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Husk at afbryde med spørgsmål



Industrialisering 4.0



Så for søren 



Læringsteknologisk landkort  



It-konstruktionisme - alle børn er ingeniører 





Seymour Papert´s It-konstruktionisme

”We construct new knowlegde with effectiveness when we are involved in constructing personal and meaningfuld artifacts”

Seymour Papert (1928-2016)



Måske sådan?  

Baby med bærbar computer 



.... Eller  .... Sådan? 

Børn med bærbar computer kaldet Ipad  



.... eller måske sådan? 

MAKER
Fantasien får frit løb, når klippeklisterprojekter får selskab af 
3D-printere og skæremaskiner. Fællesnævneren er kreativ 
skabertrang og vejen fra idé til todimensionel skitse til 
tredimensionel virkelighed. Makerkultur handler om at realisere 
sine idéer og dele dem med andre, uanset om man “hacker” 
noget eksisterende eller laver noget fra bunden.

KODE
Programmering handler om at forstå, hvordan computere 
omsætter kommandoer til handling. Frem for at skrive 
programmer med tekst og tal, kan kodningen klares ved at tegne 
baner med tusch eller sætte digitale byggeklodser sammen. 
Sammenhængen mellem tal, fart, mængde og afstand bliver 
fysisk håndgribeligt, når koden straks omsættes til bevægelser og 
lyde.

MEDIE
Med smartphones og tablets kan selv de mindste give sig i kast 
med fotografering og filmskabelse. Børnenes egne fortællinger er 
i fokus, når iPad’en forvandles til et animations-studie, hvor 
grankogler, modellervoks og legetøj vækkes til live. Et væld af 
visuelle udtryksformer er tilgængelige, hjulpet på vej af børnenes 
gåpåmod og intuitive apps, de selv kan betjene.

NATUR & SCIENCE
Naturen byder på mange oplevelser, og teknologi gør det muligt at 
snuse til naturvidenskab allerede i vuggestuen. Med kameraer og 
mikroskoper kan man kigge ned i en myretue, zoome ind 
på mikroorganismer eller fotografere dyr man aldrig kunne have 
sneget sig ind på. Med metaldetektorer kan man gå på skattejagt og 
undersøge hvad mennesker efterlader i naturen.

MUSIK & BEVÆGELSE
Musik skaber fællesskab og spiller en vigtig rolle i udviklingen af 
sprog og motorik. Klappelege, dans og sang kan udvides 
teknologisk med musikalske trædesten og børnevenlige 
lydoptagere og afspillere. Leg udendørs får et interaktivt twist, 
når man kan finde poster med skjulte lydbokse. Måske der er 
optaget en sang eller et tip til at komme videre i skattejagten?



Professionsfaglig ”Designthinking”



Velfærdsteknologisk makerspace  

”Makerspace er et værkstedsrum, hvor elever, kursister og 

medarbejdere kan udfolde sig på en særlig kreativ måde, 

der gør at de får indsigt i teknologier, udvikler innovation 

og får indsigt i læreprocesser.

Fra projektbeskrivelsen 

”Makerspace er et medierede artefakt. Som artefakt 

udtrykkeret  makerspace sig gennem multimodale 

læringsteknologier, mock-up-materialer, mulighed for 

kodning, printproduktioner, VR og designtænkning”.



Nye og gamle rollemodeller 



Forsat god dag


