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FORMÅL

Formål
Det nye forsøgsfag ”Teknologiforståelse” har fokus på fire sammenhængende kompetencer; 

En digital myndiggørelse, en designproceskompetence, en computational tankegang og en 

teknologisk handleevne. I dette forløb er fokus sat på designkompetencen, teknologisk 

handleevne samt den digitale myndiggørelse.

I dette forløb skal de studerende få en forståelse for designkompetencen ved at arbejde 

meget grundigt og dybdegående i designprocessen. De studerende skal i makkerpar 

arbejde undersøgende og eksperimenterende med design og fremstilling af et siddemøbel til 

en bestemt person. Arbejdet foregår i det teknologiske værksted på Fablab samt i håndværk 

og design værkstedet på UCL. Der er lagt op til at de studerende både skal benytte sig af 

håndens arbejde samt laserskæreren.

Desuden skal de studerende opnå teknologisk handleevne ved at få erfaringer med brugen 

af en laserskærer i fremstillingen af siddemøblet. Siddemøblet kan erstattes af andre emner, 

der egner sig til digital produktion.

Endelig skal de studerende arbejde med digital myndiggørelse ved at de skal forholde sig 

nysgerrigt og kritisk til den teknologi der farver vores samfund. Formålet er at få nogle 

kritiske og aktive medborgere, der både forstår at anvende det store potentiale, der er i 

teknologi, men som også kan forholde sig kritisk til de teknologier, som måske ikke er 

hensigtsmæssige i forhold til den måde vi ønsker at leve vores liv på. Hvad gør en 

laserskærer og en 3D-printer ved eller for mig?

Det overordnede didaktiske formål er, at de studerende får indblik i dels hvordan digital 

teknologi indgår i vores materielle kultur, og især at disse teknologier er designede med en 

intentionalitet.



FOKUS & UDBYTTE

Fokus
Aktiviteten har særligt fokus på:
.Teknologiforståelsesdimensioner:

Digital myndiggørelse

Digital design og designprocesser

Teknologisk handleevne

Udbytte
De studerende får erfaringer med: 

· digital myndiggørelse ved at forholde sig kritisk, refleksivt og nysgerrigt til digitale artefakters 

muligheder og konsekvenser. 

· genstandsanalyse, når de skal analysere siddemøbler i forskellige udformninger og når de 

afslutningsvis skal vurdere eget produkt-design

· deres teknologiske handleevne i arbejdet med en laserskærer samt en 3D printer

· designprocessen ved at arbejde undersøgende, eksperimenterende og vurderende med 

udgangspunkt i materiel kultur

· at arbejde med produktets æstetiske udtryk samt funktionalitet

Anvendte materialer og teknologier
Skitseringspapir, modelpap, krydsfiner/MDF, trælim

Laserskærer og 3D-printer



INDHOLD

Opgave

I denne opgave skal I samarbejde i 

makkerpar omkring at designe og fremstille 

et siddemøbel, som i første omgang skal 

skabes i miniature størrelse.

Giv gerne både produktet en funktionel og en 

æstetisk værdi. Siddemøblet skal fremstilles i 

krydsfiner af en laserskærer samt analogt 

med andre materialer.

Desuden kan der evt. tilføjes et andet 

produkt, der hører til siddemøblet. Det kan 

f.eks. være en pude til sædet.

Produktet kan således indeholde både hårde 

og/eller bløde materialer. Det er ikke et krav, 

at der både skal bruges hårde og bløde 

materialer, men det er et krav at I både skal 

anvende en laserskærer og analogt arbejde.

Yderligere krav:

· I skal overveje hvad det er for 

en person I gerne vil skabe 

siddemøblet til

· I skal undervejs lave skitser, 

arbejdstegninger og modeller i 

pap, som dokumenterer jeres 

proces

· I skal kunne fortælle om jeres 

valg i processen

· I skal kunne fortælle, hvordan I 

er kommet fra idé til produkt. 



AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

OPLÆG OM TEKNOLOGIFORSTÅELSE

Underviser holder et oplæg for de studerende om begrebet teknologi og digital myndiggørelse. 

Mere konkret så drøftes digitale artefakter anvendelighed, intentionalitet og konsekvenser for 

individ, fællesskab og samfund.

Desuden indeholder oplægget overvejelser om hvordan teknologi kan anvendes i håndværk og 

design og hvilken betydning det har for faget.

De studerende drøfter følgende spørgsmål hvorefter der bliver samlet op på spørgsmålene i 

fælles forum:

Hvad forstår I ved begrebet “teknologi”?

Hvad forstår I ved digital myndiggørelse?

På hvilken måde ser I umiddelbart at teknologi kan spille ind i håndværk og designfaget?

Hvilken betydning har det for faget at vi skal arbejde med teknologi?

Hvilke fordele og ulemper kan teknologi have set i forhold til vores samfund og til læringen i 

skolen generelt?



De studerende bliver præsenteret for opgaven samt den digitale designprocesmodel, som skal 

være deres procesværktøj.



DESIGNUDFORDRING

UDARBEJDELSE AF PERSONA

De studerende skal i gruppen blive enige om en person som de vil lave siddemøblet til. De 

skal udarbejde en persona.

Efterfølgende skal personen beskrives. De skal eksempelvis komme ind på hvem hun/han 

er, hvilke værdier fritidsinteresser og behov vedkommende har.



UNDERSØGELSE

TEGNELEG

Der sættes gang i en tegneleg. De studerende skal hver især folde et A3 ark så der opstår 

8 felter. De skal nu på tid tegne de forskellige siddemøbler underviseren siger højt. De har 

30 sek pr. tegning.



SIDDEMØBLERS FORSKELLIGHED

De studerende præsenteres digitalt 

for en hel del forskellige siddemøbler, 

der er fremstillet i krydsfiner. De 

forskellige siddemøbler drøftes på 

holdet. Hvilket materiale de er lavet i 

og hvilke teknikker der er brugt. 

Hvordan sidde møblet er samlet 

f.eks. 

Der tales også om funktionen og det 

æstetiske udtryk. Tillige drøftes det 

hvem der mon ejer siddemøblet. På 

den måde bliverde studerende 

bevidste om at siddemøblet har en 

fortælling og at fortællingen ofte 

hænger sammen med ejeren eller 

brugeren af siddemøblet.

Dernæst sættes der gang i en lille 

tegneleg, hvor de studerende på tid 

skal skitsere forskellige siddemøbler i 

forskellige former og med forskellige 

stilarter.

Forskellige billeder af personer vises 

efterfølgende, som de studerende i 

makkerpar skal konstruere 

siddemøblet til ved skitsering og 

modelbyggeri. Makkerparret skal 

udarbejde en persona, som 

siddemøblet skal passe til inden 

selve fremstillingen.

Skitse og model i pap er klar til 

næste undervisningsgang, hvor de 

studerende skal på ekskursion til 

Fablab.



LASERSKÆRER (Undersøgelse)

En laserskærer kan både gravere og 

skære. Dette gør, at du både kan 

skære og præge dine emner med 

stor præcision.

Der findes mange hjemmesider, 

som kan hjælpe med ideer og 

skabeloner til laserskæring.

HVILKE MATERIALER KAN 

ANVENDES I EN LASERSKÆRER

Du kan på en lasermaskine 

laserskære, -gravere eller mærke 

mange materialer inklusiv: plastik, 

træ, gummi, læder, metaller, 

tekstiler og mange flere.

Jeres benspænd er at I skal 

anvende krydsfiner som materiale.



MATERIALET KRYDSFINER 
(Undersøgelse)

Siddemøblet skal som sagt primært 

fremstilles i krydsfiner.

Materialebevidsthed

I får hver et stykke krydsfiner i 

hånden. Mærk på det, duft til det og 

se på det.

Krydsfiner er lavet af tynde lag af 

finer, der er limet sammen med 

åreretningerne på kryds.



IDÉUDVIKLING

I skal idégenerere ved at arbejde undersøgende og eksperimenterende 

ved skitsering og modelbyggeri.

At arbejde undersøgende og eksperimenterende vil sige at du i en 

vekselvirkning mellem at stille spørgsmål og opbygge viden reflekterer 

over din proces. Du udforsker materialers anvendelsesmuligheder og 

overvejer hvordan en mulig konstruktion kunne være. Der tegnes flere 

skitser. Der skal tænkes ud af boksen - alle ideer er tilladte.

Undervejs forkastes nogle skitser mens andre får lov til at leve fordi de 

har et potentiale. Ud fra skitserne bygges en eller flere modeller for bedre 

at kunne se hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer.

I idéfasen er det godt at arbejde i makkerskaber eller i mindre grupper. 

Når eleverne/de studerende arbejder sammen vil der naturligt komme 

flere mulige løsninger i spil.

Udarbejd derefter en arbejdstegning med mål.

Overvej hvilket målestoksforhold I vil fremstille siddemøblet i.



KONSTRUKTION

Arbejdet med at konstruere og fremstille siddemøblet forgår nu i Fablab.

Intro til fablab, intro til inkscape og laser workshop

Gennemgang af de forskellige funktioner i laserskæring; indgravering og 

skæring.

Princippet bag læserskæring, hvordan den virker, hvad en laser 

maksimalt kan og hvorfor.

Basis intro til Inkscape, med gennemgang af de mest simple funktioner.

Fremstilling af siddemøbel på laserskærer.

Saml møblet analogt og tilføj evt. analoge teknikker og andre materialer 

end krydsfiner.



ARGUMENTATION

De studerende argumenterer for deres valg ved at dokumentere deres 

proces fra start til slut



UDSTILLING, REFLEKSION 
OG EVALUERING

Der laves en fælles udstilling med de studerendes siddemøbler samt 

procesmateriale.

Evt. etableres der en markedsplads. De studerende fortæller om deres proces fra 

start til slut.

Der evalueres på processen, hvad de syntes om at arbejde med en laserskærer. 

Hvilke fordele og ulemper giver den teknologiske bearbejdning samt det analoge 

arbejde? Hvilke udfordringer opstod undervejs. Hvordan kan det analoge og digitale 

arbejde spille sammen? Hvordan er det færdige resultat blevet?



Didaktisk design udviklet i  projekt “Teknologiforståelse i uddannelse af lærere 
og andet pædagogisk personale” finansieret af Styrelsen for Undervisnings og 
Kvalitet (STUK) og afviklet i partnerskab mellem AAU, AU, ITU, KP, KU, PHA, 
UC Syd, UCL, UCN og VIA.


