
Ved pædagogiske konsulenter Tom Stub Christiansen og Helle 
Damgaard Melin 

klar, parat, start



Hvem er vi



Præsentation af dig selv, din skole og hvad 

er du nysgerrig på i forhold til makerspace? 
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Et oplæg til samtale...
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Makerspace - en definition

Et makerspace er teknologisk værksted, hvor 
man dels arbejder med digitale teknologier 
som lasercutter og 3D print, men det er også 
et værksted, hvor det analoge håndværk 
møder den nye teknologi. Så derfor kan der 
også findes loddekolber, limpistoler og 
søjleboremaskiner i værkstedet. 

I makertanken handler tilgangen til at lære 
om at arbejde undersøgende,  innovativt og 
iterativt.



Hvordan kommer man godt fra start 

med sit makerspace?

Hvilke vigtige overvejelser skal I gøre 

jer, når I planlægger jeres 

makerspace, så I kommer i gang på 

en måde, som passer til netop jeres 

skole?





De første skridt..
Inddrag personalet, der skal bruge rummet. Det er 
vigtigt for at få et velfungerende makerspace, at de der 
skal bruge rummet, kan se sig selv i det. 

Overvej, hvad I ønsker der skal ske i rummet? Hvad vil I 
gerne se, når I kigger ind i lokalet? Hvilke handlinger 
ønsker I at se? 

Hvilket type makerspace ønsker I? 

Man behøver ikke alt udstyr fra starten- nogle gange er 
det faktisk en fordel at starte småt





Rummet og indretning 

Værksted

Arbejdsrum til arbejde med digitale 
teknologier 

Undervisningsområde

Designområde (evt. med skærm)  

Opbevaring af materialer  



Overvejelser..

Hvad med rengøring?

Støj og støjdæmpning  

Udsugning - type og placering? 

Strøm nok!

“Svingplads” ved maskinerne

Hvor er rummets “motorveje”?

Værksted

Arbejdsrum til arbejde med teknologier 

Undervisningsområde

Designområde  

Opbevaring af materialer  



Indretning af makerspace

Hvad med opbevaring af 
elevprodukter under 
udarbejdelse 
Brug af væggene til 
værktøj, hyppigt brugte 
materiale, en skærm
Rummets motorveje





Hvilken teknologier 

Lasercutter 3D printer Folieskærer Microcontroller

Billeder fjernet, pga ophavsret



Hvilke teknologier - medieproduktion

PodCast studie Greenscreen Storformatprintere

Billeder fjernet, pga ophavsret



Man kunne også overveje 

Robotter Broderimaskine Vakumpresser Akrylbøjer CNC - fræser  
Materialer til prototypearbejde i 
forbindelse med designprocessen) 

Billeder fjernet, pga ophavsret



Didaktisk tænkning i makerspace

Billede fra Designtilgang til teknologiforståelse af Ole Sejr Iversen 
et al

Billede fra Mitchel Resnick 





Så hvad kan din skole bruge CFU Absalon til? 



Læs mere om vores tanker omkring makerspace

Direkte link:

kortlink.dk/y74m

http://kortlink.dk/y74m


Kontakt os

Helle Damgaard Melin
hedm@pha.dk
tlf. 7248 1948

Tom Stub Christiansen
tosc@pha.dk
tlf. 7248 1462

mailto:hedm@pha.dk
mailto:tosc@pha.dk

