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Dagens agenda

• Designtænkningen, dens historie, filosofi og relation til skolen

• Wicked Problems

• Hængende haver

• Designopgave

• Præsentation

• Dagens takeaway + diskussion



Teknologisk handleevne bidrager med et 
perspektiv, der giver sprog, udtryksevne 
og mestring ift.  computerens opbygning, 
netværk og sikkerhed.

Digital myndiggørelse sætter fokus 
på den indlejring af værdier i 
digitale artefakter og evnen til at 
handle kritisk i et digitaliseret 
samfundet.

Computationel 
Tankegang 
omhandler 
modellering af 
et problem, så 
løsninger kan 
eksekveres i 
form af en 
algoritme, som 
afprøves og 
debugges.

Digital design og 
designprocesser 
sætter fokus på 
skabelse af digitale 
artefakter og de valg 
og fravalg, som 
designeren foretager.



Stine Ejsing-
Duuns 
matrice



Designtænkning link

https://www.emu.dk/grundskole/teknologiforstaelse/digital-design-og-designprocesser


Ole Sejer Iversens reciprokke model



Endo- og Exo-relationer



Endo- og exo-relationer med telefon som eks.



Bauhaus-traditionen for  designtænkning

• In an essay written in 1937, Walter Groupius
reflected on the founding of the Bauhaus as an 
institution grounded on the idea of an 
architectonic art: 

• "Thus the Bauhaus was inaugurated in 1919 
with the specific object of realizing a modern 
architec-tonic art, which like human nature 
was meant to be all-embracing in its scope. ... 

• Our guiding principle was that design is 
neither an intellectual nor a material affair, 
but simply an integral part of the stuff of life, 
necessary for everyone in a civilized society." 

• Scope of Total Architecture (New York: Collier 
Books, 1970), 19-20. 

De visionære – tv-serie dr2

https://www.dr.dk/drtv/episode/de-visionaere_142244


Oprindelsen af Design Tænkning
• Den amerikanske psykolog og sociology Herbert A. Simon definerede i 1969 design som forandrings- og 

løsningssorienteret praksis: 

• "To design is to devise courses of action aimed at changing existing situations into preferred ones." 

• “Design Thinking is always linked to improving the future. It’s a creative process, based on building ideas. 
There’s no judgement in Design Thinking, as that would get in the way of maximum input. Even the craziest 
ideas are welcomed because they can often lead to the most creative solutions. Everyone is a designer and 
can apply Design Thinking to all of life’s situations.”

• Simons procesmodel for Design Thinking ser sådan ud:

• It starts with defining the problems. 

• Next, research takes place based on questions (who, what, why, where, when).

• Then come possible ideas that might lead to a solution. After trying some of these ideas (prototypes), the 
best one is chosen.

• That idea is implemented and finally evaluated. If it turns out that the solution has failed, it’s been a 
learning experience. 

• The steps are non linear and can occur simultaneously and be repeated.

• Modellen har dannet udgangspunkt for flere senere Design-modeller med færre eller flere faser (Tim Brown, 
IDEO 2008 og d-School 2009). 

• Simon, H (1969) The sciences of the artificial MIT Press, Cambridge

• Simon, H (1973) The structure of ill-structured problems Artificial. Intelligence Vol 4 pp 181e201



Design Thinking har flere skoler og tilgange



H. C. Jensens analyse af designbegrebet

• Design kan snart sagt betyde hvad som helst. 

• Der findes næppe længere den praktisk-produktive aktivitet, den genstand eller den form, der ikke på et eller 
andet tidspunkt var blevet kaldt design. 

• Design blev forbundet med alt lige fra det mest udtalt hobby-prægede til de mest specialiserede og 
professionaliserede produktformgivningsfunktioner.

• Fra det decideret håndværksmæssige til det entydigt industrielle.

• Fra det udtalt kunstneriske til det direkte kommercielle.

• Endvidere har design også vundet indpas på områder, der ikke knytter sig til artefakterne i vores fysiske 
omgivelser på de forskellige skalatrin fra ting til byplan.

• Det knytter nu også an til både sociofakter og mentefakter.

• Design er i dag i høj grad en metafor for et bestemt mindset.

• Jensen, H.-C., (2005). Fra velfærd til designkultur: Velfærdsengagementet i dansk 
designteori og designpraksis i det 20. århundrede. Ph.d.-afhandling ved Institut 
for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet.



Designmetaforen

• Man designer noget for nogen med et formål
• Design som udmøntning af en intention
• Design er defineret til brug og ud fra æstetiske valg
• Design er funderet i materialitet
• Designmetaforen henter billed- og begrebsskemaer 

fra brugskunst, arkitektur og håndværk
• Design har ofte beholderskemaer, fx indhold, 

overflade, dybde, rammesætning
• Design har ofte byggemetaforer som fx stilladsering, 

opbygning, fundering, konstruktion
• Designtænkning spiller videnskabsteoretisk 

sammen med socialkonstruktivisme



d.School Stanford

• FabLab-bevægelsen i Danmark er
inspireret af School of Design, d.school
på Stanford University, der siden 2005 
har arbejdet for undervisning præget af
Design Thinking. 

• Forskere som Paolo Blikstein, Kafai & 
Resnick  har været pionérer for at 
udvikle fablearn-konceptet
(tltl.edu.stanford) som en platform for 
læring og dannelse i skolen. 

• Constructionism in practice : Designing, 
thinking and learning in a digital world. 
(Kaifai, Y.B Resnick, 1996) og Digital 
Fabrication and 'Making' in Education 
(Blikstein, 2013). 



DIVERGENT OG KONVERGENT 
TÆNKNING

I J.P. Guilfords (1897-1987) artikel 
"Creativity" i tidsskriftet American 
Psychologist (1950). Introduceres 
forskellen på konvergent og divergent
tænkning



Abduktive læreprocesser

• Begrebet abduktive læreprocesser stammer fra 
filosoffen og  semiotikeren C. . S. Peirce (1839 –
1914).

• Deduktiv læring er karakteristisk for traditionel 
undervisning, hvor man først introduceres til et 
stof for derefter at anvende det lærte til at løse 
opgaver med.

• Induktiv læring kender vi fra fysikkens 
eksperimenter og erfaringsbaseret undervisning, 
hvor man lader eleverne udforske, researche og 
formidle en viden.

• Abduktive lærerprocesser er hypotetisk-
deduktive, hvor man afprøver en løsningsmodel 
på et givet problem ud fra en hypotese eller 
prototype.

• Undervisning i FabLabs baserer sig på abduktive 
mønstre ud fra den didaktik, der er indlejret i 
designcirklen.



Designcirklen

Didaktisk 
design

Materialitet
Værktøjer 
Benspænd

Forløbsplan

Designbrief
Anslag



Wicked problems – komplekse problemer

• Begrebet wicked problems blev oprindeligt formuleret af den tyske matematiker og designer 
Horst Rittel, der på et seminar i 1967 forklarede forskellen mellem godartede og ondartede
problemer. 

• Det er vigtigt at forstå, at problemerne ikke er ondsindede i moralsk forstand, men snarere 
komplekse, som det kendes fra sygdomme, socialt arbejde, byplanlægning og lovgivning. Ofte kan 
man ikke gøre alle tilfredse, og så må man finde columbusægget med de færreste onder.

• Modsætningen til wicked problems er problemer, der er tæmmede eller tamme fra starten af, det 
vil sige at der findes en løsning på dem, som kan være uigendrivelig, hvis det er matematik, 
empirisk understøttet, hvis det er naturvidenskab, eller sociale konstruktioner, som man oplever 
som selvfølgelige, for eksempel demokratiet som styreform. 

• Alle sociale konstruktioner kan dekonstrueres og rystes. Demokrati kan eksempelvis udfordres og 
diskuteres; men i vestlig kontekst vil vi sige, at denne styreform udgør et mindre onde end andre, 
selv om den har dysfunktioner.

• Der skulle gå seks år, fra Rittel lancerede begrebet, til det blev udbredt i artikelform. Det skete i 
1973, hvor Rittel var blevet professor på Berkeley i designvidenskab. En af hans nye kolleger var 
professor i byplanlægning, Melvin Webber, og sammen skrev de den dagsordensættende artikel 
"Dilemmas in a General Theory of Planning”. 



Oplysningens dialektik



Rittel og Webbers ti kriterier

• Der findes ikke nogen definitiv definition på wicked problems. 

• Wicked problems har ikke nogle regler for, hvornår de hører op. 

• Løsninger på wicked problems er ikke sande eller falske, men enten gode eller dårlige.

• Der findes ikke nogen øjeblikkelig eller ultimativ test på et wicked problem. 

• Hver løsning på et wicked problem er et enkelt—skud, fordi der ikke er mulighed for at fejlrette som trial-
and-error-opgaver. Hvert løsningsforsøg tæller for sig selv. 

• Wicked problems har ikke et bestemt antal mulige løsninger (eller udtømmende løsninger), ej heller findes 
velbeskrevne og anbefalelsesværdige operationer, der kan indarbejdes i en løsningsmodel. 

• Ethvert wicked problem er essentielt set unikt. 

• Ethvert wicked problem kan anskues som et symptom på et andet problem. 

• Diskrepanser i beskrivelsen af et wicked problem kan forklares på mange måder. Valget af forklaring 
bestemmer måden problemet løses på. 

• Planlæggere har ikke ret til at tage fejl, fordi de er ansvarlige for de konsekvenser, deres løsninger skaber.



Wicked problems er normen, hvis man graver…

• “Et wicked problem er ikke en afvigelse fra den almindeligt kendte 
verdens gåder, hvor der er løsninger og mål. 

• Tværtimod er gåderne formindskede udgaver af ‘wickedness’, som 
gælder i stærkt afgrænsede sammenhænge, hvor vi undertiden laver 
en omformulering ud fra mål, begrænsninger, regler og strukturer. 

• Alle problemer har derfor karakter af at være wicked problems, selv 
matematikopgaver og enkle gåder. …

• Wickedness er normen, ikke undtagelsen.” (Coyne, 2005, s. 7-8) 



Wicked problems som designudfordringer

• Richard Buchanan, der er professor i design og informationssystemer, gør i 
sin dagsordensættende artikel ”Wicked Problems in Design Thinking” 
(1992) wicked problems til en grundkategori i designprocesser. 

• Buchanans teoretiske udgangspunkt er John Deweys pragmatik, hvor man 
gør erfaringer, mens man arbejder på at løse et autentisk problem. 

• Buchanan fastholder samme kompleksitetsproblematik som Rittel og 
Webber, men med en anden hensigt, nemlig at vise, hvordan alle løsninger 
baserer sig på interaktion og afprøvning.

• For Dewey repræsenterer teknikken ikke et bestemt produkt eller en 
maskine, men derimod en tænkning, der har løst et faktisk problem. På 
samme måde er design ikke et fag, men en sammentænkning af mange 
discipliner: Tegn, ting, materialer, handlinger og tænkning er integreret 
eller sammenfiltret i et design (Buchanan, 1992).



Wicked problems som designudfordring

Problemer, der kan bruges som 
designudfordringer i skolen, kan være:
• Lokale udfordringer
• Relateret til klassen
• Elevernes livsverden
• Æstetiske udfordringer, fx at designe en lampe
• Verdensmål
• Globale problemstillinger
• Man kan benytte fiktive narrativer
• Man kan anvende scenariedidaktik



De syv vidundere Babylons hængende haver
De syv underværker i antikken var: 
1.Zeusstatuen i Olympia
2.Artemistemplet i Efesos
3.Mausoleet i Halikarnassos
4.Kolossen på Rhodos
5.Fyrtårnet på Faros ved Alexandria
6.Den store pyramide i Giza
(Kheopspyramiden)
7.Babylons hængende haver
Af de syv vidundere kan kun 
Kheopspyramiden ses i dag i nogenlunde sin 
oprindelige form; de resterende seks 
vidundere er alle gået mere eller mindre til 
grunde: 
De hængende havers eksistens er aldrig 
entydigt blevet bevist, hvorfor man ikke har 
ruiner eller artefakter herfra.

https://da.wikipedia.org/wiki/Antikken
https://da.wikipedia.org/wiki/Zeusstatuen_i_Olympia
https://da.wikipedia.org/wiki/Artemistemplet_i_Efesos
https://da.wikipedia.org/wiki/Mausoleet_i_Halikarnassos
https://da.wikipedia.org/wiki/Kolossen_p%C3%A5_Rhodos
https://da.wikipedia.org/wiki/Fyrt%C3%A5rnet_p%C3%A5_Faros_ved_Alexandria
https://da.wikipedia.org/wiki/Den_store_pyramide_i_Giza
https://da.wikipedia.org/wiki/Babylons_h%C3%A6ngende_haver
https://da.wikipedia.org/wiki/Artefakt_(ark%C3%A6ologi)


Urban gardens – vertical gardens



Designbrief

• Gennemprøvning (70 min)

• Konstruktion af vertikale haver til sidemandens virkelighed

• hvordan kan en vertikal have passe ind i din virkelighed?

• hvordan kan pasningen af en vertikal have i din virkelighed forbedres med en 
micro:bit? 

• Prøv at få en idé uden at undersøge først

• Interview sidemanden: Hvordan passer en have ind i sidemandens virkelighed (fysiske 
rammer, tidsmæssige ressourcer, lyst til interaktion med planterne, vandingskilde, 
behov for friske grøntsager osv.

• Interview igen med fokus på dybde frem for bredde

• Skitser flere forskellige løsninger

• Præsentér og pitch ideer for  hinanden

• Tegn eller konstruer en mock-up

• Vælg den endelige løsning og byg den med micro:bits, slanger, pumper, vandkar, 
sensorer og planter.

• Vis jeres design frem og argumenter for jeres løsning

• Reflekter over løsningen og peg på alternativer.

• Hvad har I lært ved at gennemføre denne øvelse?



DESIGN-Brief: Organisering: Foregår i  grupper
Konstruktion af vertikale haver til sidemandens virkelighed
hvordan kan en vertikal have passe ind i din virkelighed?
hvordan kan pasningen af en vertikal have i din virkelighed forbedres med en micro:bit? 

.

FELTSTUDIE
Prøv at få en idé uden at undersøge først
Interview hinanden: Hvordan passer en have ind 
i jeres virkelighed (fysiske rammer, tidsmæssige 
ressourcer, lyst til interaktion med planterne, 
vandingskilde, behov for friske grøntsager osv.?
Interview igen med fokus på dybde frem for 
bredde

RESEARCH: Undersøg eksisterende løsninger.

IDÉGENERERING

• Skitser flere forskellige løsninger

• Præsentér og pitch ideer for  hinanden

• Tegn eller konstruer en mock-up

FABRIKATIONSFASEN
Vælg den endelige løsning og byg den med 
micro:bits, + evt.  slanger, pumper, vandkar, sensorer 
og planter.

ARGUMENTATION
Vis jeres design frem og argumenter 
for jeres løsning

REFLEKSION
Reflekter over løsningen og peg på 
alternativer.
Hvad har I lært ved at gennemføre 
denne øvelse?



Mikkels øvelse 
med studerende



Kodning





Opstilling



Kodning



Technological literacy

Standards for Technological Literacy.

Content for the Study of Technology

(2007). International Technology
Education Association. Virginia.



Dagens take away: Lærens rolleskift
A Sage on a Stage or a Guide at your Side?

• Indtage forskellige roller

- Instruktør (Sage) - foran

- Facilitator (proces-guide) -
bag

- Mester (Sage/Guide) – ved 
siden af

- Bedømmer/feedback       
(Sage/Guide) –
(produkt/proces)

Valg af indhold/udfordring/problem

Didaktisk design: Mål, benspænd, 
designbrief, vurderingskriterier

Stilladsering af designprocesser

- Metodiske og didaktiske udfordringer
- Tidsanvendelse til cirklens faser

Understøtte aktiviteter med digitale og 
analoge materialer undervejs:
- Hvad skal bruges hvornår?
- Hjælp og instruktion
- Vejledning
- Fejlfinding/Debugging


