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FORORD

TEKNOLOGIFORSTÅELSE

En helt ny faglighed kalder
på kompetenceudvikling

Teknologiforståelse
- mere end it og medier

Teknologiforståelse er ikke til at komme uden om, hvad enten det bliver et nyt fag eller ej. I Future
Classroom Lab har vi været med til at præge den nye faglighed, og vi står klar til at give vores erfaringer videre.
I de sidste tre års arbejde med forsøgsfaget teknologiforståelse har der været stort fokus på,
hvordan man konkret kan arbejde med teknologiforståelse i folkeskolen. Der er endnu ikke truffet
politisk beslutning om, hvordan det på lang sigt skal indgå i folkeskolen, men det er under alle omstændigheder en vigtig del af skolens dannelsesopgave.
Future Classroom Lab har deltaget i den ekspertskrivegruppe, der har beskrevet fagligheden i forsøgsfaget, og vi har været stærkt repræsenteret i forsøgsfagets forskellige faser. Samtidig har vi
arbejdet med dette felt gennem flere år og gennemført kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning i kommuner og på skoler.
Det betyder, at I hos os kan få et nuanceret og bredt funderet bud på, hvad teknologiforståelse er,
og hvad det betyder for den danske folkeskole.
I denne folder har vi samlet en række gode bud på, hvordan I kan tage fat på arbejdet med teknologiforståelse.

Teknologiforståelse som fag og faglighed er en nyskabelse og ikke bare en
anden måde at arbejde med it og medier på. Forsøgsfaget har naturligvis
affødt en debat om, hvorvidt der er brug for et nyt fag, eller om det i stedet
er eksisterende fag, der bør opdateres. Samtidig verserer en livlig diskussion om, hvorvidt det er den rigtige faglighed – den ”rigtige” teknologiforståelse – der kommer til udtryk i fagbeskrivelsen.
Teknologiforståelse som forsøgsfag og faglighed er udviklet på baggrund af visionen om, at
eleverne skal udvikle faglige kompetencer til at
kunne forstå og reflektere over digitaliseringens betydning for deres liv

om it og medier. Her var fokus både på brugen
af, men i høj grad også produktion af og med it
og medier. Målet var, at it og medier skulle løfte
fag og faglig læring. Feltet blev skrevet ind i de
enkelte fag i Fælles Mål fra 2014.

Fagligheden i forsøgsfaget tager afsæt i en
række forskellige videnskabsfag, der skal spille
sammen og give eleverne mulighed for at udvikle kompetencer til at opnå færdigheder og
viden, så de konstruktivt og kritisk kan deltage
som aktive, kritiske og demokratiske borgere i
et digitaliseret samfund.

Teknologiforståelse erstatter på ingen måde de
muligheder og perspektiver, der ligger i brugen
af it som værktøj i de eksisterende fag eller
som redskab til at undervise på nye måder, men
befinder sig betydningsmæssigt på andre trin se opstillingen nedenfor.

It og medier – et historisk rids

Teknologiforståelse er altså meget mere end
bare et forsøg. Der er tale om en ny faglighed
med bund i en lang udvikling og tradition, og
det er en faglighed, som både har en bred betydning for de eksisterende fag, og som måske
også har brug for sit eget selvstændige fag.
Erfaringerne fra Faghæfte 48 tyder i hvert fald
på, at der skal mere til end en hensigt.

Teknologiforståelsesfaget trækker tråde tilbage
til datalogiens fødsel som fag. Under 70'erne og
80'ernes digitalisering blev der talt om datalogisk forståelse. Senere har debatten og indsatserne i forhold til digitalisering i skolen primært
handlet om adgang til og brugen af it og medier
i en værktøjs- og omgivelsesforståelse.
Gennem en række initiativer fra slutningen af
90'erne og frem var der fra centralt hold fokus
på anskaffelse af maskiner, netadgang og udvikling af indhold samt forsøg med brugen af it
og medier, blandt andet gennem demonstrationsskoleforsøget om it-baseret læring fra 2012.
I 2009 blev Fælles Mål revideret, og året efter
udgav UVM et ekstra faghæfte – Faghæfte 48

Mere end bare et forsøg

Den nuværende fagbeskrivelse er et udgangspunkt - ikke et mål. Et udgangspunkt, som er
efterprøvet gennem forsøget, men som på
ingen måde står mejslet i sten. Et nyt fag og en
ny faglighed skal vi fremover udvikle sammen
i spændingsfeltet mellem praksis, forskning
og uddannelse. Det kræver, at vi sørger for, at
skolens aktører er klædt på til at indgå i diskussionen, og at der gives plads til udviklingen.

Implikationer af ny it

It-forståelser

Mål

Understøtter og forandrer eksisterende fagligheder

Værktøj

Tilegne sig ny viden inden for eksisterende fagligheder, i takt med at
de opstår

Understøtter (nye) lærings- og undervisningssituationer

Omgivelse

Forstå værktøjernes mulighed for at understøtte læring

Et nyt fagfelt

Fagfelt

Tilegne sig færdigheder med henblik på at kunne konstruere og
forstå it og erkende verden gennem modeller

Katalysator for forandringer i samfundet

Forståelsesramme

Forstå de forandringer, som digital teknologi skaber i samfundet

Forudsætning for at forstå og agere meningsfuldt i et
demokratisk samfund

Frigørelsesramme

Forstå og forandre praksisformer gennem konstruktion af digital
teknologi

Kilde: Iversen, Dindler og Smith: En designtilgang til teknologiforståelse (Dafolo 2019)
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KURSER FOR LEDERE

KURSER FOR LEDERE

Bliv klædt på som leder

Basismodul: Teknologiforståelse i et skoleledelsesperspektiv

Teknologiforståelse i et skoleledelsesperspektiv
Teknologiforståelse bliver heftigt diskuteret i pressen og på diverse sociale medier - ikke mindst om
det bliver et nyt, stort fag i folkeskolen eller en dimension i allerede eksisterende fag.
I dette kursustilbud er fokus på, hvordan fagligheden påvirker skolen i et ledelses- og organisatorisk
perspektiv. Du vil blive introduceret til indholdet i den nye faglighed gennem praktiske hands-onøvelser kombineret med relevant ledelsesteori. Kurset består af et basismodul, som efterfølgende
kan kombineres med forskellige korte tematiske moduler efter eget ønske.

Skræddersyede forløb

Er I en større gruppe ledere, der har et særligt fokus på teknologiforståelse i forhold til kommunens
strategi eller lignende, skræddersyr vi gerne et tilbud, der passer specielt jer. Det kan være som et
supplerende temamodul eller som et helt særligt tilbud. Se kontaktdata på side 19.

Dag 1: Introduktion til teknologiforståelse og skoleledelse
 Introduktion til Future Classroom Lab
 Teoretiske nedslag i teknologiforståelsesfagligheden med fokus på
implikationer på skolens virke
 Ledelse af medarbejdere mod en ny faglighed
 Samfundsmæssige perspektiver på faglig ledelse
 Eksemplariske øvelser i teknologiforståelse
 Iterationer og prototyper
 Læringszoner
 Teknologier

MÅLGRUPPE

Dag 2: Kapacitetsmodel, makertilgange og elevernes
deltagelsesmuligheder
 Øvelse i makerpædagogik og makerteknologi
 Roller og positioner i en aktiv teknologiforståelse
 Makerspace, læringsrum og teknologiforståelse
 Open source og communities
 Kapacitetsmodel som ledelsesredskab

TILMELDING

Ledere og ledelsesteams

DATO OG TID
15. september 2021
14. oktober 2021
- begge dage kl. 9-15

VARIGHED OG PRIS
2 x 6 timer, 3.500 kr.

cfu.kp.dk/events/219070
senest den 18. august 2021

Temamodul: Eksplorativ kapacitetsopbygning
På dette kursus får du indsigt i og metoder til, hvordan du kan arbejde
med en eksplorativ, humanistisk forandringsstrategi og ledelsesstil,
som har fokus på medarbejdernes og organisationens læring, involvering, kreativitet, innovations- og udviklingsevne.

MÅLGRUPPE
Ledere og ledelsesteams

DATO OG TID
8. december 2021
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Dag 1: Kapacitetsopbygning og eksplorativ, humanistisk ledelsesstil
 Forandringsledelse inden for det eksplorative, humanistiske felt
 Aktionsforskning og metoder til at arbejde med meningsfuldhed og
engagement hos det pædagogiske personale
 Agency og inkrementel innovation

17. januar 2022

Dag 2: Design som forandringsstrategi
 Metoder og greb for innovativ, inkrementel skoleudvikling
 PLF som didaktisk design af fællesskaber
 Kulturforandring - fejlmodighed og ”fuckup-dage”
 Open source-kultur i det brune hjørne

TILMELDING

Teknologiforståelse – kurser og forløb 2021-2022
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KURSER FOR LÆRERE OG PÆDAGOGER

KURSER FOR LÆRERE OG PÆDAGOGER

Undersøg, og bliv klogere som
lærer eller pædagog

Fra makerspace til teknologiforståelse

Bliv introduceret til teknologiforståelsesfagligheden, og undersøg teknologierne for at blive klogere
på fagligheden både som fag og ind i eksisterende fag.

Hvordan kan arbejdet i et makerspace eller med makerteknologier
være med til at styrke teknologiforståelsen hos eleverne?
Hvordan kan makerteknologier understøtte læringen i fagene?

MÅLGRUPPE

På kurset bliver du introduceret til, hvordan makerteknologier kan
indgå i teknologiforståelsesfagligheden.

DATO OG TID

Lærere, pædagoger og vejledere
uden erfaring med makerteknologier

19. april 2022
5. maj 2022

Der bliver arbejdet med designprocesser, datalogiske forståelser og
programmering, hvor vi indarbejder makerteknologierne som materialiteter i vores designs.

23. maj 2022

Undervejs har vi løbende dialog, afprøvninger og refleksioner, i
forhold til hvordan kursets indsigter kan bruges i praksis.

VARIGHED OG PRIS

Kursusgang 1: Teknologiforståelse som ny faglighed
 Afprøvning af forskellige fysiske blokprogrammeringsdimser
ift. design
 Idegenerering til afprøvninger i egen praksis

TILMELDING

8. juni 2022
- alle dage kl. 13.30-16.30

4 x 3 timer, 2.500 kr.

cfu.kp.dk/events/129026
senest den 22. marts 2022

Kursusgang 2: Fælles refleksioner over egne afprøvninger
 Introduktion til skæreteknologier - fra skitse over prototype til
produkt
 Fokus på proces og den pædagogiske praksis
Kursusgang 3: Blokprogrammering
 Programmerbare boards med blokprogrammering
Kursusgang 4: Udfordringer
 Lave kreative teknologiforståelsesudfordringer til hinanden
 Hvad har vi lært?
 Hvordan kommer vi videre med teknologiforståelse og makerteknologier?
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KURSER FOR LÆRERE OG PÆDAGOGER

KURSER FOR LÆRERE OG PÆDAGOGER

Teknologifantasi

Opmåling af verden

Hvordan kan digitale teknologier udfordre vores fantasi? Hvordan
kan fantasien udfordres af digitale teknologier?

MÅLGRUPPE
Lærere, pædagoger og vejledere,
der er interesserede i teknologi-

På kurset bliver du introduceret til, hvordan digitale teknologier kan
indgå i børns drømme og fantasier ift. deres liv nu og i fremtiden.
Der bliver arbejdet med designprocesser, datalogiske forståelser
og programmering, hvor vi fokuserer på de digitale teknologier som
materialiteter, eksplorative rum for fiktive universer og det skæve.
Vi skal skabe fabulerende prototyper, der i sig selv er udtryksfulde
og kan få børns stemmer i spil på nye måder. Vi skal udforske digitale
teknologiers kunstneriske potentialer.

Hvordan kan vi sammen med børnene udvikle forståelser for digitale
teknologier ved at udvikle eget måleudstyr og egne dataopsamlingsenheder?

forståelse og kunstneriske tilgange

28. februar 2022
14. marts 2022

Lærere, pædagoger og vejledere,
der har praktisk erfaring med de
digitale teknologier, der findes i et

På kurset bliver du introduceret til, hvordan digitale teknologier kan
indgå i udviklingen af undersøgelsesorienterede tilgange til verden.
Vi arbejder med designprocesser, datalogiske forståelser samt programmering og undersøger og udvikler med digitale teknologier.

DATO OG TID

MÅLGRUPPE

28. marts 2022

makerspace

DATO OG TID
8. marts 2022
22. marts 2022

20. april 2022
- alle dage kl. 13.30-16.30

Undervejs har vi løbende dialoger, afprøvninger og refleksioner, i
forhold til hvordan kursets indsigter kan bruges i praksis.

4. april 2022
28. april 2022
- alle dage kl. 13.30-16.30

Undervejs har vi løbende dialoger, hands-on-afprøvninger og refleksioner, i forhold til hvordan kursets indsigter kan bruges i praksis.

VARIGHED OG PRIS

Kursusgang 1: Teknologiforståelse som ny faglighed
 Leg med teknologi og skøre opfindelser
 Ideskabelse som inspiration for egen praksis

TILMELDING

4 x 3 timer, 2.500 kr.

cfu.kp.dk/events/129027

4 x 3 timer, 2.500 kr.

TILMELDING
cfu.kp.dk/events/129028

Kursusgang 2: Fælles refleksioner over egne afprøvninger
 Introduktion til dataopsamling, databearbejdning og datalogisk
tænkning
 Fokus på proces og den pædagogiske praksis

senest den 8. februar 2022

Kursusgang 3: Prototyper, der virker
 Fra ide til fungerende prototype

Kursusgang 3: Fælles refleksioner over egne afprøvninger
 'Hvad nu hvis'-scenarier og historiefortælling
 Hvad fortæller teknologien os?

Kursusgang 4: Refleksioner og undersøgelser
 Undersøgelser af hinandens måleudstyr
 Hvad har vi lært?
 Hvordan kommer vi videre med teknologiforståelse og tilgange
til opmåling af verden?

Kursusgang 4: Afrunding og næste skridt
 Hvordan kan vi få børns stemme i spil? Fokus på kulturelle, sociale
og demokratiske tilgange til at indgå med teknologi
 Hvad har vi lært?
 Hvordan kommer vi videre med fantasifuld teknologiforståelse?

Teknologiforståelse – kurser og forløb 2021-2022

VARIGHED OG PRIS

senest den 31. januar 2022

Kursusgang 2: Fælles refleksioner over egne afprøvninger
 Introduktion til datalogisk tænkning, software kunst og æstetik
 Fokus på proces og den pædagogiske praksis
 Automatisering og AI
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FORLØB FOR VEJLEDERE OG KONSULENTER

FORLØB FOR VEJLEDERE OG KONSULENTER

Kom i dybden som vejleder
eller konsulent

Digital design og designprocesser

Forsøgsfaget i teknologiforståelse består af fire kompetenceområder: 'Digital mynddiggørelse',
'digital design og designprocesser', 'computationel tænkning' og 'teknologisk handleevne'. Disse fire
områder indgår symfonisk, når man arbejder med fagligheden, hvilket betyder, at man har de fleste
kompetenceområder med, når der arbejdes med teknologiforståelse.

Få større indsigt i undervisning i den nye faglighed teknologiforståelse med fokus på kompetenceområdet 'digital design og designprocesser'.

MÅLGRUPPE

Vi arbejder med designforståelse og designmodeller, og gennem
afprøvning i praksis får du mulighed at skabe større bevidsthed om
undervisning i praksis, når eleverne skal skabe med og afkode digitale teknologier.

3. marts 2022 kl. 13–16

På kurserne bliver du introduceret til kompetenceområdet – hvad er det, hvordan underviser man i
det, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan arbejder du ind i dette nye fagfelt som vejleder? Dette bruges som afsæt til at forberede egne forløb og til at forberede indsamling af empiri fra egne praksiseksperimenter. Afslutningsvis ser vi på, hvordan du kan analysere eksperimenter i egen praksis.

DATO OG TID
23. marts 2022 kl. 9–15
26. april 2022 kl. 13–16

VARIGHED OG PRIS
3 + 6 + 3 timer, 2.800 kr.

I vores vejlederforløb lader vi på skift de enkelte kompetenceområder træde i forgrunden, mens de
øvrige komptenceområder fungerer som bagtæppe. På den måde kan vi komme mere i dybden og
bringe inspiration fra den nyeste forskning ind i arbejdet.
Kurserne er for dig, der har lyst til at udvikle din forståelse for de fire kompetenceområder og har
lyst til at indgå i didaktiske og pædagogiske drøftelser og refleksioner over teknologiforståelsesfagligheden. Kurserne veksler mellem introduktion, teori, praksisnær afprøvning og refleksion.

Vejledere og konsulenter

TILMELDING
cfu.kp.dk/events/129029
senest den 3. februar 2022

Computationel tænkning
Få større indsigt i undervisning i den nye faglighed teknologiforståelse med fokus på kompetenceområdet 'computationel tænkning'.
Vi arbejder med computationel tænkning, herunder data, strukturering, algoritmer og modellering og ser på, hvordan man kan arbejde
med dette i praksis.

MÅLGRUPPE
Vejledere og konsulenter

DATO OG TID
29. september 2021 kl. 13–16
25. oktober 2021 kl. 9–15
24. november 2021 kl. 13–16

VARIGHED OG PRIS
3 + 6 + 3 timer, 2.800 kr.

TILMELDING
cfu.kp.dk/events/219074
senest den 1. september 2021

Digital myndiggørelse

Teknologisk handleevne

Gennem arbejde med udvikling af undervisningsforløb får du indsigt
i didaktik og pædagogik knyttet til teknologiforståelse med fokus på
kompetenceområdet 'digital myndiggørelse'.

MÅLGRUPPE
Vejledere og konsulenter

DATO OG TID

Vi arbejder med myndiggørelse og analysemodeller og forholder os
herigennem nysgerrigt og kritisk til de digitale teknologier og
artefakter.
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Få større indsigt i undervisning i den nye faglighed teknologiforståelse med fokus på kompetenceområdet 'teknologisk handleevne'.
Vi arbejder med tilgange til programmering og med, hvordan man
kan tilgå dette på forskellige måder. Samtidig arbejder vi med
computersystemer, netværk og sikkerhed - også i praksis.

MÅLGRUPPE
Vejledere og konsulenter

DATO OG TID
30. marts 2022 kl. 13–16

16. november 2021 kl. 9–15

21. april 2022 kl. 9–15

9. december 2021 kl. 13–16

18. maj 2022 kl. 13–16

VARIGHED OG PRIS

VARIGHED OG PRIS

3 + 6 + 3 timer, 2.800 kr.

3 + 6 + 3 timer, 2.800 kr.

TILMELDING

TILMELDING

cfu.kp.dk/events/219072

cfu.kp.dk/events/129030

senest den 4. oktober 2021

senest den 2. marts 2022
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HANDS-ON

MAKERSPACE

Makerspace og teknologiforståelse

Tek-tirsdage
Vær med, når vi i hele skoleåret 2021-2022 afprøver et helt nyt format, hvor hands-on og teknologiforståelse følges ad med din praksis.

MÅLGRUPPE
Undervisere, vejledere og
konsulenter

Udgangspunktet er, at vi sammen griber teknologierne og går undersøgende og legende til, hvordan de fungerer, og hvad de kan bruges
til i forhold til teknologiforståelse.

DATO OG TID
Første tirsdag i måneden:
7. september 2021

Tek-tirsdage kører over et helt skoleår med i alt 10 tirsdage, og hver
gang arbejder vi med forskellige udfordringer og opgaver, som giver
os mulighed for at undersøge og skabe med digitale teknologier.

5. oktober 2021
2. november 2021
7. december 2021
4. januar 2022

I kraft af formatet er der rig mulighed for at afprøve egne projekter
og ideer i praksis med elever og kolleger på skolen eller i kommunen
og komme tilbage og dele erfaringerne på holdet.

1. februar 2022
1. marts 2022
5. april 2022
3. maj 2022

Vi sørger for at rammesætte dagene, men der er også plads til at
komme med ønsker og input undervejs. Det betyder, at vi ikke kan
fortælle, præcis hvilke teknologier og udfordringer vi ender med at
arbejde med, men det kunne fx være 'det digitale køkken', bodyhacking, intelligent street art, Orwell 2084 eller noget helt andet.

7. juni 2022
- alle dage kl. 14.00-16.30

VARIGHED OG PRIS
10 x 2½ time, 2.400 kr.

TILMELDING
cfu.kp.dk/events/219073
senest den 10. august 2021

BLOGINDLÆG: Om teknologiforståelse nu bliver et selvstændigt fag eller ej,
eller om det overhovedet har sin plads som faglighed i folkeskolen, må tiden
vise. Men én ting er sikkert - der er brug for at rette et pædagogisk blik på
teknologiforståelse.
Dannelsesopgaven 'teknologiforståelse' handler i bund og grund ikke om indkøb af (dyre)
teknologier eller brug af it og teknologi i undervisningen. For at arbejde med teknologiforståelse bliver vi til gengæld nødt til at arbejde
med læringsforståelser, rum og pædagogikker, især hvis vi betragter teknologiforståelse
som et dannelsesfag, der handler om at danne
eleverne til at deltage som aktive, kritiske og
demokratiske borgere i et samfund præget af
øget digitalisering.
Opgaven med at udvikle aktiv og kritisk teknologiforståelse hos vores elever er en pædagogisk opgave, hvor erfaringer ud fra lærernes
og elevernes perspektiv må sættes i centrum.
En pædagogisk tilgang, der i høj grad skal give
rum og rammer til børns forskellige deltagelses- og udfoldelsesmuligheder.
Udviklingen af teknologiforståelse bør handle
om i samklang at arbejde med udvikling af
didaktik og arbejde med den pædagogiske
refleksion og læringsforståelser. Det pædagogiske blik på teknologiforståelse handler i høj
grad om læringsmiljøet og deltagelsesmulighederne for børnene.

Teknologiforståelse som fag handler ikke
kun om maskinel

Et afgørende element i beskrivelsen af formålet og identiteten for teknologiforståelse som
fag er et meget eksplicit fokus på eleven som
aktivt undersøgende og skabende, og at dette
er definerende for fagets praksis- og erkendelsesformer. Udvikling af teknologiforståelse
skaber derfor behov for, at der også arbejdes
med læringsforståelse og herunder udvikling af
læringsrum og –miljøer, hvor fokus bliver på at
give elever forskellige udfoldelses- og deltagelsesmuligheder. Dette kræver adgang og muligheder, som et traditionelt klasserum måske ikke
umiddelbart indeholder, hvor læringsrummet
bliver en blanding af et undervisningsrum, et
læringslaboratorium og et værksted.
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Når der snakkes og debatteres teknologiforståelse, rum og læringsressourcer, er der overraskende stort fokus på (dyr) teknologi, hvor det
handler om indkøb af lasercuttere, 3D-printere,
robotter og andet maskinel. Det har altid været
nemt bare at købe nyt ind og noget sværere at
ændre pædagogisk praksis.
Ved at sætte nuværende materialer i spil på
andre og nye måder får eleverne adgang til at
arbejde med deres teknologiforståelse gennem
forskellige skabende og kreative processer.
De mange nye teknologier, der kan bruges i
skolen, kan selvfølgelig give en masse nye dejlige muligheder, men er måske ikke nødvendige.
Her er bud på, hvordan man med udgangspunkt
i allerede eksisterende muligheder i læringsrummet kan understøtte udvikling af aktiv
teknologiforståelse.
▶

Læs Future Classroom Labs blog på
folkeskolen.dk:

folkeskolen.dk/blogs/future-classroom-lab/
I Future Classroom Lab udforsker vi,
hvordan teknologier kan være med til at
udfordre pædagogisk praksis og udvikle nye
læringsmiljøer.
I samarbejde med kommuner og skoler er vi
undersøgende på, hvordan vi kan udvikle nye
kreative læringsformer og rum til fremtidens
undervisning.
I bloggen vil vi skrive om, hvordan vi ser den
nye faglighed, teknologiforståelse, udvikle
sig. Hvordan kan den udfoldes og udfordres?
Hvordan oversætter lærerne fagligheden i
undervisningen? Hvilke læringsressourcer
kan tænkes at komme i spil i arbejdet?
Vi vil også skrive om, hvordan kommuner og
skoler griber den organisatoriske side an i
forhold til at skulle arbejde med en helt ny
faglighed, som kræver didaktisk og pædagogisk nytænkning.

futureclassroomlab.dk

|

cfu.kp.dk
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MAKERSPACE

MAKERSPACE

Breakerspace - undersøgende og
eksperimenterende teknologiforståelse

Skramlotek - idéer og muligheders
smeltedigel

En tilgang til at arbejde med elevernes deltagelsesmuligheder er at arbejde med eksperimenterende læringsfællesskaber i et "breakerspace". Her er ideen, at eleverne i mindre
grupper undersøger ved at breake teknologier
(skille ad). De undersøger, hvad teknologierne
består af, hvordan ting hænger sammen, og
prøver eventuelt at sætte dem sammen på nye
måder eller i spil i andre sammenhænge. Måske
prøver de også at få nogle af delene til at virke
igen og giver dem dermed ny værdi og nyt liv.

Når nu vi er i gang med at breake ting, så er det
jo oplagt at opbygge klassens skramlotek. Et
skramlotek er et slags organiseret skrammelbibliotek, hvor man kan organisere og samle
forskelligt godt, gammelt 'skrammel', pap,
dimser, dioder, små motorer, gammelt legetøj
og andet.

Man kan med andre ord arbejde med Break–
Remake–Make som en måde at forstå, eksperimentere og udvikle teknologiske artefakter på.
Breakerspace er altså en slags undersøgelsesog udviklingszone, hvor eleverne roder med
teknologier for derigennem at få en begyndende indsigt i, hvordan teknologier hænger sammen. Eleverne undervises ikke i teknologi, men i
stedet iscenesættes undersøgende og eksperimenterende tilgange, hvor læreren indtager en
undersøgende position sammen med eleverne.
Materialerne i et breakerspace kan bestå af
kasseret teknologi som computere eller aflagte elektriske tandbørster, gammelt elektronisk legetøj etc. Eleverne kan her arbejde
med undersøgende tilgange såsom fejlsøgning,
kategoriseringer, flowdiagrammer og alt muligt
andet. At arbejde i breakerspace er altså noget,
eleverne gør i lærende fællesskaber, hvor fokus
er på, at eleverne samarbejder, samskaber og
engageres i hinandens undersøgelses- og udviklingsprocesser.
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Makerspace og makertilgange

Skramloteket kan bruges til ideudvikling og
visualiseringer, men også være et sted, hvor
eleverne kan finde elementer til de løsninger
og ideer, de arbejder med. Skramloteket har
samtidig et stort fokus på genanvendelighed,
på at remixe og på at give gamle ting nyt liv og
værdi igen.
Det gode ved ting fra skramloteket er, at man
gerne må ødelægge tingene, og man ikke altid
behøver at starte fra scratch med at udvikle
noget nyt. Ved at det indeholder en mangfoldighed af dimser og dutter, kan elevernes
kreativitet og ideer være styrende for deres
udfoldelsesmuligheder og er ikke begrænset af,
hvad læreren har fundet frem.
Skramloteket kan arrangeres i en reol eller et
skab med kasser og æsker, hvor dimserne er
organiseret. Ideen er altså at opbygge et materialebibliotek med en masse 'skrammel', som
kan bruges på ny. Gerne synligt fremme, så det
kan være med til at fordre elevernes kreativitet.
Lad gerne eleverne selv organisere og sortere
skramlet, så de laver systemerne ud fra det, de
kan, og så de selv får ejerskab til deres klasses
skramlotek.
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Når fokus er på at give eleverne skabermuligheder, kan makerspace noget. Men før man
begynder at tænke rum og indkøb af teknologier, må fokus rettes på makertilgangen, og de
muligheder "at være maker" giver eleverne. Det
handler om at give eleverne værktøjer og differentierede skabermuligheder - og ikke nødvendigvis en masse maskiner.
Makertilgange fokuserer på samarbejde, deling
af ideer og samskabelse. Makerspacefilosofien
er skabt ud fra ideen om i fællesskaber at have
værksteder, hvor der er værktøj, materialer
og ikke mindst et fællesskab til at skabe og
videreudvikle de ideer, man har. Man kan altså
sagtens have et lille makerspace i sin klasse
eller på gangen, og måske har du det allerede.
Det handler bare om at have fri adgang til et
skramlotek, limpistoler, pap og plastik, LEGO
og forskellige andre byggematerialer, således
at eleverne har mulighed for at make/skabe
løsninger på deres ideer. Men frem for alt er et
makerspace et læringsfællesskab for eleverne,
der tager udgangspunkt i en eksperimenterende praksis, hvor fejlmodighed, samskabelse og
vidensdeling er omdrejningspunktet.

Vi må tage afsæt i et pædagogisk blik på teknologiforståelse, hvor der eksperimenteres med
rum og læringsforståelser. Hvor det handler om
opbygning af læringsfællesskaber med muligheder og fokus på relationer, og hvor positioneringsmuligheder og deltagelsesmuligheder står
centralt i intentionen om at skabe rammer for
motivation, ægthed og ejerskab.
Hvis du selv er nysgerrig på skramlotek og
breakerspace/makerspace, så kig ind forbi
Future Classroom Lab i Campus Carlsberg, eller
bliv klogere på, hvordan man kan arbejde med
elevernes deltagelsesmuligheder ved hjælp af
zonemodellen på vores hjemmeside:
futureclassroomlab.dk/findinspiration

Teknologiforståelsesfagligheden handler altså
ikke om indkøb af teknologi eller om mobiltelefoner og computeres brug i skolen. Til gengæld
må vi tage fat på arbejdet med læringsforståelser og rum for skabende virksomhed, hvor it
og teknologi kan skabe andet end dokumenter,
film, podcasts og PowerPoints.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER | INSPIRATION

FUTURE CLASSROOM LAB

Praktiske oplysninger

Future Classroom Lab

Tilmelding/afmelding

Future Classroom Lab, Center for Undervisningsmidler, Københavns Professionshøjskole,
Humletorvet 3, 1799 København V
Besøg os også på futureclassroomlab.dk

Tilmelding foregår udelukkende online på cfu.kp.dk
Selvom fristen er overskredet, er der altid mulighed for at tilmelde sig kurser med ledige pladser.
CFU sender automatisk en mail om, at din tilmelding er modtaget. Bemærk, at du ikke er optaget
på kurset, før du modtager en bekræftelse fra kursusadministrationen. Tilmeldingen er bindende,
når du har modtaget bekræftelsen.
Hvis du bliver forhindret eller syg, har dit arbejdssted altid mulighed for at sende en anden medarbejder. Husk venligst at give os skriftlig besked, hvis en kollega skal overtage pladsen.
Deltagerbetalingen refunderes ikke ved afbud/fravær.

Andreas Binggeli

Lonnie Sørensen

41 89 74 24
anbi@kp.dk

41 89 71 57
losn@kp.dk

Jette Aabo Frydendahl

Mads Brink Müller

41 89 70 72
jfry@kp.dk

41 89 73 73
mbrm@kp.dk

Karen Mikkelsen

Malte von Sehested

41 89 71 92
karm@kp.dk

41 89 72 49
mavs@kp.dk

Karin Dyrendom

Martin Exner

41 89 86 83
kard@kp.dk

41 89 72 82
maex@kp.dk

Lasse Remmer

Martin Thun Klausen

41 89 86 82
lrem@kp.dk

41 89 86 87
matk@kp.dk

Kursuspris og betaling

Kursuspriserne er angivet uden moms. Faktura sendes altid elektronisk.
Der tages forbehold for prisændringer.

Kursussted

Alle kurser afholdes i Future Classroom Lab.

Kontakt

CFU's kursusadministration:
kursus-cfu@kp.dk
41 89 91 13
Man-tors kl. 8.30-15.00, fre kl. 8.30-14.00

Få mere inspiration
Vi håber, du er blevet nysgerrig på teknologiforståelse og har fundet et kursustilbud, som passer
lige netop dig. Mens du venter på at komme afsted, kan du finde mere inspiration her:







Inspiration til forløb: kortlink.dk/y9un
Forsøgsfagets faghæfter: kortlink.dk/2astm
Podcast om kompetenceområderne: kortlink.dk/2astn
Inspirationsartikler fra forsøgsskolerne: kortlink.dk/2astp
CFU’s netværk for skoler og kommuner: kortlink.dk/2astq
Ordliste med de nye fagbegreber: kortlink.dk/2astr
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Future Classroom Lab
Center for Undervisningsmidler
Københavns Professionshøjskole
Humletorvet 3
1799 København V
futureclassroomlab.dk

