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Den didaktiske vision og kompetenceudvikling 
Baggrunden for den didaktiske vision for arbejdet med og i Makerspaces i Jammerbugt Kommune skal 

findes i de kommunale målsætninger, der blev præsenteret indledningsvist. 

Jammerbugt Kommune har en vision om at danne og uddanne eleverne på et højt fagligt niveau, som 

naturligvis indebærer, at alle elever bruger, forstår og er medskabende af den teknologiske og 

naturvidenskabelige udvikling. Dette skal være forbundet med at arbejde eksperimenterende og 

undersøgende sammen med andre, men også forbundet med at blive udfordret af ny viden, nye tendenser 

og nye muligheder.  

Denne vision danner baggrund for den plan, der er for kompetenceudvikling, som beskrives herunder: 

Fag 
Makerspaces kan anvendes i alle skolens fag, og der vil ikke være fagbegrænsninger. Derimod vil der være 

et krav om, at følgende fag medtænker undervisning i Makerspace: 

• Natur/teknologi 

• Naturfag (biologi, geografi, fysik/kemi) 

• Håndværk/design 

• Billedkunst 

• Understøttende undervisning (herunder teknologiforståelse) 

• Valgfag 

• Makerspace-pausepatruljen 

Kompetenceudviklingsforløb 
De faglige mål for uddannelsesforløbet 

Det generiske forløb skal kunne håndtere mange forskellige fag og didaktikker for at kunne understøtte 

udviklingen af forskellige forløb. Ved at tænke i elevernes undersøgelses- og designproces på den ene side 

og i en fag-faglig proces på den anden, skal modelforløbet afklare og beskrive det grundlæggende forhold 

mellem faglighed og proces. Uddannelsesforløbet skal give plads til forskelligheden i forløb, hvor elever får 

mulighed for selv at udvikle prototyper, til sammenligning med forløb hvor teknologi og naturfag integreres 

i en større samfundsanalyse.  

Dermed bliver de faglige mål for uddannelsesforløbet: 

1. Alle deltagere sikres færdigheder, viden og kompetencer indenfor arbejdet i Makerspaces ud fra de 

tre områder: Fabrikation; Digital Fabrikation og Teknologiske Artefakter.  

2. Alle deltagere arbejder med en didaktisk model, som rummer (inspireret af den didaktiske model i 

”Teknologiforståelse i Folkeskolen”): 

• Virkelighedsnære problemstillinger Hvilken prioritet autentiske og virkelighedsnære 

problemstillinger skal have, for at elever kan udvikle motivation og interesse for at løse 

komplekse problemstillinger under anvendelse af teknologi, herunder samarbejde med 

virksomheder og organisationer i skolens nærområde.  
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• Elevcentrerede kreative design- og læreprocesser Det rammesatte lærerstyrede 

undervisningsmiljø i planlægningen af forløb vægtes balancen mellem elevstyrede og 

lærerstyrede elementer, herunder især forholdet mellem undervisningens rammer og mulighed 

for selvstændighed i opgaveløsningen.  

• Faglige fællesskaber Der tages højde for differentiering mellem elev og elevgrupper i 

planlægningen af forløbet. Problembaseret læring, elevcentreret læring, åbne opgaveløsninger 

samt lærerstøttet differentiering til elevgrupper, der er fagligt udfordrede i læringsmiljøer med 

åbne rammer og skabende, selvregulerede arbejdsprocesser.  

• Sammenhæng til et eller flere af folkeskolens fag Forløbet udvikles, så det understøtter elevers 

progression i forhold til det pågældende fags målsætninger og kompetenceområder.  

• Faglig feedback I den faglige feedback lærer elever at få og give feedback, så de kan udvikle en 

samlet refleksion over både designproces, valg og fravalg samt en faglig kvalificeret formidling 

af det digitale produkt.  

 

Undervisere:  

- Thomas Kjærgaard, lektor på læreruddannelsen i Aalborg (Underviser på Teknologiforståelse i 

Folkeskolen) 

- Mark Krogh Holler (Pædagogisk konsulent på UCN CFU samt lærer på Sofiendalskolen) 

- Ian Rubeck Stenz (Pædagogisk konsulent på UCN CFU) 

- Anne Marie Kanstrup, Professor på Aalborg Universitet (Leder af forskningsgruppen Tekno-

Antropologi og Participation) 

 

Deltagere:  

På uddannelsesforløbet er der tre forskellige spor, som har hvert sit uddannelsesmæssige sigte: 

1. Ledelsen: Skoleledelserne deltager i et forløb, som har et dobbelt formål. For det første 

præsenteres fagligheden bag Makerspaces, således at ledelsen på den enkelte skole har en 

førsteordens viden om indsatsen. For det andet skal skoleledelsen udarbejde en plan for, hvordan 

projektet helt konkret skal udmønte sig på den enkelte skole. Denne plan skal drøftes med de 

faglige nøglepersoner. 

Skoleledelsen har en fælles temadag samt opfølgende møder med den eksterne underviser, der er 

tilknyttet skolen. På møderne deltager ligeledes skolens faglige nøglepersoner. 

2. Faglige nøglepersoner: Hver skole skal udpege et passende antal faglige nøglepersoner (1-5), som 

skal deltage på første runde af uddannelsesforløbet.  

 

På uddannelsesforløbet arbejdes med ovenstående målsætninger for forløbet, som til dels 

omfatter deltagernes egne færdigheder, viden og kompetencer indenfor områderne, men også en 

fortrolighed i at arbejde med den didaktiske model. 
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Deltagerne undervises ligeledes i kollegial sparring og supervision. 

 

Denne del af uddannelsesforløbet foregår på tværs af skolerne og har en varighed på 30 timer. 

 

3. Lærere/pædagoger: De lærere/pædagoger, som underviser i et eller flere af ovenstående fag skal 

deltage i et uddannelsesforløb, som er målrettet den enkelte skole. På uddannelsesforløbene 

deltager skolens faglige nøglepersoner og understøtter den eksterne underviser.  

 

Deltagerne undervises på skolen i ovenstående. Undervisningens varighed er to hele dage samt 

opfølgningsloops hver tredje måned med den eksterne underviser samt skolens faglige 

nøgleperson. Forløbet er præget af aktionslæring. 

For både ledelser og medarbejdere vil der efter endt kompetenceudviklingsforløb blive ”opfølgningsheat”. 

Erfaringerne fra tidligere kompetenceudviklingsforløb viser, at det er vigtigt, at man efterfølgende får 

mulighed for yderligere kompetenceudvikling for at bevare fokus og motivation. Dette er især vigtigt 

indenfor dette felt, da den teknologiske udvikling forløber meget stærkt.  

 

 


