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Danske elever (…) anvender computeren oftere 
end gennemsnittet af deres jævnaldrende til de 
skolerelaterede aktiviteter, men til forholdsvis 
basale aktiviteter. (p.91) 

Der er dog tegn på at undervisningen ikke i 
stort omfang har bevæget sig i retning af den 
elevcentrerede, undersøgende og 
samarbejdsorienterede tilgang som såvel 
kommuner, regering som overnationale 
organisationer argumenterer for og ønsker 
fremmet. (s. 172) 



What is a FabLab@school ? 

 

[US] A educational digital fabrication lab that put cutting-edge technology 

for design and construction - such as 3D printers and laser cutters - into 

the hands of middle and high school students. (STANFORD UNIVERSITY) 

 

[DK] Et hybrid læringslaboratorie, der kombinerer digital fabrikation, design 

tænkning og kollaborativ idegenerering og skabelse i løsningen af 

komplekse samfundsmæssige udfordringer.   



 

Design  

Eleven kan arbejde med enkle 

designprocesser knyttet til egen 

produktfremstilling. 
 
 

Idéudvikling fokuserer på, at eleverne 

ud fra oplæg fra underviseren, bliver i 

stand til selv at udvikle idéer. 

 

Idéafprøvning fokuserer på, at 

eleverne afprøver og eksperimenterer 

med modeller i processen frem mod det 

endelige produkt. 

 

Produktrealisering fokuserer på, at 

eleverne med udgangspunkt i oplæg 

arbejder selvstændigt for at realisere 

egne idéudviklede produkter. 

 

Evaluering fokuserer på, at eleverne 

trinvis opøver kompetencer til at 

evaluere produkter og designprocesser. 



I løbet af de første måneder af 2014 

forsvandt 9 ældre fra deres plejehjem 

pga. demenslidelse.  

 

Plejehjemmets problem er at skabe 

tryghed for de ældre og deres 

pårørende uden samtidig at tage 

deres frihed fra dem.  

 

Hvordan ville I hjælpe plejehjemmet 

med at løse problemet? 

Velfærdsteknologi – hvad gør vi? 

Ser I etiske udfordringer ved overvågning og 
tracking (GPS) af borgere med demens? 

Ødelægger velfærdsteknologier den professionelle relation 
med borgeren? 

Skal de pårørende bestemme, om deres far/mor med 
demens skal have adgang til velfærdsteknologi? 

Hvordan håndtere at ældre med demens måske ikke er klar 
over, hvad de siger ja til, når de indvilger i at modtage 
velfærdsteknologiske løsninger som hjælp? 

Hvem skal høres i debatten om 
Velfærdsteknologi i plejehjemssektoren? 
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Danske skolebørn ser sig selv som idérige, kreative og fantasifulde 

Er du idérig, kreativ og fantasifuld? 
 

Kilde: Survey 2014: 39 skoler/1119 besvarelser/børn 11-15 år 



Ved ikke 

Generelt forbedre de 
ældres vilkår 

Bygge hegn eller låse døre 

Bruge sporingsteknologi 

Overtale de ældre til at 
blive 

Finde dem 

Undersøge problemet 
nærmere 

Velfærdsteknologi – hvad gør vi? 

 

16% af børnene ville bygge et 

hegn eller låse de ældre 

medborgere inde. 

 

12% ville tracke dem med GPS 

 

3 % Ville overtale de ældre til at 

blive på plejehjemmet 

 

Kun 3 % af børnene ville 

opstille en designproces og 

undersøge dilemmaet om de 

dementes situation nærmere 

 

Langt de fleste børn havde ingen 

idéer at byde ind med. 

Kilde: Survey 2014: 39 skoler/1119 besvarelser/børn 11-15 år 



Design undersøgelsen 
 

Sanne: jamen vi har skrevet at vi startede 
med at tegne nogen forskellige ideer og at 
vi havde 5 tegninger, og en af dem var den 
runde sofa, som var den vi lavede.  
 
Rachel: Hvorfor valgte i den runde? 
 
Sanne: og den skilte sig lidt ud fra alt det 
andet, den var ikke helt som man 
plejer….den klassiske.. 
 
Rachel: Hvordan blev i så enige om at i 
skulle lave den runde der? 
 
Sanne: Jamen det startede med at Marie 
sagde, nu laver jeg sikkert noget hel vildt 
dumt, men jeg laver det. (…) så endte det 
med at blive den fordi det var den mest 
realitiske….ifht de andre.  
Rachel: Var det også den mest 
spændende? 
 
Marie: Ja, det var det nok 
 
Sanne: det var nok den der var sjovest at 
arbejde med 

Although we tend to admire 
designers for their solutions, it is 
often their ability to find the right 
problems which distinguishes good 
from adequate or poor design 
(Cross, 2011) 



Ideudvikling og sketching 
 

Peter står med Marie og Sanne med deres 
papmodel af deres runde sofa med et rundt bord i 
midten. 
 
Peter: jeg kunne bedre tænkte mig, hvis det nu var 
sådan en mødesofa … (Marie himler med øjnene og 
sætter hovedet på sin hånd mens hun kigger ligeud 
i luften) 
Sanne: jamen det er så besværligt!! 
 
Peter: Ja.. men det er okay at det er besværligt.. Nu 
får i et problem, hvordan løser i det? 
 
Marie: Men vi havde ikke et problem. 
Peter: Nej, men det har jeg givet jer. 
Marie: ja, du laver et problem. 
Peter: ja, værsgo! (holder hænderne frem samlet, 
som givende overimod Marie) 
Marie: Jamen vi har lavet det problem.  
(Sanne kaster sit hoved ned på armen i opgivelse) 
Peter: ej, kom nu…(hiver lidt i Sanne) KOM NU IND I 
KAMPEN 
Sanne: Jeg kan ikke mer’, jeg har givet op (mens 
hun ligger på armen) 
Peter: nej, i er kun lige startet (til Sanne) 

Sketching has three purposes: to 
form ideas, to communicate with 
oneself to communicate with others 
(Löwgren & Stolterman, 204) 



Fremtidsplaner? ikke mange vil teknologi, design, entreprenørskab  – 
eller naturvidenskab 
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Hvad gør vi?  

Design bildung: At lære at skabe med digital 

teknologi ud fra en modelforståelse for 

teknologiens materiale og en viden om 

kreative designprocesser. 

 

Børnene skal lære at kvalificere idéer og 

handle ”designerly” igennem 

designprocessen: 

 

• Divergent/konvergent tænkning 

• Etnografiske feltstudier 

• Wireframes 

• Scenarier 

• Mock-ups  

• Experience prototyping 

• Proces iteration 

• ’The blessing of faliure’ 

• Reflective back-talk 

 

Kompetenceløft til lærere i design tænkning 

Input fra industrien til autentiske design 

forløb. 
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