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designundervisning i folkeskolen

indledning
I 2008 skitserede Børne- og
Uddannelsesforvaltningen i
Kolding Kommune en vision
for designpædagogik i kommunens
folkeskoler.
Koldings vision er, at der udvikles
en designpædagogik, som er implementeret i alle led af den pædagogiske virksomhed. Arbejdet med
design skal ikke ske i enkeltstående
projekter, det skal være en del af
den måde, der tænkes skole og
pædagogik på. Koldings børn vil,
når de forlader skolen, være i stand
til at lave god planlægning, tage
bevidste beslutninger og skabe produkter, der har en æstetisk udformning, uanset om det drejer sig om
fysiske produkter eller produkter af
en mere serviceorienteret karakter.
Hvordan gør man det så rent
praktisk?
Vi er en gruppe bestående af fire
folkeskolelærere, en repræsentant
fra Trapholt og en repræsentant
fra Pædagogisk Center der i det
seneste år har arbejdet hen i mod
en forståelse af begrebet designpædagogik.
Materialet her er gruppens bud
på, hvordan designpædagogik i
undervisningen rent praktisk kan
planlægges og evalueres. Formålet
med materialet er at tydeliggøre,
at designpædagogik ikke kun hører
hjemme i de praktisk/musiske fag,
men i alle folkeskolens fag.

Vi ser designpædagogikken som en
bevidst undervisningsstrategi, der muliggør stimulering af
selvstændig og innovativ tænkning
hos børnene. Således skabes
skoler med børn og voksne,
der blandt andet løser faglige problemer i fællesskab
ved at arbejde eksperimenterende og undersøgende.
Designpædagogik er for os en
måde at tænke
undervisning
på, så der
skabes fagligt
kompetente
elever, der selv
er medskabere af deres
viden. Derfor har vi bevidst undladt
at bruge ordet kreativitet i dette
materiale. Ordet har for os at se
for mange tilknyttede værdier, der
skygger for, hvad designpædagogikken egentlig kan.
Designpædagogik er et relativt uudforsket territorium. Materialet afspejler derfor, hvor vi er lige nu. Om
et år vil det allerede se anderledes
ud. Sådan er processen nemlig.
Foreløbig håber vi at kunne inspirere og lette det designpædagogiske
arbejde i Koldings folkeskoler.

Kolding maj 2011
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dif-modellen
Som hjælp til planlægning og evaluering af designundervisning finder
du på de følgende sider DIF-modellen (Design i Folkeskolen).
Modellen består af otte begreber
placeret i bobler og udvalgt ud fra
ønsket om at skabe et enkelt og
fælles sprog om planlægning af
designforløb.
Vi mener ikke, at nogen af begreberne helt kan undværes i et
designforløb, dog kan der skrues
op og ned for vægten af de enkelte
begreber i hvert forløb.
Begreberne går igen i såvel planlægnings- som evalueringsfasen.
Under hvert begreb finder du først
et arbejdsspørgsmål, der kan
bruges under
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planlægningsfasen. Dette
spørgsmål
er en vejviser
til den praktiske brug af begrebet.
Dernæst finder du to spørgsmål
til evalueringsfasen. Det første
spørgsmål evaluerer elevens arbejdsproces. Det andet evaluerer
selve forløbet set fra underviserens
synsvinkel.
I designpædagogiske forløb lægger
vi primært vægt på processen. Vi
anerkender, at et produkt kan være
motiverende for arbejdet med designpædagogik, men det er vigtigt,
at produktet ikke er eneste mål og
fokuspunkt men en naturlig del af
en længere proces indeholdende
flere bevidste valg og reflektioner.
Begreberne er valgt, da de for os,
samlet set udgør en forenklet model af en designproces, der kan
inddrages i praksis i alle fag og på
alle niveauer i folkeskolen. Modellen kan sagtens udvikle sig i takt
med at design bliver en mere
integreret og afprøvet del af undervisningen i folkeskolen.

nytænkning

fordybelse

idegenerering

problem
løsning og
refleksion

erfaring
gennem
sanser

undersøgelse/
udvælgelse

procesdeling

krise/
erkendelse

Modellen er ikke kronologisk opbygget
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fokusområder
planlægning undervisere

evaluering undervisere

evaluering elev

nytænkning

Hvordan får
jeg eleverne
til at tænke
nyt og anderledes?
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I hvor høj grad
lagde forløbet
op til at eleverne tænkte
”ud af boksen”?

Oplevede du at
dit arbejde fik dig
til at tænke nyt
og anderledes?

fo kuso mrå d e r
planlægning undervisere

evaluering undervisere

evaluering elev

idegenerering

Hvor i forløbet
skal der være
plads til udvikling af ideer
eleverne imellem?

I hvor høj grad
gav forløbet
mulighed for
at eleverne
oplevede at
nye ideer opstod?

Fik du nye ideer
undervejs?
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fokusområder
planlægning undervisere

evaluering undervisere

evaluering elev

problemløsning og refleksion
Hvilke problematikker lægger
forløbet op til at
skulle løse?

Hvordan bevidstgør jeg eleverne
om, at der er
mulighed for
flere løsninger,
som de selv skal
vælge imellem?
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I hvor høj grad
oplevede eleverne at belyse
problemer for
at løse dem?

Var der flere
løsningsmuligheder, end den
du valgte?

Hvorfor valgte du,
som du gjorde?

fo kuso mrå d e r
planlægning undervisere

evaluering undervisere

evaluering elev

procesdeling
Kunne du forstå
dine kammeraters ideer?
Hvordan får jeg
eleverne til at
dokumentere,
vise, fortælle,
forklare, hvorfor
de vælger som
de gør overfor
elever og undervisere?

I hvor høj grad
udvekslede eleverne processer
og idéer?

Kunne dine
kammerater forstå dine idéer?

Hvordan fik du
vist de andre
hvordan du nåede målet?
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fokusområder
planlægning undervisere

evaluering undervisere

evaluering elev

krise/erkendelse

Hvor i forløbet
kan der organiseres en ”blindgyde”, som
eleverne selv
skal finde ud af?
– og hvordan
takles elevernes
kriser?
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I hvor høj
grad oplevede
eleverne modstand i forløbet eller med
materialet?

Var du på noget
tidspunkt tæt
på at give op? –
hvordan kom du
videre?

fo kuso mrå d e r
planlægning undervisere

evaluering undervisere

evaluering elev

undersøgelse/udvælgelse

Hvor I forløbet
skal der være
mulighed for
elevernes egne
undersøgelser
og eksperimenter?

I hvor høj grad
afprøvede
eleverne flere
veje mod målet?

Hvad undersøgte
og afprøvede du
undervejs?
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fokusområder
planlægning undervisere

evaluering undervisere

evaluering elev

erfaring gennem krop og sanser
Hvilke sanser vil
det være relevant
at påvirke og bruge i dette forløb?

Hvordan sørger
jeg for at eleverne får mulighed for at opleve
gennem krop og
sanser?

12

designundervisning i folkeskolen

I hvor høj grad
oplevede eleverne erkendelse gennem
sanseindtryk
og omsatte sit
indtryk til et
eget udtryk?

Brugte du andet
end hovedet i
dit arbejde?

fo kuso mrå d e r
planlægning undervisere

evaluering undervisere

evaluering elev

fordybelse
Havde du tid nok?

Hvordan sikrer
jeg, at eleverne
har tid og rum
til fordybelse?

I hvor høj grad
fordybede eleverne sig?

Brugte du tiden
på opgaven?

Kunne du koncentrere dig?

Hvordan kan jeg
se på dig at du er
fordybet?
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3 små eksempler på designforløb
I 5.B arbejder klassen i hjemkundskab med smagsindtryk. Klassen er
opdelt i grupper på 4 elever. Klassen
skal i den forbindelse ”berige” en
klassisk chokoladedessert med nye
smagsindtryk. Det forventes, at eleverne eksperimenterer og reflekterer
over de forskellige udfald og endeligt vælger en dessert,
som anrettes
og serveres for
resten af klassen.

3.A skal
i natur/
teknik arbejde med
frøspredning. Målet er,
at gøre eleverne
bevidste om planternes
metoder til at sprede deres
frø og frugter. Eleverne skal kunne se
sammenhæng mellem frø og frugters
udseende og den måde, de bliver
spredt på. Efter et kort oplæg om
frøspredningsmetoder: dyrespredning, vindspredning og vandspredning fortælles eleverne ind i historien
om planeten Futuria. På Futuria er
det gået helt galt med plantelivet,
og eleverne skal nu være med til hur-
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tigst muligt at genplante planeten.
Hvordan skal frø og frugter se ud
for bedst og hurtigst at sprede sig?
Eleverne skal ved hjælp af forskellige materialer og viden om planters
frøspredning eksperimentere sig frem
til de bedste løsninger.

8.C har i tysk arbejdet med bilkoncernen Mercedes. De har læst bilblade, set biludsendelser og enkelte
har endda været på besøg hos en
Mercedesforhandler. Klassen skal nu i
grupper tegne fremtidens Mercedes.
Hvordan ser dette transportmiddel
ud i 2025? Hvilket brændstof? Hvilke
materialer? Hvad koster den? Hvem
ejer den? Eleverne skal fremlægge
for hinanden og der skal foreligge et
fysisk produkt. Det hele skal foregå
på tysk.

Ved at bruge DIF-modellen som evalueringsværktøj, kan både lærer og
elever hurtigt danne sig et overblik
over, hvilke elementer der stimuleres
i undervisningsforløbet. Læreren kan
desuden ”skrue op eller ned” for de
forskellige elementer hvis forløbet eller dele af det skal gentages.

nytænkning
fordybelse

ide
generering

problem
løsning og
refleksion

erfaring
gennem
sanser

undersøgelse/udvælgelse

proces
deling
krise/
erkendelse

Her har en elev evalueret ”dessertforløbet”
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trapholtgruppen anbefaler
links
http://designprocessen.dk
www.pc.kolding.dk
www.trapholt.dk
John Cleese: On creativity (youtube.com)
Ken Robinson: Do schools kill creativity (youtube.com)
http://denkreativeplatform.dk
www.designkolding.dk
bøger
Lene Tanggaard,
FORNYELSENS KUNST -At skabe kreativitet i skolen,
Akademisk Forlag 2010
Lotte Darsø,
Innovationspædagogik. Kunsten at fremelske innovationskompetence,
Samfundslitteratur, Udgivet 2011

trapholtgruppen består af
Laila Laumann, Sdr. Bjert Centralskole
Gitte Klausen, Lyshøjskolen
Marianne Knutz, Dalby Skole
Lisbet Larsen, Kongsbjergskolen
Kirsten Jensen, Trapholt
Camilla Johansen, Pædagogisk Center
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