæredygtige skole” Projekt.

“Tinguely” Projekt.
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mm

X

20

N°

mm

De første skridt er nogle gange de vanskeligste. Dette afsnit skal
gøre det enklere for dig at gå i gang med designtænkning og
digital fabrikation. Lærerne i projektet har selv udviklet projektet,
hvor de har øvet sig i metode og de pædagogiske principper, der
er beskrevet i de to foregående kapitler. 15 udvalgte projekter er
inkluderet i denne vejledning. Yderligere projekter kan findes på
FabLab Schools EU’s hjemmeside (http://fablabproject.eu/manual)
. Projekterne beskæftiger sig med en bred vifte af emner lige fra
sprog og kunst til geografi til teknologi. Hvert projekt præsenteres
som et resumé med en kort introduktion efterfulgt af skema med
praktisk information om aldersgruppe, tid og fagligt emne. De korte
beskrivelser skal gøre det lettere for dig at vælge hvilket projekt, der
passer til dine behov og ideer, og hermed hvilket projekt du kunne
begynde med. Et link giver dig adgang til yderligere oplysninger om
det pågældende projekt, såsom lektionsplaner, udstyr, forventede
udfordringer og læringsmål. Denne yderligere information er kun
tilgængelig på engelsk.
Resuméerne er tænkt som en måde til at komme i gang med at
undervise i digital fabrikation og designtænkning på. Projekterne
lægger op til, at du tilpasser dem din egen undervisning. Faktisk vil
din lokale kontekst og de tilgængelige materialer højst sandsynligt
afvige fra dem, der er beskrevet i denne vejledning. Men vi vil opfordre
dig til at blive inspireret, improvisere og tilpasse disse projekter og
forhåbentlig dele dine erfaringer med dine kollegaer.

Lad os komme i gang!
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86487952
4975285486597421
731256958427958648513265
25669487821
56947218547
2386598
7484713
4872149
7846565
5778547
9852365
9784622
1232698
312984
466865
55
97

654
5132589
85964597846
5412 31326549849
7413568 75432156478
56879645321 56481235698
3216548123546984332134
9654123569768542321654
1654983125697878854258
7256485478564321654832
8792365483254683215648
13
2156845978751265461549
148789974
7846532978544564789456
54321564787946523
4978452159846523366112
812354698433213456879645
3215648123569874135687
48321654983125697878854258965412
3569768542321654321654
156845978751265461549879236548325468321 5648725648547856432165
51328546798547531286459877845123145647846532978544564789456132
5986551487561546312563224587784569854548786468765489757984
568461456981435689786541326532165483215478485478451246
568478451235145648943123125489712366985825477147144
41356875432156478541231326549849156876875315351
1654812354698433213456879645321564812356987
125697878854258965412356976854232165432
321564872564854785643216548321654983
45978751265461549879236548325468
8465329785445647894561321568
598465233661121487899747
2156478794652349784521
5648123569874135687543
4698433213456879645321
6854232165432165481235
9787885425896541235697
6432165483216549831256
5468321564872564854785
5126546154987923654832
56478945613 21568459787
51231456478 46532978544
46798547531 28645987784
64687654897 57984513285
22458778456 985454878
1487561546312563
451246598655
456458978
45478
8

456
9852315
64879546958
948945623132145
874651234578653147
8965321846512354697865
4312334896453218456123
4561232458679653214569
8524588787965213894561
2384561234658745846527
8465123864523845632978
9451645621578795486512
31
6549874654458792356487
479987841
2116633256489512548794
32564978746512345
7865314789653218465123
546978654312334896453218
4561234561232458679653
21456985245887879652138945612384
5612346587458465278465 123864523845632978945164562157879548651
23165498746544587923564874654132154877895468213574589764582315
4897579845678646878454589654877854223652136451657841556895
642154874584874512384561235623145687986534189654164865
441741774528589663217984521321349846541532154874865
15351357867865194894562313214587465123457865314
7896532184651235469786543123348964532184561
234561232458679653214569852458878796521
389456123845612346587458465278465123
86452384563297894516456215787954
8651231654987465445879235648
747998784121166332564895
1254879432564978746512
3457865314789653218465
1235469786543123348964
5321845612345612324586
7965321456985245887879
6521389456123845612346
5874584652784651238645
2384563297894516456215
7879548651231654987465
4458792356487465413215
4877895468213574589764
5823154897579845678646
87845458965487785422
3652136451657841
556895642154
879854654
87454
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“Den bæredygtige by” Projekt.

Lærernes
projekter

47

Forfatterens navn:
Math. Nijsten
Teresialyceum, Tilburg – Holland

I dette projekt skaber eleverne et robotinsekt, som afspejler elevernes
egne evner. Som en del af designopgaven drøfter eleverne deres egne
kompetencer, sport, hobbyer osv. Undersøgelse af eksisterende robotter
og insekter er en del af feltstudiefasen. Efter en idégenereringsfase vil
præfabrikerede materialer kombineret med laserskæring og 3D-printning
blive brugt til at lave et robotinsekt-insekt. Et vigtigt krav til insektet er, at
det rent faktisk kan bevæge sig ved hjælp af en motor. Som afslutning
på lektionerne skal eleverne præsentere robotten. De fortæller deres
kammerater om, hvad de har gjort, hvorfor de har valgt specifikke at lade
insektet afspejle specifikke evner og hobbyer. De fortæller også, hvordan
de har gennem processen.

Tip fra en ekspert / pædagogisk princip:
«Understøt elevernes arbejde i blandede grupper, herunder drenge og
piger sammen»
«Når klassen overstiger 25 elever, så inddrag kolleger, der er eksperter
i 3D-printning, IT og laserskæring. Det kan også være elever, der er
eksperter»

Kursus emne			

Teknologi & Design

Ekstra ressourcer

https://goo.gl/Rf5vEb
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25-30 timer à 50 minutter
Tid/antal lektioner		

948945623132145
874651234578653147
8965321846512354697865
4312334896453218456123
4561232458679653214569
8524588787965213894561
2384561234658745846527
8465123864523845632978
9451645621578795486512
31
6549874654458792356487
479987841
2116633256489512548794
32564978746512345
7865314789653218465123
546978654312334896453218
4561234561232458679653
21456985245887879652138945612384
5612346587458465278465 123864523845632978945164562157879548651
23165498746544587923564874654132154877895468213574589764582315
4897579845678646878454589654877854223652136451657841556895
642154874584874512384561235623145687986534189654164865
441741774528589663217984521321349846541532154874865
15351357867865194894562313214587465123457865314
7896532184651235469786543123348964532184561
234561232458679653214569852458878796521
389456123845612346587458465278465123
86452384563297894516456215787954
8651231654987465445879235648
747998784121166332564895
1254879432564978746512
3457865314789653218465
1235469786543123348964
5321845612345612324586
7965321456985245887879
6521389456123845612346
5874584652784651238645
2384563297894516456215
7879548651231654987465
4458792356487465413215
4877895468213574589764
5823154897579845678646
87845458965487785422
3652136451657841
556895642154
879854654
87454
8

456
9852315
64879546958
948945623132145
874651234578653147
8965321846512354697865
4312334896453218456123
4561232458679653214569
8524588787965213894561
2384561234658745846527
8465123864523845632978
9451645621578795486512
31
6549874654458792356487
479987841
2116633256489512548794
32564978746512345
7865314789653218465123
546978654312334896453218
4561234561232458679653
21456985245887879652138945612384
5612346587458465278465 123864523845632978945164562157879548651
23165498746544587923564874654132154877895468213574589764582315
4897579845678646878454589654877854223652136451657841556895
642154874584874512384561235623145687986534189654164865
441741774528589663217984521321349846541532154874865
15351357867865194894562313214587465123457865314
7896532184651235469786543123348964532184561
234561232458679653214569852458878796521
389456123845612346587458465278465123
86452384563297894516456215787954
8651231654987465445879235648
747998784121166332564895
1254879432564978746512
3457865314789653218465
1235469786543123348964
5321845612345612324586
7965321456985245887879
6521389456123845612346
5874584652784651238645
2384563297894516456215
7879548651231654987465
4458792356487465413215
4877895468213574589764
5823154897579845678646
87845458965487785422
3652136451657841
556895642154
879854654
87454
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Et robotinsekt

Aldersgruppe			10-13 år

Forfatterens navn:
Beatriz Álvarez Mendívil, Isaac Montes Solares, Félix del Olmo
I.E.S. Peñamayor, Nava – Asturien – Spanien

I dette projekt opfordres eleverne til at reflektere over årsagerne til
miljøproblemer og udfordringerne i forbindelse med bæredygtighed.
De har mulighed for at visualisere disse ideer og indsigter overfor
omverdenen med forskellige selvvalgte medier. Eleverne undersøger de
forskellige måder at udtrykke ideer visuelt og designe dem på. Til design
og produktion kan eleverne bruge softwaret Inkscape, en laserskærer,
vinylskærer og en ’plotter’ (specialprinter). Hovedformålet er at fremstille
opmærksomhedsskabende, opfindsomme og visuelt æstetiske produkter,
der kan kommunikere uden tekst og stimulere nye, anderledes refleksioner.
I dette projekt afprøvede eleverne to former for visuel kommunikation af
et budskab. Den ene var inspireret af det japanske Kamishibai-Butai, et
”papirteater”, og den anden var inspireret af mere moderne udtryk i form
af klistermærker.

25 lektioner à 1 time

Aldersgruppe			

12 – 16 år

Kursus emne			

Kunst, Litteratur, 3D Design
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Tid/antal lektioner		

948945623132145
874651234578653147
8965321846512354697865
4312334896453218456123
4561232458679653214569
8524588787965213894561
2384561234658745846527
8465123864523845632978
9451645621578795486512
31
6549874654458792356487
479987841
2116633256489512548794
32564978746512345
7865314789653218465123
546978654312334896453218
4561234561232458679653
21456985245887879652138945612384
5612346587458465278465 123864523845632978945164562157879548651
23165498746544587923564874654132154877895468213574589764582315
4897579845678646878454589654877854223652136451657841556895
642154874584874512384561235623145687986534189654164865
441741774528589663217984521321349846541532154874865
15351357867865194894562313214587465123457865314
7896532184651235469786543123348964532184561
234561232458679653214569852458878796521
389456123845612346587458465278465123
86452384563297894516456215787954
8651231654987465445879235648
747998784121166332564895
1254879432564978746512
3457865314789653218465
1235469786543123348964
5321845612345612324586
7965321456985245887879
6521389456123845612346
5874584652784651238645
2384563297894516456215
7879548651231654987465
4458792356487465413215
4877895468213574589764
5823154897579845678646
87845458965487785422
3652136451657841
556895642154
879854654
87454
8

456
9852315
64879546958
948945623132145
874651234578653147
8965321846512354697865
4312334896453218456123
4561232458679653214569
8524588787965213894561
2384561234658745846527
8465123864523845632978
9451645621578795486512
31
6549874654458792356487
479987841
2116633256489512548794
32564978746512345
7865314789653218465123
546978654312334896453218
4561234561232458679653
21456985245887879652138945612384
5612346587458465278465 123864523845632978945164562157879548651
23165498746544587923564874654132154877895468213574589764582315
4897579845678646878454589654877854223652136451657841556895
642154874584874512384561235623145687986534189654164865
441741774528589663217984521321349846541532154874865
15351357867865194894562313214587465123457865314
7896532184651235469786543123348964532184561
234561232458679653214569852458878796521
389456123845612346587458465278465123
86452384563297894516456215787954
8651231654987465445879235648
747998784121166332564895
1254879432564978746512
3457865314789653218465
1235469786543123348964
5321845612345612324586
7965321456985245887879
6521389456123845612346
5874584652784651238645
2384563297894516456215
7879548651231654987465
4458792356487465413215
4877895468213574589764
5823154897579845678646
87845458965487785422
3652136451657841
556895642154
879854654
87454
8

OpmærksomhedsFabrikken

Tip til en ekspert / pædagogisk princip:
«Teamwork er kodeordet. Når man er en gruppe, der skal tegne
kamishibaiens scener som en gruppe, er den enkelte elevs bidrag til
’den æstetiske proces’ vigtigere end det endelige produkts kunstneriske
kvalitet.»

Forfatterens navn:
Jan Sommer Vind
Vejle Midtby Skole, Vejle – Danmark

Dette projekt gør eleverne opmærksomme på ting, de finder udfordrende
ved at lære lokalsproget som andetsprog. I det pågældende projekt er
andetsproget dansk, men det gælder også for andre sammenhænge.
Eleverne opfinder deres eget brætspil, hvor de skal bruge teknologier så
som en 3D printer og laserskærer.

Alt dette er kun muligt, hvis elevgrupperne kan blive enige om at indgå
kompromiser og samle deres innovative færdigheder til brug for en fælles
idé om, hvordan man spiller spillet. De skal blandt andet undersøge
forskellige brætspil for at lære, hvordan forskellige spilscenarier kan
være, og dette vil foregå i feltstudier. Senere i processen vil eleverne
generere en masse ideer til, hvordan man kan spille spillet på forskellige
måder, således at gruppen har originale ideer, de kan baseret deres spil
på. Derefter skal de omdanne deres ideer til håndgribelige genstande via
digital teknologi.

Kursus emner			

Dansk, håndværk & design, matematik

Ekstra ressourcer		

Powerpoint: https://goo.gl/SG4U8p
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17 lektioner à 45 minutter
Tid/antal lektioner		

948945623132145
874651234578653147
8965321846512354697865
4312334896453218456123
4561232458679653214569
8524588787965213894561
2384561234658745846527
8465123864523845632978
9451645621578795486512
31
6549874654458792356487
479987841
2116633256489512548794
32564978746512345
7865314789653218465123
546978654312334896453218
4561234561232458679653
21456985245887879652138945612384
5612346587458465278465 123864523845632978945164562157879548651
23165498746544587923564874654132154877895468213574589764582315
4897579845678646878454589654877854223652136451657841556895
642154874584874512384561235623145687986534189654164865
441741774528589663217984521321349846541532154874865
15351357867865194894562313214587465123457865314
7896532184651235469786543123348964532184561
234561232458679653214569852458878796521
389456123845612346587458465278465123
86452384563297894516456215787954
8651231654987465445879235648
747998784121166332564895
1254879432564978746512
3457865314789653218465
1235469786543123348964
5321845612345612324586
7965321456985245887879
6521389456123845612346
5874584652784651238645
2384563297894516456215
7879548651231654987465
4458792356487465413215
4877895468213574589764
5823154897579845678646
87845458965487785422
3652136451657841
556895642154
879854654
87454
8

456
9852315
64879546958
948945623132145
874651234578653147
8965321846512354697865
4312334896453218456123
4561232458679653214569
8524588787965213894561
2384561234658745846527
8465123864523845632978
9451645621578795486512
31
6549874654458792356487
479987841
2116633256489512548794
32564978746512345
7865314789653218465123
546978654312334896453218
4561234561232458679653
21456985245887879652138945612384
5612346587458465278465 123864523845632978945164562157879548651
23165498746544587923564874654132154877895468213574589764582315
4897579845678646878454589654877854223652136451657841556895
642154874584874512384561235623145687986534189654164865
441741774528589663217984521321349846541532154874865
15351357867865194894562313214587465123457865314
7896532184651235469786543123348964532184561
234561232458679653214569852458878796521
389456123845612346587458465278465123
86452384563297894516456215787954
8651231654987465445879235648
747998784121166332564895
1254879432564978746512
3457865314789653218465
1235469786543123348964
5321845612345612324586
7965321456985245887879
6521389456123845612346
5874584652784651238645
2384563297894516456215
7879548651231654987465
4458792356487465413215
4877895468213574589764
5823154897579845678646
87845458965487785422
3652136451657841
556895642154
879854654
87454
8

Lær gennem spil

Tip fra en ekspert / pædagogisk princip:
«Jeg fandt ud af, at ved at give eleverne god tid til at undersøge forskellige
spil, så bliver de bedre i stand til at få ideer til, hvordan man kan spille
spillet».

Aldersgruppe			11-16 år

Forfatterens navn:
Cacioppo Giovanni
I.T.I ’’Vittorio Emanuele III’’, Palermo – Italien

Tips fra en ekspert / pædagogiske principper
«Involvér eleverne i brugen af multimedier (lyd, video, fotos osv.).
Sørg for tid til elevernes kreativitet og diskussion af deres ideer.»
Tid/antal lektioner		

12 lektioner à1 time

Aldersgruppe			

15 – 17 år

Kursus emne			

Teknologi og design; IT.

Ekstra ressourcer		
En blog skrevet af lærere om projektet:
				https://syd2015.wordpress.com
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Emnet for dette projekt er overgangen til bæredygtig udvikling. Med
udgangspunkt i begrebet bæredygtig udvikling sigter projektet på at skabe
en artefakt ved brug af genbrugsmaterialer. I en første undersøgelse
af det centrale tema «bæredygtighed» og den mulige overgang fra
uholdbar til bæredygtig udvikling, undersøger og analyserer eleverne
forskellige løsninger, der involverer lavt energiforbrug, vandbesparelse,
genanvendelse, vedvarende energi, miljørensning og bæredygtig mobilitet.
Dette vil øge elevernes viden om cyklus, der findes for affaldsafskaffelse
og genbrug af materialer. Efter at have udforsket sammen med eleverne,
hvad der kan være daglig praksis, som kan hjælpe med at holde miljøet
rent, udformer eleverne prototyper med bruge af genbrugsmaterialer
(papir, karton, plast, dåser osv.) - med fokus på bæredygtighed. Det vil
sige: I små grupper foretager eleverne feltstudier, hvorefter de designer
forskellige modeller og til sidst fremstiller en prototype. I projektet har
eleverne for eksempel designet en drikkevandsbeholder af karton og
plastflasker.
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At arbejde frem mod bæredygtig
udvikling

Forfatterens navn:
Inmaculada Argüelles Suárez, Paola de la Peña Fernández
C.P. Ablaña-Pereda, La Pereda – Asturien – Spanien

Projektet handler om at forbedre en eksisterende skolehave eller
etablere et nyt sted til en skolehave for at vise eleverne vigtigheden af
at skabe et mere bæredygtigt samfund. Eleverne skal forestille sig og
designe forskellige dele af den nye have, for eksempel vindueskasser
til skolehegnet som hængende haver eller et drivhus til at dyrke planter
også når vejret er dårligt. Undervejs lærer eleverne om egenskaberne
af forskellige materialer til brug i haven. De lærer, hvordan man bruger
økologiske metoder i dyrkelsen af haven. I projektet lærer de også,
hvordan man laver design til digitale fabrikationer ved hjælp af Inkscape
og laserskærere.

Kunst, Science og Engelsk
Kursus emner			
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12 lektioner à 50 minutter i skolen
5 lektioner à 4 timer i FabLab
Tid/antal lektioner		
				

Ekstra ressourcer		
Billeder af projektet:
				https://goo.gl/fe9wQ9

874651234578653147
8965321846512354697865
4312334896453218456123
4561232458679653214569
8524588787965213894561
2384561234658745846527
8465123864523845632978
9451645621578795486512
31
6549874654458792356487
479987841
2116633256489512548794
32564978746512345
7865314789653218465123
546978654312334896453218
4561234561232458679653
21456985245887879652138945612384
5612346587458465278465 123864523845632978945164562157879548651
23165498746544587923564874654132154877895468213574589764582315
4897579845678646878454589654877854223652136451657841556895
642154874584874512384561235623145687986534189654164865
441741774528589663217984521321349846541532154874865
15351357867865194894562313214587465123457865314
7896532184651235469786543123348964532184561
234561232458679653214569852458878796521
389456123845612346587458465278465123
86452384563297894516456215787954
8651231654987465445879235648
747998784121166332564895
1254879432564978746512
3457865314789653218465
1235469786543123348964
5321845612345612324586
7965321456985245887879
6521389456123845612346
5874584652784651238645
2384563297894516456215
7879548651231654987465
4458792356487465413215
4877895468213574589764
5823154897579845678646
87845458965487785422
3652136451657841
556895642154
879854654
87454
8

456
9852315
64879546958
948945623132145
874651234578653147
8965321846512354697865
4312334896453218456123
4561232458679653214569
8524588787965213894561
2384561234658745846527
8465123864523845632978
9451645621578795486512
31
6549874654458792356487
479987841
2116633256489512548794
32564978746512345
7865314789653218465123
546978654312334896453218
4561234561232458679653
21456985245887879652138945612384
5612346587458465278465 123864523845632978945164562157879548651
23165498746544587923564874654132154877895468213574589764582315
4897579845678646878454589654877854223652136451657841556895
642154874584874512384561235623145687986534189654164865
441741774528589663217984521321349846541532154874865
15351357867865194894562313214587465123457865314
7896532184651235469786543123348964532184561
234561232458679653214569852458878796521
389456123845612346587458465278465123
86452384563297894516456215787954
8651231654987465445879235648
747998784121166332564895
1254879432564978746512
3457865314789653218465
1235469786543123348964
5321845612345612324586
7965321456985245887879
6521389456123845612346
5874584652784651238645
2384563297894516456215
7879548651231654987465
4458792356487465413215
4877895468213574589764
5823154897579845678646
87845458965487785422
3652136451657841
556895642154
879854654
87454
8

Øget bæredygtighed i skolen med
skolehaver

Tip fra et ekspert / pædagogisk princip:
«Hovedformålet med projektet er at fremme samarbejde og forbedre
elevernes kompetencer i a træffe kvalificerede beslutninger.»

Aldersgruppe			8-9 år

Forfatterens navn:
Mino Renato Alessi
I.I.S. Vincenzo Ragusa E Otama Kiyohara, Palermo – Italien

Huset af ord

Tid/antal lektioner		

18 lektioner à 2 timer (26 timer)

Aldersgruppe			

16 – 20 år

Kursus emne			

Arkitektur & design

Ekstra ressourcer		
Video:
				https://goo.gl/JYyBKx
				Billeder af elevprocessen:
				https://goo.gl/BDWt4A
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Tip fra en ekspert / pædagogisk princip:
«Det var i dette projekt meget nyttigt for eleverne at dele, argumentere og
reflektere i hver fase af projektet, ikke kun i slutningen.»
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I dette projekt lærer eleverne at formidle ord og følelser ved hjælp af
arkitektur ved først at studere de store mestres kreative metoder og
derefter vende processen om, dvs. at begynde med udvalgte ord
som grundlag for et arkitektonisk design. Eleverne begynder med en
undersøgelse af de arkitektoniske mestres design. Hvilke ord og følelser
kommunikerer deres arkitektur og hvordan kommunikeres de? Eleverne
skal nedskrive ti ord, der beskriver et en arkitekts design. Feltstudierne
består af ikonografisk undersøgelse af arkitekturen og af de materialer,
der relaterer sig til de ord, som eleverne har identificeret i designet. Efter
feltstudierne kan eleverne vælge to af de ti ord til at designe deres eget
hus. I idégenereringsfasen skal eleverne lave foreløbige skitser over de
former, forholdet mellem dem, rumforhold og fysiske materialer, der skal
bruges i projektet. Skitserne vil blive videreudviklet i fabrikationsfasen
gennem digital modellering med SW Rhino 3D-software. Digitale modeller
kan printes 3D. Til slut vil eleverne have et integreret arkitektonisk design,
der er inspireret af følelser, og som vil have lært dem at gå fra følelser og
ord til et arkitektonisk design.

Forfatterens navn:
Loredana D’Ippolito, Cettina Di Noto (Italiensk), Mino Renato Alessi (Design og Cad Lab), Giovanni Aglialoro (Design of metal and
smykker)
I.I.S. Vincenzo Ragusa E Otama Kiyohara, Palermo – Italien

Tip fra en ekspert / pædagogisk princip:
«Eleverne skal løbende kontrollere, om de indfrier målet, og være bevidste
om, at de måske skal ændre deres ideer undervejs i processen.»
Tid/antal lektioner		

30 lektioner à 55 minutter

Aldersgruppe			

15 – 16 år

Kursus emner			
Italiensk, Engelsk, Design
				and CAD Lab.
Ekstra ressourcer		
Præsentation af projektet:
				https://tinyurl.com/ycfvgdb9
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Dette projekt udvikler elevernes tekniske kompetencer og lærer dem mere
om den by, de bor i. Eleverne udforsker (undervurderede) monumenter i
byen og laver artefakter, som hjælper med at øge værdien og forståelsen
af monumentet ved at gengive dets former eller bruge det som inspiration
til at udvikle forskellige former for materialer, som kan øge påskønnelsen
af monumentet.
Det er vigtigt, eleverne «kender» den by, de bor i, og dens kunstneriske,
arkitektoniske og kulturelle arv. Det kan være en udfordring at opdage,
hvordan man kan værdsætte områder, hvis skønhed ikke anerkendes.
Eleverne følger faserne i designcirklen: De udforsker deres by, og parvis
udvikle de deres ideer i en strøm af personlige forslag - fra interviews
med turister og indbyggere og fra observation i det pågældende område.
De fysiske produkter af deres arbejde kan være 2D-grafik (f.eks. en
tårnformet brochure, hvis monumentet er et tårn), 3D Cad-modeller,
smykker og gadgets. Produktet skal være et autentisk udtryk for et
undervurderet monument, dvs. et positivt resultat af interaktivt design
og frugtbart samarbejde. De anvendte metoder, eleverne anvender, er
håndværksmæssige, kunstneriske, digitale eller en blanding af dem.
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At øge værdien af et monument

Forfatterens navn:
Karen Wiegmink-Oliehoek & Erik van Alphen
Theresialyceum, Tilburg – Holland

Tip fra en ekspert / pædagogisk princip:
«Hovedformålet med denne opgave er at lære divergent og kreativ
tænkning. Opgaven giver mulighed for flere typer af feltstudier, som
læreren kan vælge imellem.»

25 til 30 lektioner à 50 minutter

Aldersgruppe			

10 – 13 år

Kursus emne			

Kunst and Teknologi

Ekstra ressourcer		

Elevguide: https://goo.gl/gs6eAd
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Tid/antal lektioner		
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Mig, mig selv og jeg er et samarbejdsprojekt mellem faggrupperne Kunst
og Teknologi. I dette projekt udfordres eleverne til at tænke på spørgsmålet:
Hvem er jeg? Og skabe et 3D-udtryk af for dem selv. I designopgavefasen
skal eleverne undersøge, hvem de er, hvad der er vigtigt for dem, hvad
de kan lide, etc. Et redskab der bruges til at undersøge det, er mindmap.
I feltstudierne får eleverne teoretisk viden om en række kunstretninger og
udvikler digitale fabrikationskompetencer. Fokus i idégenereringsfasen er
på divergent og kreativ tænkning. Gennem et par runder i designcirklen vil
eleverne forbedre deres ide. Designresultatet af dette projekt er en original
personlig skulptur fremstillet af ler og laserskærer. Læringsmål projektet
er at opnå tekniske kompetencer, lære om kunstretninger, gennemgå en
personlig udvikling og at opdage, hvem du er.
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Mig, mig selv og jeg

Forfatterens navn:
Giuseppa Viola
I.I.S. Vincenzo Ragusa E Otama Kiyohara, Palermo – Italien

7 lektioner, ialt 24 timer

Aldersgruppe			

15 – 18 år
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Tid/antal lektioner		
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4897579845678646878454589654877854223652136451657841556895
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I dette projekt tager eleverne hul på bevægelsen frem mod en mere
bæredygtig skole ved at designe bæredygtige møbler eller genbruge og
ombygge gamle møbler. I løbet af feltstudierne får eleverne viden om de
store mestre inden for arkitekturen og disses brug af bæredygtigt design
og materialer. Desuden skal eleverne lave rigtigt feltarbejde på skolen for
at kortlægge de steder på skolen, hvor der mangler noget samt steder,
hvor der allerede er noget positivt i gang. De interviewer skolens elever
og medarbejdere om deres behov. Behovsanalyse skal give projektet
retning. Eleverne laver brainstorm og idéudveksling. De anvender enten
en 3D fremstilling af rum eller egentlig fremstilling af møbler i et FabLab.
Med dette projekt vil eleverne lære at forstå betydningen af bæredygtighed
ved at anvende det på et konkret og velkendt miljø (skolen). Desuden
lærer de forskellige teknikker inden for arkitektonisk design, CAD,
2D og 3D digital modellering og de forskellige traditionelle og digitale
fabrikationsteknikker til fremstilling af modeller og prototyper.
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Vores bæredygtige skole

Tip fra en ekspert / pædagogisk princip:
«Vækst opnås ved udfordring og konfrontation».

Kursus emne			Arkitektur

Forfatterens navn:
Simon Vibe Grevsen
Vejle Midtby Skole, Vejle - Danmark

Eleverne lærer i projektet at «læse» et rum (biblioteket) og dets funktioner
samt at skabe alternative ideer. Projektet har til formål at støtte eleverne
i at undersøge og definere et problem og via designcirklens stilladsering
støtte dem i at lave deres egen version af en velbegrundet løsning. Efter et
feltstudie på skolebiblioteket og en idégenereringsfase, skaber eleverne
en ny måde at se og bruge biblioteket på. Man kan enten lave de produkter,
der præsenteres i dette projekt, eller man kan gennemgå hele processen
med egne elever og se hvilke designs og ideer, de finder frem til.
Tip fra en ekspert / pædagogisk princip:
«Kurset kan skaleres. Hvis du vælger at skabe de samme produkter,
som vi gjorde, handler dine feltstudier og idégenerering om at finde de
rigtige ikoner til de rigtige bøger. Dette vil være den korte udgave. I den
lange udgave kan du lade dine elever komme med deres egne ideer til en
løsning på problemet».

18 lektioner à 45 minutter

Aldersgruppe			

10-11 år (kan også være ældre elever)

Kursus emne			

Kunst, Håndværk & design, sprog

Ekstra ressourcer		
Presentation:
				https://goo.gl/rVG6eG
				Blog:
				https://fablabeuvms.blogspot.com/
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Tid/antal lektioner		

948945623132145
874651234578653147
8965321846512354697865
4312334896453218456123
4561232458679653214569
8524588787965213894561
2384561234658745846527
8465123864523845632978
9451645621578795486512
31
6549874654458792356487
479987841
2116633256489512548794
32564978746512345
7865314789653218465123
546978654312334896453218
4561234561232458679653
21456985245887879652138945612384
5612346587458465278465 123864523845632978945164562157879548651
23165498746544587923564874654132154877895468213574589764582315
4897579845678646878454589654877854223652136451657841556895
642154874584874512384561235623145687986534189654164865
441741774528589663217984521321349846541532154874865
15351357867865194894562313214587465123457865314
7896532184651235469786543123348964532184561
234561232458679653214569852458878796521
389456123845612346587458465278465123
86452384563297894516456215787954
8651231654987465445879235648
747998784121166332564895
1254879432564978746512
3457865314789653218465
1235469786543123348964
5321845612345612324586
7965321456985245887879
6521389456123845612346
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5612346587458465278465 123864523845632978945164562157879548651
23165498746544587923564874654132154877895468213574589764582315
4897579845678646878454589654877854223652136451657841556895
642154874584874512384561235623145687986534189654164865
441741774528589663217984521321349846541532154874865
15351357867865194894562313214587465123457865314
7896532184651235469786543123348964532184561
234561232458679653214569852458878796521
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Motivation til at læse – re-design af
biblioteket

Forfatterens navn
Nicolaj Balle
Sejs Skole, Silkeborg – Denmark

Tip fra en ekspert / pædagogisk princip:
«Det virker bedst, hvis eleverne ved, hvordan man arbejder med
vinylskæreren og den software, der følger med den, på forhånd. Men
eleverne kan også lære det undervejs ved hjælp af et lille sideløbende
øvelsesprojekt.»

Håndværk & design, Dansk
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Kursus emne			

21 lektioner à 45 minutter
Tid/antal lektioner		

948945623132145
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8965321846512354697865
4312334896453218456123
4561232458679653214569
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546978654312334896453218
4561234561232458679653
21456985245887879652138945612384
5612346587458465278465 123864523845632978945164562157879548651
23165498746544587923564874654132154877895468213574589764582315
4897579845678646878454589654877854223652136451657841556895
642154874584874512384561235623145687986534189654164865
441741774528589663217984521321349846541532154874865
15351357867865194894562313214587465123457865314
7896532184651235469786543123348964532184561
234561232458679653214569852458878796521
389456123845612346587458465278465123
86452384563297894516456215787954
8651231654987465445879235648
747998784121166332564895
1254879432564978746512
3457865314789653218465
1235469786543123348964
5321845612345612324586
7965321456985245887879
6521389456123845612346
5874584652784651238645
2384563297894516456215
7879548651231654987465
4458792356487465413215
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5823154897579845678646
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Formålet med dette projekt er at inspirere børn til at læse, til at fortsætte
med at læse og til at læse endnu mere. For at opnå dette mål skal
eleverne bruge ord og tekst til at dekorere et rum (i dette tilfælde skolens
pædagogiske læringscenter). I dette projekt vil eleverne arbejde sig
gennem alle faser af designcirklen. Undervisningsmaterialet skal betragtes
som en didaktisk skabelon, der kan bruges til udvikling af design og digitale
fabrikationsprocesser. Skabelonen kan bruges i alle sammenhænge, hvor
man vil lave skilte, klistermærker, fremstille t-shirts mv.
Den vigtigste digitale fabrikationsværktøj, der anvendes i dette projekt, er
vinylskæreren.
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Citater og vinylskærer

Aldersgruppe			11-12 år

Ekstra ressourcer		
Video:
				https://www.youtube.com/watch?v=9zvVP88KBdU&t=9s

				https://www.youtube.com/watch?v=YMrSeuxcGwk
				https://www.youtube.com/watch?v=baQGeihFN2I&t=7s

Forfatterens navn:
Cristina Martín Higarza, José Ramón Álvarez Salgado
C.P.E.B Cabañaquinta, Cabañaquinta - Asturias – Spanien

I dette projekt designer og fremstiller eleverne et brætspil, så man
nemt kan lære at identificere hvilken type affald, der skal i hvilken type
skraldespand. Målet er at designe et spil, hvor man lærer, hvordan man
genbruger, og dermed øge bevidstheden om miljøproblemer.
Eleverne arbejder i grupper og følger designcirklens faser. I
idégenereringsfasen finder de på forskellige løsningsmuligheder til et
spil og laver skitser eller udkast. Eleverne skal være enige om et design,
der skal fremstilles i fabrikationsfasen. Ved hjælp af en laserskærer,
vinylskærer og 3D printer kan de forskellige dele af spillet fremstilles.
Endelig skal eleverne også uddybe spillets regler.

Ekstraressourcer		
Billeder af projektprocessen:
				https://goo.gl/R957wH
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Biologi og Engelsk
Kursus emne			

26 lektioner à 55 minutter
Tid/antal lektioner		
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642154874584874512384561235623145687986534189654164865
441741774528589663217984521321349846541532154874865
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Genbrugsspil: Hvor skal det
smides ud henne?

Tip fra et ekspert / pædagogisk princip:
«Alle eleverne skal have mulighed for at udtrykke deres ideer, uanset hvor
usædvanlige de er»

Aldersgruppe			12-16 år

Forfatterens navn
Enrique Curiel Puerto
Colegio Andolina, Gijón - Asturias - Spain
Bidrag fra:
Fernando Garoz

Tip fra en ekspert / pædagogisk princip:
«Begynd med elevernes personlige erfaringer og gå i dybden med dem.
Det er en af nøglen til at motivere eleverne.»
Tid/antal lektioner		
				

10 lektioner à 30 minutter i klassen
4 lektioner af 3.5 timer i FabLab

Aldersgruppe			9-12 år
Kursusemne			

Håndværk, Geografi ogHistorie
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Dette projekt er en måde at arbejde med FN’s bæredygtige udviklingsmål
på. Specielt mål nr. 11 «Bæredygtige byer og lokalsamfund». Formålet
med projektet er at designe og fremstille «noget», der ville kunne støtte
elevernes læring i skolen.
Udgangspunktet er i grupper at tænke over definitionen af bæredygtighed.
Eleverne skal tænke over spørgsmål såsom: Hvordan kan vi gøre vores
by mere bæredygtig? Og hvad med vores skole? Ved brug af billeder vil
eleverne diskutere og sætte deres ideer sammen. Designet skal opfylde tre
krav til materialer, nemlig at de skal være økologiske, at de kan stables og
er nemme at rengøre. Designene kan fremstilles under fabrikationsfasen,
men det er godt at tænke over, hvad der er realistiske projekter. I vores
projekt besluttede eleverne at fremstille containere, som vil gøre det lettere
at adskille affald i centrum af byen. Eleverne følger design cirklens faser
og lærer at bruge digitale design- og fabrikationsværktøjer.
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Bæredygtige Andolina

Forfatterens navn:
Concetta di Noto
I.I.S. Vincenzo Ragusa E Otama Kiyohara, Palermo – Italien

Den bæredygtige by

Tid/antal lektioner		

21 timer (fordelt på 6 lektioner)

Aldersgruppe			

15 – 16 år

Kursus emne			

Italiensk, Geo-historie, Design og planlægning

Ekstra ressourcer		
				

Bogen “Le Città Invisibili”
(Den usynlige by) af Italo Calvino
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Tip fra en ekspert / pædagogisk princip:
«Brug litteraturen til at reflektere og lære nye ting for at få en dybere
forståelse af emnet. Dette vil kunne være de punkt, hvorfra eleverne
fortsætter til idégenerering og fremstilling. Fasen med holdnings- og
ideudveksling er lige så vigtig som den faktiske fremstilling af prototypen.»
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Byen i transformation fra ikke-bæredygtig til bæredygtig.
Dette projekt handler om at designe objekter i offentlige (grønne) rum
for at skabe en (mere) bæredygtig by. Objekterne bør ikke kun laves af
bæredygtige materialer, men også bidrage til en voksende bevidsthed om
og uddannelse i bæredygtighed i byen.
Projektet starter med temaet «byens overbefolkning og dårlige
boligforhold». Feltstudierne består af selvrefleksion, interviews af turister
og lokalbefolkningen på gaden om byens fordele og ulemper og en
gennemgang af relevant litteratur. Eleverne reflekterer over, hvad der ikke
virker i dagens samfund og hvorfor. For at frembringe forskellige holdning
og alternative løsninger, der måske ikke deles af det økonomiske marked,
læse eleverne litteratur, såsom bogen «usynlige byer» af Italo Calvino. De
ser udvalgte dokumentarfilm og klassen opstiller en debat for at stimulere
deres interesser og motivere deres valg. Vores projekt faldt sammen
med et forskningsprojekt, der udføres på samme tid om bæredygtige- og
genbrugsmaterialer. Hovedspørgsmålet for eleverne bliver derfor: «Hvad
kan du bidrage med?» I idégenereringsfasen fremlægges forskellige
idéer, de opdeles og udvælges. Den eller de udvalgte idéer fremstilles i
prototyper i fabrikationsfasen, hvilket fører til en skala-model af en park.

Forfatterens navn:
Erik van Alphen
Theresialyceum, Tilburg - Holland

Dette projekt handler om kinesisk kunst. Eleverne designer en kinetisk
skulptur, der passer ind et eksisterende sted. Undervejs lærer eleverne
om mekanismerne bag det at til at få tingene til at bevæge sig og hvordan
man laver design til digital fabrikation. Eleverne arbejder parvis og følger
designcirklens faser. Projektets indledes med en præsentation af kinetisk
kunst og værker af den schweiziske maler og skulptør, Jean Tinguely. I
løbet af feltstudierne undersøger eleverne det sted, hvor skulpturen skal
placeres. Idégenereringsfasen indeholder flere runder med divergerende
og konvergerende ideer. Fabrikationstiden bliver lang, fordi prototypen af
den kinetiske skulptur skal virke.

26 lektioner à 50 minutter

Aldersgruppe			

14 – 16 år

Kursus emne			

Teknologi & Design

Ekstra ressourcer		
Præsentation:
				https://tinyurl.com/y7k45yh5
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Tid/antal lektioner		
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Projekt Tinguely:
Kunst der bevæger dig

Tip fra en ekspert / pædagogisk princip:
«Det er vigtigere, at eleverne får mange forskellige ideer, end at de lave
smukke tegninger.»

Værtøjer til digital
fabrikation i skolen
Mange digitale fabrikationsarbejdsområder er inspireret MIT Media
Lab’s vision om et FabLab (http://www.media.mit.edu/projects/
fab-labs).). Tanken bag disse laboratorier er at give offentligheden
mulighed for at «konceptualisere, designe, udvikle, fremstille og
teste næsten alt» ved at gøre digital produktion af open source og
elektroniske værktøjer tilgængeligt lokalt.
Officielt certificerede Fab Labs kan i dag findes over hele kloden.
Etableringen af et certificeret Fab-lab kan være en dyr affære,
men heldigvis er det ikke nødvendigt for en skole, der ønsker at
begynde at undervise i digital fabrikation.
Dette afsnit giver et kort overblik over tre typer af værktøjer, som vi
mener, er afgørende for et digitalt fabrikationsarbejdsområde i skolen.
Arbejdsområdet skal ideelt set også omfatte håndværksredskaber
såsom boremaskiner, sav, tang, skruetrækker osv. Ud over disse
redskaber er det nødvendigt med et arbejdsbord til elektronik med
loddestationer, strømforsyninger, oscilloskop etc. For at forbedre
elevers projekter med lys, lyd, bevægelse eller interaktion findes
der et voksende antal let programmerbare mikrocomputere,
som Arduino (http://www.arduino.cc), Makeymakey (http://www.
makeymakey.com), Micro:bit (http://www.microbit.org),
og
Littlebits (http://www.littlebits.com), som kan være en yderligere
tilføjelse til arbejdsområdet.
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3D printning

programmerne Rhinoceros, Solidworks
og fusion360. Disse CAD-programmer
bruges alle mere eller mindre ens,
og alle kræver en stejl læringskurve.
Rhinoceros
er
udviklet
med
udgangspunkt i designere / kunstneres
behov, hvilket gør det mere intuitivt at
bruge, mens Solidworks hovedsagelig
anvendes af ingeniører. Begge
programmer er ret dyre. Fusion360 er
fra samme virksomhed som Thinkercad,
men har flere muligheder. Som en
ekstra bonus er det gratis
til uddannelsesmæssige
formål.

3D-printning er en fremstillingsproces,
der omdanner et digitalt 3D-design til
et fysisk objekt. Ligesom en almindelig
printer til tekst bruger en 3D-printer et
bevægeligt hoved til præcist at placere
materiale på et bestemt sted. De mest
almindelige 3D-printere bruger plastik
som printmateriale. Printerhovedet
opvarmes for at smelte plastikken. Flere
lag plastik lægges oven på
hinanden.
Hvordan virker
3D-printning

Both programs take an .stl
Det
næste
trin
i
3D-printning er at omsætte
modellen i tynde lag eller
skiver. Ved hjælp af et
specielt program laves 3D
CAD-filen om til tynde lag og konverteres
til strengkoder, der fortæller printeren,
hvor den skal bevæge sig hen, og hvor
meget materiale der skal bruges. To
udbredte programmer er Simply3D
og Cura. Begge programmer har en
.stl
(SurfaceTessellationLanguage)
-fil som input. Alle ovennævnte
programmer kan lave det 3D-designede
objekt som en .stl-fil. Det er vigtigt, at
printerindstillingen i skæreprogrammet
passer til 3D-printeren.

Det første du skal bruge
for at udskrive i 3D, ud
over en printer, er et
digitalt designet objekt.
Der er mange steder på
internettet, hvor man kan downloade
en egnet 3D-model, såsom thingiverse
(https://www.thingiverse.com)
eller
all3dp (https://www.all3dp.com). Det er
også muligt at designe en 3D-model
selv.
Et populært program til at lave en
3D-model til udskrivning er Thinkercad
(https://www.thinkercad.com)
fra
Autodesk. Det er en gratis onlineplatform,
der ikke kræver en stejl indlæringskurve
for at kunne lav et print for første gang.
Til mere komplekse modeller findes
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3D-printning i skolen
Der mange ting at tage stilling til, for at
få en god oplevelse med 3D-printning i
uddannelsesmæssige sammenhænge.
Først og fremmest er der ved køb af
en 3D printer store prisforskelle på
mellem 3500 og 22.000 kroner. Som
det er tilfældet med mange ting, stiger
kvaliteten med prisen. For det andet er
forholdene i det lokale, man placerer
printeren vigtige. Det er en fordel, hvis
luften omkring 3D-printeren er ventileret,
idet det jo er plastik, der bliver smeltet.
Derudover bør luften i lokalet ikke være
for fugtigt, fordi det påvirker kvaliteten
af plastikken (filamentet). For det
tredje, er der filamentets kvalitet. Igen
viser det dyrere filament sig at være
bedre. Ikke alene er kvaliteten af trykket
bedre, det er også mere konsekvent i
sammensætningen og fører derfor ikke
ligeså ofte til tilstopning af printhovedet.
For at spare penge er det også muligt
at gøre det til et projekt for eleverne at
bygge en 3D-printer.
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Laserskæring

strålen på et punkt på overfladen
af et fladt arkmateriale og smelter,
fordamper eller brænder materialet, for
så at bevæge sig langs skærelinien som
angivet i den vektorfil, som maskinen
er forsynet med. Denne smeltning og
fordampning af materialet, især i forhold
til plast, efterlader en smeltet, næsten
poleret kant, der kræver lidt eller ingen
efterbehandling, afhængigt af det
endelige formål.

Laserskæring er en fabrikationsproces,
der bruger en fokuseret laserstråle til
præcist at fjerne en lille del af materialet.
Laserstrålen kan skære gennem et
materiale (skæring) eller bare skrabe
overfladen af et materiale (gravering).
Hvordan virker laserskæreren?
Den første ting du har brug for til
laserskæring er en CAD-vektorfil. CAD
(Computer Aided Design) vektor filer
laves i software som Adobe Illustrator,
InkScape eller Autodesk fusion360.
Illustrator er en del af en større og
dyre digital designpakke,
som inkluderer Photoshop
og Indesign. Når først du
er bekendt med nogle af
programmerne i pakken, er
det forholdsvis let at lære de
andre. InkScape er et gratis
vektor tegneprogram. Den
største fordel ved Autodesk
fusion360 er, at den også kan bruges
til at oprette 3D-modeller. Desuden
har Autodesk en gratis applikation, der
omsætter 3D-modeller i vektorskiver til
laserskæring.

En fokuseret skærestråle indebærer,
at mængden af materiale fjernet af
laseren er meget lille i sammenligning
med eksempelvis det, man skærer med
eksempelvis en savklinge.
Dette varierer dog fra
materiale til materiale og
afhænger af materialets
tykkelse. Dette tillader
også præcis tilpasning
af laserskårne dele for at
reducere affald og få mest
mulige ud af dit materiale.
Skæreprocessens
hastighed
og
tykkelse er afhængig af både strålens
kraft og længde. Billigere maskiner har
laserrøret på bagsiden af maskinen
og kræver derfor en masse optik og at
laserstrålen skal bevæge sig længere.
Derimod har dyrere maskiner laserrøret
monteret på bevægelsesarmen, hvilket
resulterer i hurtigere og tykkere skæring
og mindre strømforbrug.

Efter filen er sendt til laserskæreren,
udsendes en laserstråle fra et laserrør
og som bliver ført gennem spejle for at
pege strålen gennem en brændvidde
i maskinens hoved. Linsen fokuserer
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Laserskæring i skolen
Den største fordel ved en laserskærer
som et digitalt fabrikationsværktøj
er dens hurtighed. Når du køber en
laserskærer, er der to vigtige parametre
at overveje: strøm og størrelsen på den
plade, du lægger dit materiale på. Det
er ikke nødvendigvis rigtigt, at laserrør
med højest effekt (watt) også svarer til
en højere skæredybde eller -hastighed.
De billigere maskiner har et åbent rør
og mindre kvalitet i optikken, hvilket
resulterer i energitab, hvor de dyrere
maskiner kan skære til samme dybde
med et lavere strøm laserrør. Når det
kommer til selve laserskærerpladen, er
fordelen ved en større bed muligheden
for at skære flere elevers arbejde på
én gang, hvilket gør arbejdsgangen
hurtigere. Ud over maskinen har du også
brug for et kraftigt luftventilationssystem
og trykluft.
En laserskærer er et godt værktøj til
digital fabrikation i undervisningen,
men at arbejde med en laser kræver
visse sikkerhedsforanstaltninger. Når
du arbejder med unge elever, er det
bedst at have en voksen til at overvåge
laserskæringen.
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Vinyl skæring

Udover klare faste farver findes
selvklæbende selvvinyl i dag også i en
bred vifte af farver og materialer, herunder
guld- og sølvfolie, vinyl der ligner
frostglas, holografisk vinyl, reflekterende
vinyl, termisk overføringsmateriale og
endog klar vinyl indlejret med guldblad.

Vinylskæring er en fabrikationsproces,
der bruger en computerstyret klinge til
at skære former og bogstaver fra tynde
vinylplader.
Hvordan virker vinylskæring?
Den inputfil, der kræves af en
vinylskærer er normalt en vektor fil.
Ligesom i designet til laserskæreren
kan disse vektorfiler udformes i flere
softwarepakker, både som købs- og
gratispakker. For at
skære designet følger
vinylskærerens klinge
vektor filen præcist
ved at bevæge sig i
x- og y-retninger. Vinyl
kommer typisk på
store ruller og giver
dermed
mulighed
for lange designs,
såsom bannere. En
af
vinylskærerens
begrænsninger er, at hver rulle af
materiale kun er i en enkelt farve. For
at lave et flerfarvet design skal hver
specifik farve designes og skæres ud af
en separat rulle af materiale og derefter
sammensættes.

Vinylskæring i skolen
I forhold til andet FabLab-udstyr er
vinylskæreren det billigste (ca. kr. 3500)
og det nemmeste at installere (tilslut og
brug). De fleste mindre vinylskærere
kan bruges uden speciel
software til design
af
brugerdefinerede
figurer og bogstaver.
De små vinylskærere
(fx Brothers Scan ‘n
Cut) inkluderer software
og en online platform,
der giver dig mulighed
for at lave dit eget
design. Dette er ofte
lettere end at bruge et
vektorprogram som beskrevet ovenfor.
Det giver dig også mulighed for at
skanne et billede og bruge det som input
til vinylskæreren.
Udover at skære selvklæbende vinyl, kan
andre tynde materialer også anvendes,
såsom papir og stof. Derudover kan
klingen i flere vinylskærere erstattes af
en pen til fremstilling af tegninger.
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