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Det at skabe noget med sine egne hænder er en fantastisk oplevelse. Det gælder uanset, 
om man er 5 år og står med en skæv bordskåner i træ, eller man er 40 år og lægger sidste 
hånd på et hjemmetegnet cykelskur. Man slider og slæber, prøver og justerer, og nogle 
gange løber man panden mod muren og må søge hjælp. Men det gør ikke så meget, for 
uanset hvad man har kastet sig ud i, så er hjælpen ikke længere væk end den nærmeste 
internetforbindelse. 

Det er lige meget, om du har kastet dig over at bygge en drone, eller om du vil lave 
cider fra havens frugt. Der findes 99% sikkert et online community, hvor mennesker fra hele 
verden står på spring for at hjælpe og dele deres erfaringer med præcis samme opgave.

Og når man så, med hjælp fra internettet og alverdens hjælpsomme mennesker, 
endelig(!) bliver færdig med sit projekt, så beundrer man sit værk og føler sig glad og 
stolt. For derefter at kaste sig direkte ud i noget endnu mere krævende.  
Man er vel menneske.

Jeg kan selv!
Det at stræbe efter nye udfordringer er et af vores særkender som art, og det er kernen i 
maker-kulturen og i de mennesker, man - i mangel på bedre dansk ord – kalder makers. 

Maker-kulturen er verdensomspændende og dens imponerende medvind de seneste 
10 år er en følge af det, man beskriver som demokratiseringen af produktionsværktøjerne. 
Det lyder avanceret, men det betyder helt simpelt, at der i dag ikke er nogen i Danmark, der 
er mere end 30 kilometer væk fra en 3D-printer, og at markedet bugner af billige elektronik- 
og computerdele, som gør det muligt at bygge en ubåd på et husholdningsbudget.

Som forbruger behøver jeg ikke længere stille mig tilfreds med de produkter, som 
markedet tilbyder. Via internettet har jeg adgang til alverdens hjælpsomme makers, jeg 
har software på min computer, der gør det muligt at løse avancerede designopgaver, og 
jeg har adgang til et hav af materialer – ikke kun micro controllere men også modellerbart 
plastic og træ, strømførende maling og sytrådsledning, som kan gå i vaskemaskinen på  
40 grader. Det betyder, at jeg kan lave mine egne produkter eller hacke produkter, jeg 
allerede har, og skræddersy dem til mine behov. Og de produkter er ting, jeg omgiver  
mig med, og som spiller en stor rolle for, hvordan jeg oplever mit liv, og hvordan jeg 
interagerer med andre.

Værdien af maker-kulturen er altså ikke alle DIY-produkterne eller de værktøjer, man 
kan finde i et FabLab. Værdien er, at vi som borgere qua maker-kulturen har en langt bedre 
mulighed for at bidrage til det omkringliggende samfund, end vi havde tidligere. 

Man kan blive gal, eller man kan gøre noget
Mennesker med fysiske, psykiske eller kognitive funktionsnedsættelser er i særlig  
grad udfordret i forhold til områderne indflydelse på eget liv og mulighed for at  
deltage i det omkringliggende samfund. 

Mennesker med handicap lider under produkter, som er designet til et massemarked, 
hvor deres stemme ikke bliver hørt. Hvis man googler ”hjælpemidler til mennesker med 
handicap” vil man finde produkter, som sikkert er både effektive og holdbare, men som 
ikke tilbyder de samme æstetiske/sanselige kvaliteter, som produkter, der ikke er designet 
specielt til mennesker med handicap, gør. Man får fornemmelsen af, at kvalitet betyder 
”kan ikke smadres” i højere grad end ”anvender materialer, formgivning og interaktions-
design, der tiltaler og stimulerer sanserne”. Og det kan man godt blive lidt trist over og 
tænke, at det bør nogen gøre noget ved.

Sammen med Ådalskolen satte Living IT Lab i slutningen af 2014 sig for at undersøge, 
om vi ved at kombinere den måde, designere arbejder på med maker-aktiviteter, kunne 
gøre børn med forskellige funktionsnedsættelser til aktive spillere i deres eget liv. Vi ville 
se, om vi kunne tænde den gnist, der gør, at et menneske slider og slæber for at fuldføre 
sit eget projekt, at hun søger videre, når hun slår panden mod muren, og at oplevelsen er 
så god, at hun gør det hele én gang, til når hun endelig er i mål.

Denne bog er en fortælling om de fantastiske børn som sled, slæbte og slog panden 
mod muren. Men som stædigt og koncentreret arbejdede videre for at skabe noget selv.

God fornøjelse.

Mie Nørgaard
Forretningsudvikler og designer, Ph.D.
Living IT Lab

Forord
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Titel: Deltagere: 
“Hack din talebøf” 6 elever fra K-klassen

Formål: 
Børnene i K-klassen har stort set ikke verbalt sprog og bruger alle store 0/1-knapper til at optage 
og afspille lydbeskeder på skolen og derhjemme. På workshoppen blev det undersøgt, hvordan 
man med simple designgreb kan forbedre de æstetiske kvaliteter ved knappernes interaktions-
design, så oplevelsen af at bruge knappen også rummer poesi, spænding eller overraskelse.

Aktivitet: 
Børn og voksne designede og byggede Storm P-maskiner, der aktiverede hver sin 0/1-knap. 
Designmaterialerne var simple, ofte med klare referencer til en funktionalitet, for eksempel en 
tragt, en skinne, en musefælde og så videre og udvalgt med blik for sammenhæng i farver, 
formgivning og materialevalg. 

Titel: Deltagere:
“Tænd en t-shirt” 8 elever

Formål:
Målet med denne workshop var at undersøge, hvordan børn med funktionsnedsættelser går til 
en opgave, der foruden finmotorik og koncentration kræver grundighed og lysten/evnen til at 
øve det, der er svært, selvom man fejler ved første forsøg. Der blev blandt andet benyttet ens 
LilyPad-prøveklude og individualiserede designmaterialer til at undersøge om materiale- og 
opgavetypen havde indflydelse på, hvor nysgerrige og interesserede børnene var i arbejdet.

Aktiviteter:
Hvert barn skulle fabrikere sin egen prøveklud, hvor de øvede at sy med ledning og montere 
LED-lys, tænd/sluk-knapper og batteri i et korrekt elektronisk kredsløb. Dernæst skulle de 
trævle deres kredsløb op og montere deres LED-lys, tænd/sluk-knap og batteri på en udleveret 
filtlap. Filtlappen forestillede et hus, som barnet dernæst skulle sy på en t-shirt. Hvis kredsløbet 
var lavet korrekt, kunne barnet ved et tryk på husets ringklokke tænde fire lys i vinduet. 

Titel: Deltagere:
“Hack din skole” 14 elever

Formål:
En god hacker ser potentiale i det eksisterende og ændrer det efter sine lyster. Formålet med 
workshoppen var at undersøge, om man med simple designmaterialer og instrukser kunne få 
børn og voksne til at se potentialet for at forbedre og sætte præg på de rumlige omgivelser, der 
udgør dagligdagen på Ådalskolen. 

Aktiviteter:
Børn og voksne brugte diverse designmaterialer til at skabe interaktive installationer, der 
anvendte hatte og “high-five-arme” i karton rundt omkring på Ådalskolen. Et af eksemplerne var 
en high-five-arm, der blev forbundet med en bøjesensor og en wi-fi sender, og monteret, så den 
stak ud fra en væg. Den tilhørende pilleæskehat fik påsyet en wi-fi-modtager og en servomotor 
med en kildefjer, så fjeren roterede og kildede i nakken, når brugeren slog til armen på væggen. 

 Workshop 1     Workshop 3    

 Workshop 2     Workshop 4    

Titel: Deltagere: 
“Byg en fantastisk maskine” 10 elever

Formål:
Formålet med workshoppen var at undersøge, om konstruktion af Storm P-maskiner kan støtte den 
del af en idé- og designproces, der handler om sketching. Det, at man tænker/forstår, mens man 
bygger, og omvendt, er kernen i skabende kreativt arbejde. På workshoppen ville man teste hypo-
tesen om, at maskinerne gav anledning til at tænke over og forstå kausalitet og tale om de 
æstetiske kvaliteter ved forskellige typer af input og output.

Aktiviteter:
Med afsæt i diverse designmaterialer, herunder bolde, elskinner, pruttepuder, dominobrikker  
og LittleBits byggede fem grupper hver deres Storm P-maskine uden nærmere instruktioner. 
Efterfølgende blev maskinerne forbundet med trådløse enheder, sådan at en maskine kunne sætte 
en anden i gang ved, for eksempel, at lade en bog falde ned på en tryksensor og sende dette 
signal til en vibrator, der væltede en dominobrik og dermed satte den næste maskine i gang.
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På bordet ligger store hænder skåret ud i 
pap, hatte med elektriske lys og fjer på og 
en masse andet grej: musefælder, dåser, 
sugerør, en pruttepude, plasticfrøer, 
piberensere, ispinde og plasticvindmøller. 
Midt i det hele står en gammeldags 
skrivemaskine, som flere af børnene straks 
kaster sig over og begynder at taste på.

Rundt om bordet står 14 børn og fem 
af Ådalskolens lærere. Interaktionsdesig-
nerne Mie Nørgaard og Elisabeth Walther 
Birk fra Living IT Lab er på besøg. Mie 
Nørgaard forklarer, hvad der skal ske i de 
tre timer, workshoppen varer. Børnene skal 
montere en bøjearm med en sensor, som 
aktiverer en modtager på en hat – og så får 
modtageren for eksempel et papirjuletræ  
til at dreje rundt oven på hatten. Med det 
andet grej kan børnene skabe nye æsteti-

ske og sansemæssige oplevelser  
– for eksempel ved at sætte sugerør  
op på et hjørne eller lægge fodspor ud  
på gulvet, som inviterer til en særlig  
adfærd og gør forbipasserende nysgerrige. 

Hat med juletræ på
En af grupperne består af Hani på 12 og 
Magnus, Lucas og Kristian, der alle er 11 
år. Sammen med Jacob Skeel Nielsen, der 
er it-vejleder, trækker de ud i Ådalskolens 
fællesrum. Her står de rundt om et stort 
bord. Drengene diskuterer, hvor langt oppe 
på hånden sensoren skal sidde for at kunne 
bøje, når man slår på den. Hani klistrer 
sensoren bag på paphånden og tjekker,  
at juletræet drejer rundt, når han slår til 
hånden. ”Kan vi få hånden til at give high 
five?”, spørger Magnus. Hani holder 
hånden, mens Lucas giver den en high five. 

Så går de i gang med at finde ud, 
hvordan de skal sætte det lille plasticjule-
træ fast på den sorte hat. En af drengene 
løber ind og henter noget gaffatape, og så 
klistrer de juletræet fast på hatten. Men da 
Hani tager hatten på, falder det af. Batteriet 
er tungt og svært at få til at sidde fast. ”Vi 
starter lige forfra. Der skal mere tape på,” 
siger Hani. Lucas har problemer med at 
klippe det over, men så får de viklet en 
masse sort tape rundt om hatten. ”Nice,” 
siger Hani. Han tipper med hatten for at 
teste, om juletræ og batteri sidder godt nok 
fast nu. Lucas og Kristian synger ’Nu er det 
jul igen’. Så skal de prøve, om det virker. 

Hani tager hatten på. Han koncentrerer sig 
og går stift, for at juletræet ikke skal ryge af.  

Magnus foreslår, at hånden skal sidde 
på et hjørne, så man nemt kan slå til den, 
når man går forbi. De sætter den op med 
tape på et hjørne i fællesrummet. Imens 
tager Lucas hatten på og leger han er tv 
vært. ”Vi sender de perfekte nyheder fra 
Ådalskolen,” lyder det. Da hånden er sat 
fast, virker det først ikke, når man slår til 
den. Juletræet på hatten bevæger sig ikke. 
Men så retter de på hånden, så man  
bedre kan slå til den. 

Sugerør på væggen og  
hængende frøer
Efter frokost skal de fire drenge vise, hvad 
de har lavet, og se hvad de andre børn  
har fundet ud af rundt omkring på skolen. 
Mange steder på gangene hænger de store 
paphænder, som man kan slå til og for 
eksempel tænde elektriske lys i en lyserød 
strikhue med en ugle på. Ét sted har nogle 
sat en hånd op med en pruttepude bag på. 

Et andet sted er der tapet en række sugerør 
fast, som laver lyd, når man lader hånden 
glide ned over dem. I en døråbning er der 
hængt tre dåser op, som børnene dasker 
til, når de går forbi. 

Camilla på 13 og 12-årige Rumeysa 
har sat snore på to plasticfrøer og bestemt, 
at den røde frø hedder Mathias. Den blå frø 
kalder de Mikkel, og begge frøer er blevet 
hængt op. Camilla ville egentlig gerne 
have dem ned at hænge i sin klasse, men 
lærer Mie Hersted har bestemt, at de skal 
hænge et sted, hvor alle kan se dem. Og 
hun har snakket med pigerne om, hvilken 
højde frøerne skal hænge i, for at børn i 
kørestol også kan nå dem. 

Hani og de tre andre drenge viser 
også deres hånd og hat frem. På gulvet i 
fællesrummet har de lagt en sti af træklod-
ser, der fører hen til hatten på væggen. 
Hani viser, hvordan man kan følge stien og 
slå til hånden på væggen for at sætte gang 
i juletræet, der drejer lystigt rundt på 
toppen af hatten på hans hoved.

Hatten og hånden
14 børn hacker deres skole med installationer, der 
giver nye oplevelser rundt omkring på gangene. 
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Mere koncentrerede end de plejer
”Jeg havde regnet med, at flere af børnene ville stå af,” siger Mie Hersted, da 
workshoppen er overstået, og Mie Nørgaard og Elisabeth Walther Birk mødes med 
de lærere, der har været med. ”Det betyder helt sikkert meget, at når de gør noget, 
så kan de med det samme se, at det har en konsekvens,” fortsætter hun. 

Undervejs i workshoppen trak nogle af børnene sig og fik en pause, før de vendte 
tilbage, men generelt er lærerne imponerede over, hvor koncentrerede de var. 
”Normalt forsøger vi at få dem til at være så rolige som muligt. Her skulle de flytte 
sig rundt på skolen og få ting til at bevæge sig, men alligevel koncentrerede de sig 
faktisk mere, ” siger Jacob Skeel Nielsen. Lærerne oplever også, at børnene var 
meget stolte af det, de havde lavet, og havde stor lyst til at vise det frem. Samtidig 
var de også interesserede i, hvad de andre havde lavet. ”Til frokost forklarede  
Heidi for eksempel, hvad de havde lavet. Hun fortalte løs, og det plejer hun aldrig,” 
siger Mie Hersted. 

”Det er en fin ’trial and error’-øvelse, hvor de så, at hvis hånden sad forkert, så 
virkede det ikke,” siger Jacob Skeel Nielsen. I gruppen med de fire drenge, der 
skulle have juletræet til at dreje rundt, tog Hani med det samme styringen. ”Han var 
meget verbal og forklarede, hvad der skulle gøres, og havde meget mere overblik, 
end han plejer,” siger Jacob Skeel Nielsen. Hanis største udfordring er, at hans 
hukommelse er på niveau med et 6-årigt barns. 

Også Mie Nørgaard blev overrasket over, hvor meget ansvar Hani tog for øvelsen. 
”Der er ret meget gang i ham, og han er meget ivrig, så jeg havde ikke forventet, at 
han ville kunne koncentrere sig så godt. Og så foldede han sig ud som lidt af et 
organisatorisk geni. Han kunne se, hvem der 
ville være god til at lave hvad. For eksempel 
satte han Kristian i gang med at styre tape, og 
det var en god opgave for netop ham, der ikke 
har så stærk finmotorik. I forhold til læring er 
det ret sejt at kunne styre en designproces på 
den måde,” siger hun. 
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”Det er oplagt at sætte børn på specialom-
rådet til at konstruere noget selv. Man kan 
hurtigt se, at det betyder meget for deres 
interesse, at de kan gøre det til deres eget 
projekt. På Ådalskolen har vi eksperimen-
teret med, hvordan makerkultur og kon-
struktionsorienteret læring kan bruges i 
forhold til børn med forskellige funktions-
nedsættelser. Når man arbejder som en 
designer, prøver man sig meget frem. Man 
tænker, mens man gør, og omvendt. Den 
måde at arbejde på har vi taget med ud i 
special skolen og set på, hvad det gør ved 
børnene og deres lærere og pædagoger,” 
siger interaktionsdesigner Mie Nørgaard

Et spark 
til fantasien

Under de fire workshops  
med lærere, pædagoger  
og elever på Ådalskolen,  

som interaktionsdesigner  
Mie Nørgaard fra Living  

IT Lab stod bag, oplevede 
hun, at også børn på special-
området kan bryde de vante 
undervisningsrammer og så 

småt få gang i fantasien. 

De fire workshops har på flere måde brudt 
med hverdagen og de normale undervis-
ningssituationer på Ådalskolen. Ikke alene 
er børnene blevet bedt om at løse opgaver, 
de i de fleste tilfælde aldrig var blevet stillet 
over for før. De er også troppet op uden at 
vide særlig meget om, hvad der skulle ske  
i de tre timer, hver workshop varede. 

”Det er meget anderledes end de 
undervisningssituationer, de er vant til. Med 
de her workshops har eleverne kunnet øve 
sig i at blive mindre bange for at kaste sig 
ud i noget, som de ikke på forhånd ved, 
hvordan de skal løse. Når man arbejder på 
den her måde, bliver man præsenteret for 
udfordringer én ad gangen, og så lærer 
man efterhånden, som man løser opgaven,” 
siger Mie Nørgaard. Hun vidste heller ikke 
selv præcis, hvad der ville ske, og hvordan 
børnene ville reagere. 

Også for lærerne har de fire work-
shops budt på en anderledes måde at 
arbejde på. ”Det er mit indtryk, at det har 
været udfordrende for dem at møde op 
uden at vide, hvad der skulle ske. De er jo 
vant til at skulle sørge for en meget struktu-
reret dagligdag. Nu kom der så en underlig 
dame med en designkuffert fyldt med 
elektronik og musefælder,” siger Mie 
Nørgaard og uddyber: ”Lærere og pæda-
goger, der arbejder på en specialskole, er 
selvfølgelig ikke designere, og de har også 
skullet lære en anden måde at tænke og 
udtrykke sig på. Der var mange ting og 
opgaver, de ikke havde set før, og jeg 
oplevede, at de nogle gange havde en 
umiddelbar fascination og begejstring  
på samme måde som børnene.” 

Processen der tæller
Hun bruger begrebet ’sketching’ om 
arbejdsmetoden. Det dækker over, at man 
hele tiden undersøger og prøver sig frem. 
Ting, der virker oppe i ens hoved, gør det 

ikke nødvendigvis i virkeligheden. Ved at 
’sketche’ kan man træne sin hjerne i at 
blive mere åben. 

Generelt har det været nemt at få 
eleverne på Ådalskolen til at synes, det var 
spændende at bygge Storm P maskiner, sy 
sin egen t-shirt med lys i eller få en pap-
hånd og en hat til at fungere sammen.  
En af udfordringerne har været, at elever 
og voksne til hver enkelt workshop har 
skullet forstå nye materialer og opgaver og 
finde ind i måden at arbejde på. Det kan 
være overvældende at skulle nå det på tre 
timer. Og Mie Nørgaard har erfaret, at det 
med eleverne på Ådalskolen ikke gav 
mening at introducere særligt avancerede 
tekniske hjælpemidler. ”Bare det at de i den 
workshop, hvor de lavede hver sin t-shirt, 
skulle sy med ledning i stedet for alminde-
lig tråd, var jo en helt vild oplevelse. Det 
lignede en meget traditionel opgave, men 
det at der indgik elektronik, gjorde den 
meget anderledes for eleverne,” siger  
Mie Nørgaard.

Sy-workshoppen var også på andre 
måder ret udfordrende for eleverne.  
At tråde nåle og arbejde med bittesmå 
LED-lamper kræver virkelig finmotorik, og 
mange af børnene fik en del hjælp under-
vejs. Mie Nørgaard fortæller, at hun en 
anden gang ville forberede sy-workshop-
pen lidt anderledes: ”Der skal være flere 
punkter undervejs i workshoppen, hvor 
man opnår noget, så man ikke skal vente 
tre timer på det færdige resultat, som er 
t-shirten. Det fungerer godt med flere små 
opgaver løbende, som man kan krydse af, 
når man har løst.” 

I konstruktionsorienteret læring er det 
ikke så meget det færdige produkt, men 
derimod arbejdsprocessen, der tæller. 
”Formålet med sy-workshoppen var ikke,  
at de alle fik en t-shirt. Pointen var, at de 
overvandt nogle forhindringer undervejs og 
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selv lavede deres eget produkt,” siger Mie 
Nørgaard.

Måden at arbejde på har i det hele 
taget potentialet til at give børnene en 
oplevelse af ’empowerment. ”Det er ikke  
så tit, at børn med funktionsnedsættelser 
kreerer noget, som er deres eget, og vi 
oplevede, at de blev meget stolte og gerne 
ville vise det, de havde lavet, frem for børn 
fra andre klasser,” siger Mie Nørgaard. 

Skarp koncentration
Under sy-workshoppen sad eleverne ned 
og syede i tre timer, og generelt har de 
været meget koncentrerede under de fire 
workshops. Efter den første workshop på 
Ådalskolen fik Mie Nørgaard at vide af 
lærere og pædagoger, at de var benovede 
over, hvor gode eleverne havde været til at 
koncentrere sig. ”De sagde, at det var helt 
revolutionerende, at de kunne koncentrere 
sig i så mange timer, for normalt kan de 
kun sidde ned i ti minutter. Jeg har oplevet, 
at de sagtens kan sidde og arbejde 
undersøgende, hvis opgaven er vinklet til 
deres interesser. En af gangene så jeg for 
eksempel, hvordan en elev kunne sidde 
med en meget lille skruetrækker og justere 
lyset på en LED-lampe. Barnet ved siden af 
havde slet ikke finmotorik til det, men var 
derimod meget interesseret i at sætte 
simple input og output-moduler sammen 
for at se, hvad der skete,” fortæller hun.  

Det er i det hele taget afgørende, at 
man tilpasser succeskriterierne til netop  
de børn, man arbejder med, siger hun. 
Som et andet eksempel nævner hun den 
workshop, der blev lavet med K-klassen, 
hvor eleverne stort set ikke har noget 
ver balt sprog, og de fleste sidder i kørestol. 

”Mange af dem har nærmest ingen  
finmotorik, men der fandt vi så for eksem-
pel en løsning, hvor en af drengene kunne 
lægge en bold op på en Storm P-maskine 
for at starte den. Men det var så pæda-
gogen, der havde bygget maskinen, mens 
han kiggede på” siger hun.  

Træning i fantasi
Når man arbejder med at konstruere 
noget selv og undersøge nye materialer  
og arbejdsprocesser, sætter det gang i 
fantasien. Men netop det med fantasien er 
en stor udfordring for børn på specialområ-
det. Lærere og pædagoger på Ådalskolen 
har i forbindelse med de fire workshops 
fortalt, at eleverne generelt har meget lidt 
fantasi. De skal helst sættes i gang med 
opgaver og styres en del undervejs, og 
deres forestillingsevne er ikke særlig god. 
Mie Nørgaard har dog oplevet, at konstruk-
tionsorienteret læring kan åbne for fantasi-
en – også små glimt af fantasi hos børn på 
specialområdet: ”Jeg syntes, det var trist at 
høre, at de ikke havde så meget fantasi, 
men min oplevelse var faktisk, at der godt i 
det små kunne arbejdes med det. Det skal 
måske masseres frem, og de har et endnu 
større behov end os andre for at få styrket 
plasticiteten i hjernen og træne den til 
anderledes tænkning. Men det at bygge 
noget og udvælge materialer, som kan 
nogle særlige ting, virkede som en god 
anledning til at starte fantasien. Når man 
laver små eksperimenter, hvor man for 
eksempel sætter en plasticged på en 
musefælde, og så kaster en bold ned  
på fælden, så kan man faktisk øve sig i  
at opbygge evnen til at forestille sig, hvad 
der vil ske.” 

At hacke sin skole
”Ådalskolen er et institutionsbyggeri med 
brede gange. Der er meget hvidt og åbent, 
og da jeg første gang kom ind på skolen, 
tænkte jeg, at det var et oplagt fysisk rum at 
hacke – altså ændre på med børnenes egne 
installationer,” siger Mie Nørgaard. Hun ser 
blandt andet alt det grej, skolen har, som 
oplagt at eksperimentere med. ”Der er jo 
blandt andet mange kørestole, gåmaskiner 
og så videre. Grejet giver en masse 
begrænsninger og påvirker indretningen af 
skolen, men det kan også inddrages. 
Hvorfor laver man for eksempel ikke en lille 
skatebane til dem, der sidder i kørestol? I 
den workshop hvor vi hackede skolen med 
high five hænder, blev der skabt en meget 
kraftig invitation til at lege. Paphænderne, 
der blev sat op på hjørnerne rundt omkring 
på skolen, gav selvfølgelig forbipasserende 
lyst til at slå til dem,” siger hun.  

Et andet eksempel var en klase af dåser, der 
blev hængt op i en døråbning. Skolens 
lange gange og det store, åbne fællesrum 
gjorde, at man kunne se dåserne på lang 
afstand. ”Så får man lyst til at løbe hen og 
hoppe op og slå til dem. Det handler jo om, 
at man skal have trænet øjet til at se, at man 
kan ændre på de rum, man opholder sig i. 
Om at pirke til noget nysgerrighed, så 
børnene og de voksne opdager, at de let 
kan lave nogle designgreb, der påvirker 
folks adfærd,” siger Mie Nørgaard. 
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De fleste af eleverne i K-klassen er 10-12 
år, men udviklingsmæssigt fungerer de 
på førskoleniveau. De har ikke noget 
verbalt sprog, og på nær en enkelt 
sidder de alle sammen i kørestol. Sofie, 
som Lone Raahauge arbejdede med,  
har spasticitet, hendes ene side er svag, 
og hun sidder nogle gange i kørestol. 
Hun er 12 år, men har en kognitiv 
funktionsnedsættelse. 

”I workshoppen lavede vi nogle opstillinger, 
hvor der blev skabt en dominoeffekt med 
noget, der væltede ned på en genstand, 
som så væltede videre. Til sidst landede en 
genstand på elevernes talebøf, og så blev 
der afspillet en indspilning, vi havde lavet 
særligt til hver enkelt. Det er afgørende for 
børnene hele tiden at arbejde med beløn-
ning,” fortæller Lone Raahauge. Talebøf er 
det ord de på Ådalskolen bruger om den 
0/1-knap, der kan optage og afspille lyd,  
og som alle børnene i K-klassen har. 

Sofie elsker, når man siger ’Hvem er 
det der banker, det er Peter Anker’, så det 
havde de voksne indspillet på hendes 
talebøf. Til et andet barn var det hans 
yndlingssang, ’På loftet sidder nissen’. 
”Børnene bruger deres talebøf hver dag. 
Det fungerer normalt sådan, at der bliver 

indtalt en besked hjemmefra om, hvad de 
har lavet dagen før, og om der skete noget 
særligt. Det kan for eksempel være en 
søskende eller forældrene, der indtaler 
beskeden. Når de tager hjem fra skolen, 
indtaler vi en besked om, hvad der er sket 
her, så de kan fortælle det derhjemme. Det 
er en daglig aktivitet, som vi giver meget 
høj prioritet. Talebøffen er et meget vigtigt 
element i deres hverdag, og derfor valgte 
vi, at den skulle ind i opstillingen,” siger 
Lone Raahauge. 

       Når en talebøf  siger 
”Hvem er det, der  banker?”

Socialpædagog Lone Raahauge fra Ådalskolen fortæller om  
workshop med K-klassen, hvor børnene ikke har noget verbalt sprog.

Interaktionsdesigner Mie Nørgaard 
fortæller, at talebøffen blev brugt i øvelsen, 
fordi den måde den er designet på, og de 
materialer, der er anvendt, ikke giver 
an ledning til særligt interessante sanselige 
oplevelser. “Med øvelsen ønsker jeg at 
åbne de voksnes øjne for, at man godt kan 
forlange noget mere sanselighed og poesi 
af de elektronik- og it-produkter, vi omgiver 
os med. Og dermed gå imod den meget 
populære misforståelse, at effektivitet er den 
altovervejende kvalitet ved for eksempel et 
arbejdsredskab som talebøffen,” siger hun.  

Genkendelighed og noget nyt
Lone Raahauge fortæller, at Sofie syntes 
workshoppen var rigtig sjov. Den foregik  
i personalerummet, hvor der var meget 
plads. Der var lagt en masse legetøj ud  
på bordene, og det syntes hun var vildt 
interessant. ”Vi fik hurtigt lavet noget, der 
væltede og sagde en høj lyd. Vores elever 
synes generelt alt nyt er spændende,  
hvis der er trygge voksne er til stede, og 
stemningen i rummet er god. Det handler 
om at kombinere genkendelighed med 
noget nyt,” siger Lone Raahauge.  

De små overraskelser er helt centrale. 
Lone Raahauge fortæller, at eleverne ikke 
forstod alt, hvad der skete i workshoppen, 
men fik en oplevelse af, at de satte noget i 
gang, og så skete der noget andet. Nogen 
forstod hele banen, men det var ikke alle. 
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”Da vi begyndte at lave opstillingerne, 
kunne de ikke forstå, hvad målet var. Havde 
vi gjort det hver dag i en uge, så havde de 
nok forstået det, men der er meget forskel 
på, hvad eleverne kan,” siger hun. 

Børnenes udviklingsmæssige alder 
svarer til vuggestuebørn, og derfor handler 
det ifølge Lone Raahauge især om det 
sociale og om at give dem sansemæssige 
oplevelser. ”En workshop som den her er 
meget vigtig som inspiration til os voksne, 
for vi skal hele tiden finde på sansemæssi-
ge oplevelser. Og jo mere skørt, jo bedre 
faktisk. De her børn skal skubbes lidt,” 
siger hun.

Initiativ og koncentration
Lone Raahauge fortæller, at mange af 
børnene har svært ved at tage initiativer, 
fordi de er så fysisk og verbalt begrænse-
de. ”Men jeg har faktisk oplevet, at works-
hoppen har givet dem noget inspiration til 
at tage nogle initiativer. Sofie er efterfølgen-
de blevet optaget af at trille en bold ned af 
en rampe og vælte nogle kegler. Hun er 
ellers meget stereotyp i sin forståelse af, 
hvad man kan,” siger hun.

Sin egen rolle som pædagog ser hun 
som den, der skal oversætte forløbet og 

tilpasse opgaverne til det enkelte barn.  
”Jeg kender jo børnenes begrænsninger, 
og kunsten er at give det et forsøg alligevel. 
Det skal tilpasses det enkelte barn, men 
man skal passe på, at man ikke tager 
muligheder fra dem. I stedet handler det 
om at blive ved med at prøve og undersø-
ge, hvordan det bliver muligt for barnet at 
styre forløbet,” siger hun og fortæller, at 
hun var glad for, at workshoppen blev ledet 
af folk med styr på det tekniske, og for at 
blive mindet om, hvor vigtigt det legende 
og eksperimenterende er.

Børnenes reaktion har også overrasket 
hende positivt. ”Vi havde nok regnet med, 
at flere ikke ville kunne rumme det. De 
samarbejdede i længere tid, end vi havde 
forventet. Nogle var ude at få en pause, 
men stort set alle var med hele vejen. Der 
var en, der ikke kunne kapere det til sidst, 
men han fik alligevel meget ud af det,” 
siger Lone Raahauge. Også forældrene 
kunne mærke, at der var sket noget særligt, 
fortæller hun: ”Efter workshoppen skrev en 
forælder, at de tydeligt kunne mærke, at 
deres søn havde haft en spændende dag  
i skolen. Han lavede mange glade lyde og 
hujede nærmest, da de afspillede tale-
bøffen den dag.”
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”Det sociale element i de her workshops er 
helt forrygende. It er ikke så inkluderende,  
når man bare sidder med hver sin gadget. 
Her har børnene fået en oplevelse af, at  
man kan lave noget teknisk og samtidig 
være sammen med andre.” Sådan siger 
Jacob Skeel Nielsen og fortæller, at de fire 
workshops med konstruktionsorienteret 
læring har rykket ved hans forståelse af, 
hvordan it og teknik kan bruges i undervis-
ningen: ”Jeg bliver tit lidt fastlåst i, hvad it 
er, og det er godt at blive udfordret på, 
hvilke ting, der kan opfattes som moderne 
teknologi. De her elever kan sagtens lave 
andet end at sidde med en iPad. Jeg skal 
bruge rummet mere, tage håndarbejde ind 
og så blande det med teknologi,”  
siger han.

Både han og Mie Hersted, der er lærer 
i 6. klasse på Ådalskolen, fortæller, at den 
sociale læring er afgørende, når eleverne 
prøver kræfter med makerkultur. Men de 
oplevede også, at eleverne lærte noget 
fagligt af at eksperimentere sig frem. ”De 
øvede sig i at koncentrere sig og fordybe 
sig. De har generelt svært ved at fastholde 
opmærksomheden, og det var vildt impo-
nerende, at de kunne sidde stille i flere 
timer. Der er selvfølgelig et element af 
nyhedens interesse, det er lidt mystisk og 
sjovt, men interessen holdt i lang tid. Det 

gode her er, at der ikke er faste løsninger, 
men børnene ser hurtigt resultater,” siger 
Mie Hersted. Samtidig oplevede hun, at 
eleverne fik konkrete kompetencer i forhold 
til elektronik. De lærte, at det ikke er 
ligegyldigt, hvordan tingene sættes sam-
men, og hvad der skal til, for at elektronik 
virker. 

Tilladt at være skør
For eleverne på Ådalskolen har de fire 
workshops også været gode anledninger til 
at lege og udfordre den fantasi, de ofte har 
svært ved at få gang i. ”De har fået en 
oplevelse af, at de ting de omgiver sig med, 
ikke er fastlåste. De kan tilpasse omgivel-
serne, og det er både sjovt, men også rigtig 
godt for selvværdet. Især når de kan se, at 
andre kommer og prøver deres ting, og 
også de store elever synes, de har lavet 
noget sejt,” siger Jacob Skeel Nielsen. 

De frie rammer giver god plads til, at 
børnene kan være, som de er, siger Mie 
Hersted. ” Meget af det er rablende skørt, 
og det er godt, for så kan børnene få en 
oplevelse af at lave noget, der er deres 
eget, men som er okay. Og af at der ikke 
altid er en facitliste,” siger hun. Hun mener, 
det er vigtigt, at der i de materialer, der blev 
brugt i de fire workshops, lå nogle naturlige 
begrænsninger. Det er nemmere, end hvis 

alt er muligt. ”Det svarer til, at når jeg 
sidder og digter en historie sammen med 
en elev, så har han eller hun også brug for 
at få to eller tre valgmuligheder for at holde 
fast i den røde tråd,” siger hun.  

Bryder med struktur
Normalt ligger dagligdagen på Ådalskolen 
i faste rammer, og Jacob Skeel Nielsen var 
imponeret over, at eleverne sagtens kunne 
klare den anderledes undervisningssituati-
on: ”De vidste ikke, hvad der skulle ske, 
eller hvem de skulle være sammen med. 
De havde bare fået at vide, at de skulle 
møde op. Det har overrasket mig, at de var 
så meget på, og der var faktisk ingen, der 
bakkede ud. Der var nærmest heller ingen 
konflikter, og det er ret vildt, når de var 
sammen så længe uden faste pauser,” 
siger han. Han synes godt, at han og hans 
kolleger kan være lidt bange for at være 
impulsive, men mener, at det godt kan 
udfordres, så man eksperimenterer mere 
med undervisningsformer.  

Til de fire workshops vidste de voksne 
heller ikke præcist, hvad der skulle ske. 
”Det kan godt være lidt skræmmende som 
lærer at møde op uden at være forberedt. 
Og det kan sagtens være, at man heller 
ikke selv kan finde ud af det, der skal ske. 
Men det giver også en ny slags sammen-

Skæve opgaver til  skæve elever
At bygge Storm P-maskiner, eksperimentere med LittleBits og 
skabe nye installationer på skolen rykker ved forståelsen af it  
i undervisningen, træner fantasien og giver plads til at være,  
som man er. Det fortæller lærer Mie Hersted og it-vejleder  
Jacob Skeel Nielsen fra Ådalskolen.    

hold mellem personale og elever. Vi var 
ikke de kloge,” siger Jacob Skeel Nielsen. 
Han fortæller, at de fire workshops var en 
god anledning til at lære eleverne bedre at 
kende, men understreger også, at der skal 
ekstra bemanding til, når man skal arbejde 
på den her måde. ”I hverdagen er der 
nogle gange kun én lærer til syv elever, og 
så er der meget man ikke kan, hvis børne-
ne ikke kan så meget selv,” siger han. 

Inspirerer arbejdet på skolen
Efter de fire workshops har skolen bestilt 
LittleBits og andet grej, der kan bruges til at 
arbejde videre på samme måde. Musefæl-
der, vindmøller, t-shirts med lys på og 
snekanoner er sjove materialer, der i sig 
selv giver børnene store oplevelse. Men 
det er i høj grad måden at bruge dem på, 
der inspirerer og rykker ved lærerne på 
Ådalskolen, mener Mie Hersted: 

”Vi ville ikke selv have tænkt på at 
sætte noget op ude på gangen, som vi 
gjorde i workshoppen med paphænder og 
hatte. Vi ville nok i det hele taget ikke have 
fundet på at ændre på, hvordan skolen ser 
ud. Så det her sætter gang i en ny måde at 
tænke på. Jeg kan se det nu, hvor vi sidder 
og laver vores årlige teaterstykke og er 
inspireret af den her måde at arbejde på.”
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Citater fra elever 
på Ådalskolen:

 ”Jeg tror, jeg  
 vil have min t-shirt  

 på juleaften” 

 ”Det er ret fedt, når man  
 får noget at vide, man ikke lige  

 havde tænkt på”

 ”Vi sender de 
 perfekte nyheder 
 fra Ådalskolen” 

”Det ligner  
 helt almindelig tråd.  

 Det er altså sejt, at det  
 er en ledning”

 ”Det er spændende,  
 om vi kan få hatten  

 til at virke” 

 ”Kan vi få 
 hånden til at give 

 high five?” 
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”Det her  
bliver min 
yndlings t-shirt”

16-årige Victoria og syv andre børn bliver udfordret med nål og 
tråd og syer filthuse med lys i på hver deres farvede t-shirt. 

Der går lidt tid, før det går op for alle 
børnene rundt om bordet, at det ikke er 
almindelig sytråd, de skal sy med. Faktisk 
er det en tynd, grå ledende tråd, en 
ledning, som nålen skal trådes med. ”Det 
ligner helt almindelig tråd. Det er altså sejt, 
at det er en ledning,” siger Victoria på 16 år, 
der går i 10. klasse på Ådalskolen. Victoria 
har ingen diagnose, men er kognitivt sent 
udviklet og en af de mest velfungerende 
elever på skolen. 

Hun og de syv andre børn har hver fået 
en t-shirt, en filt-lap, der forestiller et hus og 
en rød æske med batteri, små LED-lamper 
og trykknapper i. Om tre timer, når works-
hoppen er ovre, skal børnene have syet 
lamper og knapper og hus på en t-shirt. 
Det vil så fungere sådan, at når man trykker 
på filthusets ringklokke, så lyser fire små 
lamper i husets vindue.  

Første udfordring er at tråde nålen 
med den tynde ledning. Victoria kan godt 
klare opgaven, men flere af de andre børn 
skal have hjælp. Hele rummet er fyldt med 
koncentrerede blikke på nålene. 

Hjælp fra lærerne
For at få lyset på t-shirten til at virke, skal 
lampernes plus- og minusender forbindes 
med ledende tråd i den rigtige rækkefølge 
på stoffet. Også en lille batteriholder skal 
sættes fast. Før børnene går i gang med at 
sy på t-shirten øver de sig på et lille stykke 
lysegrønt stof (der skal stå i en billedtekst, 
at det hedder LilyPad). På det er der printet 
to bier, der viser det mønster, ledningen 
skal sys på i. 

Victoria beder om hjælp og får en hånd 
med at få sat den første LED-lampe rigtigt 
på. Hun sidder bøjet ind over bordet med 
øjnene tæt på prøvestoffet. Flere gange får 
hun ikke trukket snoren helt igennem, og  
så kommer den til at ligge dobbelt. Hun 
hiver i den for at få den fri. 

Rundt om i lokalet sidder de andre 
børn og koncentrerer sig om de små dele, 
der skal syes. Der er kun tre lærere, og 
børnene sidder flere gange og venter på  
at kunne komme videre. Ind imellem lyder 
der frustrerede udråb. Flere af børnene 
siger, at syarbejdet er svært, og nogle af 
dem sidder mest og kigger på, mens en  
af lærerne syer løs. 

Victoria sidder og ser ned på de 
bittesmå plusser og minusser på LED-lam-
perne i hendes kredsløb. Hun får forklaret, 
at det er vigtigt, at hun syer plus-siderne 
med én tråd og minus-siderne med en 
anden for, at det elektriske kredsløb virker.  
”Hvor er det smart. Det havde jeg slet ikke 
opdaget,” siger hun og fortsætter: ”Det er 
ret fedt, når man får noget at vide, man ikke 
lige havde tænkt på.”

Når Victoria går i stå med opgaven 
sidder hun lidt og venter på, at en voksen 
får tid til at hjælpe hende. Hun lader de 
mindre børn få hjælp først . ”Det er rarest at 
være helt sikker på, hvad man skal gøre,” 
siger hun. Fingrene nørkler derudaf. En af 
de voksne siger til Victoria, at det kører 
perfekt, og hun smiler. 

billedteks om LilyPad xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx
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En færdig t-shirt
Nu har hun syet færdig på prøvestoffet og 
sætter batteri i den lille holder. Så trykker 
hun på knappen. Lamperne virker, og 
Victoria tænder og slukker flere gange, så 
de blinker. Næste skridt er et sprætte det 
op for så at sy lamper og knapperne på 
filthuset, der bagefter skal syes på t-shirten. 
”Ej, skal jeg nu sprætte det op igen,” siger 
Victoria ærgerligt, før hun går i gang med 
opsprætteren. 

Julie på 12 sidder over for Victoria. Hun 
fortæller, at hendes far er elektriker og var 
meget imponeret over, at hun skulle sy med 
ledning i dag. ”Han ville vist rigtig gerne 
have været med,” siger hun. Alle børnene 
synes det er rigtig sejt, at de ender med at 
få deres egen t-shirt, og Julie siger: ”Jeg 
tror, jeg skal have min på juleaften.”

Så er det tid til at få valgt t-shirts, der 
passer. Victoria får en blå en og holder den 
op foran overkroppen for at se, om den 
passer. ”Wauv. Den bliver jeg glad for. Den 
passer til min telefon,” siger hun og viser 
den blå bagside på sin iphone. 
Victoria får vist, hvordan alle delene med 
lamper og batteri skal sys på bagsiden af 
filthuset. Hendes hus er orange med et sort 
vindue, en blå knap og en skriggrøn snor. 
Knappen fungerer som den ringklokke, 
man skal trykke på for at få lamperne i 
vinduet til at lyse. På et tidspunkt knækker 
den ledning, Victoria syr med, men hun 
bliver beroliget med, at hvis bare den nye 
ledning rører ved den gamle, så skal der 
nok komme strøm i kredsløbet og lys i 
lamperne. 

Der er tryk på til sidst. Børnene har svært 
ved at nå at blive helt færdige med deres 
t-shirts, inden workshoppen slutter. Victoria 
og flere af de andre får lidt hjælp til sidst, 
og så står de med færdige farvestrålende 
t-shirts, der kan lyse. ”Det har været sjovt at 
prøve, også fordi jeg ikke har prøvet det før. 
Og det var faktisk ikke så svært. Jeg synes, 
der er blevet noget godt ud af det. Jeg tror 
faktisk, at det bliver min yndlings t-shirt,” 
slutter Victoria.  
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    Hvad er styrkerne ved at arbejde,  
 som man gør i makerkulturen? 
”Det handler om at eksperimentere. Om at 
opfinde og gøre noget selv og derigennem 
få større forståelse for de produkter, vi 
omgiver os med. Den undersøgende 
arbejdsmåde giver mulighed for at træde et 
skridt tilbage fra de teknologier, der former 
vores hverdag, og kan medvirke til, at vi 
bruger vores hjerner på nye måder og 
bliver bedre til at skabe innovation. 

De kompetencer, der handler om 
innovation og om at arbejde processuelt,  
er svære at opbygge, uden at man nogle 
gange arbejder på denne her mere 
søgende måde. Og så er makerkulturen 
også rigtig stærk i forhold til at give 
sansemotoriske udfordringer og udfordre 
elever i forhold til at skabe noget i sam-
arbejde med andre.” 

  Hvilke maker-elementer opleve 
 de du på den workshop du deltog i,   
 og hvad gjorde de for deltagernes 
 oplevelse af workshoppen? 
”Den workshop, jeg var med til, handlede 
om at bygge Storm P-maskiner, der kunne 
udløse forskellige ting – for eksempel 
sæbebobler og en snemaskine. Der var 

masser af ildhu, og børnene syntes, det var 
meget spændende. De var slet ikke bange 
for at komme i gang, og der var meget få 
konflikter. Inden for det specialpædagogi-
ske område er der jo særlige udfordringer i 
forhold til for eksempel samarbejde, men 
de klarede det så flot. 

De var virkelig koncentrerede i de tre 
timer, workshoppen varede. Jeg oplevede, 
at det blandt andet skyldtes, at der var én 
ting, de skulle fokusere på, og samtidig 
skulle de ikke sidde stille, men kunne 
bevæge sig rundt. 

Nogle af de maskiner, der blev bygget, 
blev ret tekniske, fordi man brugte såkaldte 
’LittleBits’ elektronikklodser. Der var for 
eksempel en maskine, hvor man råbte ned 
til en mikrofon i stedet for at tænde ved at 
trykke på en knap. Men med elever og 
lærere, der ikke har prøvet det før, så kan 
det ikke være så avanceret. Jeg ved ikke, 
hvor mange af børnene, der overhovedet 
opfattede det teknologiske element, men 
det handler jo også i højere grad om, hvad 
der er i fokus pædagogisk og didaktisk. 
Måske var leg og designprocesser det 
centrale lige i den undervisningssituation.”

Makerkultur er et godt  
  match for special området

Lektor Lise Dissing Møller fra University College UCC,  
der var med, da elever, lærere og pædagoger på Ådalskolen 
byggede Storm P maskiner, svarer på spørgsmål om brugen  
af makerkultur på specialområdet.

 Hvordan er potentialerne for at  
 arbejde med makerkultur på  
 specialområdet? 
”Der er i disse år meget fokus på selv at 
kunne konstruere, være problemløsende 
og innovativ – og i stand til at kunne vende 
processer på hovedet. Det er helt centralt  
i fremtidens læring og er forbundet til 
tankerne om det 21. århundredes kompe-
tencer. Det er vigtigt for alle og derfor  
heller ikke uvæsentligt for børn på special-
området. 

Faktisk ser jeg en del fordele i at 
arbejde på den her måde netop på spe-
cialskoler. Hvor mange børn i folkeskolen 
– især i de ældre klasser – kan være ret 
kritiske over for at prøve noget nyt, opleve-
de jeg, at børnene på Ådalskolen var meget 
åbne. I folkeskolen skal man hele tiden 
forholde sig til en målsætning og definere, 
hvilket fag en bestemt aktivitet hører ind 
under. Det kan gøre det svært at arbejde  
på den her mere processuelle måde. Der 
er man mere fri på specialområdet og kan  
i højere grad lade sig styre af børnenes  
pædagogiske og sociale læring. 

Selve undervisningsformen bliver ofte 
helt anderledes, når elementer fra maker-
kulturen bliver inddraget. Det åbner 

undervisningen op og giver inspiration til  
at lære på anderledes måder, fordi man 
arbejder processuelt med dynamiske 
produkter, der har en relation til den 
virkelige verden. På Ådalskolen oplevede 
jeg også, at der var meget engagement fra 
lærernes side, og det er også en vigtig 
faktor, når man arbejder på den her måde.

På specialområdet er det naturligvis 
rigtig vigtigt, at de scenarier, man stiller  
op, er meget enkle. Det er fint at have en 
masse muligheder, men hvis man ikke  
kan overskue dem, bliver det hurtigt en 
begrænsning. Når man arbejder med 
opgaver, der er inspireret af makerkultur,  
er det vigtigt, at der bliver sat nogle klare 
rammer, og med elever på specialområdet 
kan det være en fordel at gøre processen 
meget visuel og for eksempel vise billeder 
af eksempler på det, de skal konstruere.” 

?

?

?
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 Makerkulturen bliver ofte  
 beskrevet med eksempler, der er 
 meget tunge på it og moderne  
 digitale produktionsteknologier 
 som 3D-skanning og –printning. 
 Hvilken rolle spiller teknologi for 
 makerkulturen? 
”Moderne teknologier giver en masse 
muligheder, men det er ikke altid vi kan 
overskue dem – det gælder både børn på 
specialområdet og i folkeskolen og voksne 
for den sags skyld. Vi er vant til, at teknolo-
gi involverer en glasflade.

Med makerkultur får man lov at lege. 
Man er ikke kun modtager og bruger af for 
eksempel it-produkter, men bevæger sig 
væk fra forbrugerperspektivet og kan selv 
skabe. Det kræver, at man som underviser 
skaber nogle meget gennemskuelige 
processer – og at man nogle gange for 
eksempel bygger dele af en maskine på 
forhånd, så opgaven passer til elevernes 
niveau. Og så skal moderne teknologier 
ikke inddrages for enhver pris. De spiller 

en rolle - nogle gange en stor rolle i 
pædagogik eller didaktik - men bærer 
aldrig undervisning og mening i sig selv. 
På Ådalskolen har man i de her workshops 
brugt for eksempel simple elektronikdele 
som bøjesensorer og servomotorer for at 
skabe bedre sansemotoriske oplevelser i 
konstruktionen af Storm P-maskinerne.

Det, makerkultur kan, er, at man møder 
moderne teknologier på lige vilkår, fordi  
de bliver mere forståelige og åbnet op, når 
man arbejder med dem. Når man ser på en 
iPad, forstår man den ikke i dybden. Man 
kan nemt blive forført af alle mulighederne, 
men man forstår ikke teknologierne 
bagved. Når man selv skal skabe et 
produkt, der anvender en teknologi, får 
man et andet og mere jævnbyrdigt forhold 
til den, og man begynder at bevæge sig  
fra at være en forbruger af teknologi til at 
udvikle en dybere forståelse af den som 
aktiv medskaber.”

?

  Ordliste  

Maker
En person, der beskæftiger sig med 
(ofte teknologiorienteret) praktisk og 
undersøgende arbejde.

Maker-kultur
Et samlebegreb for en moderne 
subkultur, der udspringer fra Massa-
chusetts Institute of Technology og har 
bredt sig over det meste af verden via 
fysiske mødesteder som Maker Faires 
og FabLabs og digitale platforme som 
Instructables.com og Meetup.com.

Microcontroller
En lille elektronisk byggeklods, som  
kan overvåge og styre forholdsvis 
simple opgaver, som dem man finder  
i en bil eller vaskemaskine. 

Sketching
Den arbejdspraksis, der refererer til,  
at en designer tænker og skaber i en 
samtidig proces, hvor de to aktiviteter 
påvirker hinanden.

Talebøf
En stor 0/1-knap (tænd/sluk-knap), som 
børn og voksne bruger til at optage og 
afspille lydbeskeder.

3D printer
En maskine, der printer fysiske objekter 
baseret på computergenererede tegninger. 

CNC-fræser
En computerstyret fræsemaskine, der  
kan udføre både dreje-, fræse- og bore-
operationer i samme opspænding.

Community
En samling mennesker, der deler interesser 
og -ofte- mødes på internettet for at 
udveksle erfaringer.

DIY – Do It Yourself
Samlebegreb for gør-det-selv-aktiviteter, 
der fokuserer på konstruktion og hacking af 
alt fra skræddersyede droner til cupcakes 
og vandingssystemer til haven.

FabLab 
Et ’fabrication lab’, der stiller moderne 
produktionsudstyr som CNC-fræsere  
og 3D-skannere til rådighed for borgere 
eller medlemmer.

Hacking
Det, at transformere et produkt, ved for 
eksempel at tilføje noget eller anvende  
det på en ny måde.

LilyPad
En microcontroller, der bruges til DIY- 
projekter med tekstiler, LED-lamper og 
ledende tråd.

LittleBits
Simple elektroniske komponenter, der  
lader brugeren sketche med input og 
output-elementer, og bygge deres egne 
interaktive produkter og installationer.
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Sammen med Ådalskolen satte Living IT Lab i  
slutningen af 2014 sig for at undersøge, om vi ved  
at kombinere den måde designere arbejder på med 
maker-aktiviteter, kunne gøre børn med forskellige 
funktionsnedsættelser til aktive spillere i deres eget liv. 

Vi ville se, om vi kunne tænde den gnist, der gør, at  
et menneske slider og slæber for at fuldføre sit eget 
projekt, at hun søger videre, når hun slår panden mod 
muren, og at oplevelsen er så god, at hun gør det hele 
én gang, til når hun endelig er i mål.

Denne bog er en fortælling om de fantastiske  
børn som sled, slæbte og slog panden mod muren. 
Men som stædigt og koncentreret arbejdede videre 
for at skabe noget selv.


