
Pioneruddannelsen- model for 
kompetenceudvikling og udvikling
af undervisningspraksis gennem
designprocesser
• The big WHY
• Kort rammesætning i forhold til 

Videncenter for Designtænkning og 
Digitalfabrikation med FabLab

• Grundantagelser for værdiskabelse. 
Kompetence- og kultur-opbygning.

• Konkrete eksempler på udvikling af
praksis. 

• Rammerne omkring udviling af
praksis.



The big WHY
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---

Læring?

Dannelse?

Lærerrollen?

Hvordan bliver vi 
udfordret af denne 
nye virkelighed?



Ikke kun fokus på hvad du lærer, 
men hvordan du lærer og hvad
du kan bruge det til, du lærer!

Virkelighedsnær og dilemmabasseret læring gennem 
projektorienteret værkstedsarbejde. Processen indeholder: 

• Undersøgelse

• Prioritering i en kompleks situation på baggrund af viden, 
værdier og erfaring.

• En proces med indramning og genindramning af både problem 
og løsning.

• En systematik og struktur for undervisningen- dermed lette og 
støtte eleverne i designprocessen.

• Samarbejde: Fokus på at planlægge læringsaktiviteter, der 
styrker samarbejdsevnen hos eleverne, så de bliver i stand til 
at lytte til andres idéer, forhandle, lave aftaler og skabe noget 
sammen med andre.

Kilde: Aarhus Universitet



Rammesætning: Videncenter for 
Designtænkning og Digital 
fabrikation med FabLab



Videncentre i Silkeborg Kommune
Videncentrene arbejder praksisnært og knytter praktisk og teoretisk viden 

sammen i samarbejde med ledelser og medarbejdere. Samtidig skal 

videncentrene bidrage til at udvikle og producere ny viden, der kan gøre 

nytte i praksis.

Videncentrene arbejder med kompetenceudvikling, kurser, netværk og 

undervisning for elever og/eller medarbejdere. De seks Videncentre er:
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Hvad er et FabLab?

Et læringslaboratorie, 
der kombinerer digital 
fabrikation, design 
tænkning, kollaborativ
idegenerering og 
skabelse i løsningen af 
komplekse udfordringer. 



Hvilke Digitale fabrikations teknologier?

•3D-printer

• Lasercutter

• Folioskærer

• Lasserskærer

•CNC

•Broderi/symaskine

•Micro-controller –
Micro:Bit, Arduiono





Viden

center

Pionerforløb for 
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Korte kurser 

Workshops

Lableder som vejleder skoler 

ang. indkøb, sikkerhed og 
indretning af FabLab’s
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Et konkret eksempel på en
skoles udvikling af praksis.
Funder-Kragelund Skole 



Udbytte af pioneruddannelsen

• Personlige gevinster
• Mod, ståsted, fordybelse, perspektiver, lærerroller, uv. former, faglighed

• Skolens intentioner 
• Frontløber, inspirator, vejleder, læringsmiljø, strategi, implementering



Læringsmiljø
Designprocesforløb i overbygning

Pioner i praksis
…bagved

Kommunal
Prototyperansøgning

Et startskud til 
læringsmiljø og udd.

Skolefællesskaber- strategi, erfaringsudveksling, sparring, fælles aktiviteter, fælles indkøb

Funder Kragelund skoles strategi for it og læring, pædagogisk platform

Strategi for implementering  år 1, år 2…- tid, møder, indkøb, kollegial rolle 
ressourceperson/medspiller/modspiller/, evaluering af praksiserfaringer



Pioner i praksis
…foran

6. Årg. programmering 
af lys til kulturkuppel

2. årg. Geometriforløb 
design og visualisering

Toolcamp – innovativ læring 
med lokale firmaer, 
problemløsning
design og teknologi i fokus

5.årg. Matematik 
problemløsning- rod i 
klassen

Projektdage A-hold 
Designforløb-
sorteringsmaskiner

• Problemløsere 
• Kompetenceudvikling
• Sammenhængskraft

• Medskabere af egen læring
• Mestring af og forståelse for teknologi 

• Skabende på mange måder

Fortælling i dansk 4.årg.



Pioner i praksis
...designproces og kollegial videndeling 

”SE MIG” 
designforløb med fokus på trafiksikkerhed 0.årg.





Succes hvorfor?
• Centralt videnscenter for design og teknologi
• Interesse og opbakning fra skolens ledelse
• Åbne kolleger der er med på at ”miste kontrol”
• Sparring
• Økonomi 
• Læringsmiljø • Nytænkning af didaktikken og lærerrollen

• Målstyring kontra innovation
• Mange indsatsområder
• De digitale indfødte er teknologiforbrugere
• Kreativitet/innovation/problemløsende.. tilgange 

til læring kræver vedholdenhed, mod og 
samarbejdsevne

Udfordringer- hvilke?



Rammerne omkring
praksisudviklingen



Grundantagelser for 
værdiskabelse og
kompetence-
og kultur-opbygning.



Den faglige og personlige person
Organisationsdynamisk model (Inspireret af Willert, 2007: 55).



Organisatoriske niveauer vi arbejder på

Målet er at gøre alle 
til reelle aktører i 
forandringen 





Organisatorisk læring- konkret eksempel

Fokus på:
• hvordan vi skaber overførsel (transfer) af læringen i projektet til deltagerens hverdagspraksis.
• Hvordan vi transformerer og udvikler resultater af projektet ind i organisationens hverdagspraksis
• Fokus på, hvordan nye praksisformer bliver en integreret del af eksisterende praksis. 

Vi arbejder med tre vidensniveauer: 
Personaliseret viden
Socialiseret viden
Kodificeret viden



Organisatorisk læring- Personaliseret viden 
konkrete eksempler

Fokus på individuel videnstilegnelse. 
På dette niveau arbejder vi f.eks. med at lave ”superbrugerroller” i forandringsprojektet som på et helt praksisnært niveau 
kan være med til at udvikle personaliseret viden hos de involverede interessenter gennem mesterlære, sidemandsoplæring 
og som rollemodeller. 

• Vores labteam som uddanner pionererne og bidrager til undervisningen på skolerne
• Vores pionerere som kompetenceudvikler kollegaer på egen skole og i workshops for Videncentret.
• Vores ledere som leder til leder udveksler viden omkring iværksættelse af forandringerne, organisering mm. 
• Kursusvirksomhed/workshops





Organisatorisk læring- Socialiseret viden. 
Konkrete eksempler

Den viden, der ligger indlejret i organisationens mange samarbejder om opgaveløsning, og som organisationsmedlemmer kan 
få ved at deltage, se andre løse opgaver og være med i rutiner for udveksling af erfaring og viden om den primære 
opgaveløsning. 
Når vi arbejder med socialiseret viden, ser vi på alle de rutinemæssige adfærdsmønstre i organisationen og om man 
hensigtsmæssigt kan indarbejde den ønskede forandring ind der. På netværksmøderne er der fokus på at udveksle erfaring i 
forhold til opbygning af den socialiserede viden. 

Det er særligt mønstre i forhold til at: 
• Anvende designmodellen som didaktisk ramme
• Udvikling af lærerrollen (foran, ved siden af, bagved)
• Udvikling af en mere værkstedsorienteret undervisning  
• Se det digitalfabrikation (og designprocesser) ind i eget fagområde



Organisatorisk læring- kodificeret viden. 
Konkrete eksempler

Skriftliggørelse af viden igennem opsamling af erfaringer og arbejdsgange i dokumentation og procedurer. Dette har været et 
vigtigt opmærksomhedspunkt. 

Det har vi arbejdet på ved at: 
• Udvikle uddannelsesbevis for pioneruddannelsen
• Opbygge hjemmesider hvor viden fastholdes
• Udvikle publikationer hvor centrale begreber operationaliseres f.eks. indretning af labs og designprocessen
• Skrive artikler m.m. 
• På netværksmøder registrerer pionererne deres undervisningsforløb i en fælles oversigt- nogle udvælges for formidles.





Afrunding og 
spørgsmål


