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Sikke et år, der er gået!

NYE 
STEM-FACILITETER

NEDSLAG FRA KLAS-
SEVÆRELSET

Året går på hæld og vanen tro afslutter vi året med et 
tilbageblik og et dyk ned i al den fede STEM-energi, der 
bobler ude på skoler, eksterne værksteder og til events.

Selvom Corona igen har sat sin store narrehat på vores 
hoveder, har ledere, lærere og elever nået at bedrive 
rigtig mange og lærerige STEM-aktiviteter fordelt over 
hele kommunen.

Historierne i dette årets sidste nyhedsbrev vil tage dig 
med og give et unikt sneak-peak ind i STEM-hverdagen, 
som den folder sig ud på en ganske almindelig tirsdag. 

Og det er altså alt andet end kedeligt: du vil læse om alt 
lige fra cirkulære byttestationer bygget af elever til 7. 
klasser, der hjælper et museum med at skabe morgen-
dagens museumsoplevelse.

Det lader til, at STEM-aktiviteterne er ligesom ukrudt: 
Den skyder op overalt, hvor der er en lille sprække. Hel-
digvis for det!

Vi, her fra STEM-teamet, vil ønske jer allesammen en god 
og velfortjent juleferie. Vi ses i det nye år til mere STEM!

Julehilsner på vegne af STEM-teamet
Mathilde Skjøth

December 2021

Nyt fra STEMkbh Side 1

Udgave 10



KLAR TIL TEKNOLOGIFORSTÅELSE?

Det landsdækkende initiativ omkring forsøgsfaget Teknologiforståelse er egentligt 
afsluttet, og vi venter nu på politikernes dom over fagets fremtid. Men både forsøget 
og de allestedsnærværende faglige diskussioner af faget, har vækket interessen hos de 
københavnske skoler.

“Vi har oplevet helt exceptionel stor efterspørgsel på vores kompetenceudviklingskurser - 
både fra lærere og ledere” fortæller Mads Ostermann, der står for kompetenceudviklingen 
i Teknologiforståelse i Københavns Kommune.

Næsten 100 lærere fra en lang række skoler er tilmeldt hold på BUFX’s uddannelse i 
teknologiforståelse. Her bliver deltagerne i løbet af året kloge nok på teknologiforståelse 
til både at mestre faglighed, materialer, kodning og teknologier og ikke mindst omsætte 
det hele til rigtig undervisning sammen med eleverne.

Diskussionerne af faget har været mange, men Mads Ostermann er ikke i tvivl: “Jeg mener, 
at Teknologiforståelse som faglighed har rigtig meget at tilbyde eleverne både ind i fag og 
i egen ret. Og noget tyder på, at skolelederne er enige, når vi kigger på, hvor mange skoler 
der efterhånden prioriterer fagligheden” 

Entydig evaluering: Der mangler kompetencer 
Evalueringen af forsøgsfaget beretter både om et vigtigt og meningsfuldt fagligt potentiale, 
men kalder også på en særlig indsats - specielt i forhold til lærernes kompetencer på 
området.

“Det kommer sådan set ikke som nogen overraskelse for os, at der mangler 
kompetencer på området hos både pædagoger og lærere. Derfor har vi i BUFX oprettet 
et teknologiforståelsesnetværk, samt en lang række kompetencegivende kurser til 
kommunens skoler” fortæller Mathilde Skjøth, chefkonsulent i Fagligt Center og Faglig 
leder for BUFX.

Hvis du vil læse mere kompetenceudvikling og teknologiforståelsesnetværket, kan du gøre 
det på BUFX.dk. Du er også velkommen til at kontakte Marie Ødegaard for spørgsmål.

Forsøgsfaget er slut, men faget lever stadig på skolerne.

Lærere i København klædes på til Teknologiforståelse - både som fag og 
faglighed
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KLAR TIL TEKNOLOGIFORSTÅELSE?

Nørrebro/Bispebjerg går sammen om Teknologiforståelses-dagsordenen

Skønt corona har besværliggjort aktiviteter på tværs af skoler i det forløbne år, har 
Nørrebro/Bispebjerg arbejdet på at skabe et netværk for teknologiforståelse for lærere 
på tværs af områdets skoler. 

Kristoffer Aagren Gregersen, Skoleleder på Grøndalsvænge, er initiativtager, og BUFX 
støtter op. Målet er, at lærere på tværs af skolerne mødes, inspirerer hinanden og deler 
erfaringer, så der kan skabes store og små ringe i vandet på områdets skoler. 

De ringe i vandet blev f.eks. til en pædagogisk eftermiddag på Holbergskolen, hvor skolens 
deltagere på netværket i samarbejde med BUFX stod for 5 workshops, der lod kollegerne 
afprøve, hvad teknologi kunne i forhold til faglighed og undervisning. 

Som skoleleder Sune Schnack Rasmussen fortalte på dagen, kan fagligheden noget særligt, 
når man har en bred elevgruppe, og skolen skylder børnene også at lade dem afprøve sig 
selv i forhold til teknologi på et lidt dybere plan i løbet af et skoleforløb - både i forhold til 
dannelse og læring.

Hvad enten teknologiforståelse bliver et fag eller en faglighed i folkeskolen, er det kommet 
for at blive. Teknologiforståelse har meget at tilbyde eleverne, og en dybere forståelse for 
teknologi kan sammen med skolens andre fag og aktiviteter være med til at skabe læring 
og danne eleverne til fremtiden.

Som bonusinfo kan vi fortælle, at området har ansøgt Villum Fonden om midler og 
modtaget 6,7 mio. kr. over de næste 4 år til udvikling af makerspaces. Stort tillykke!
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NYE STEM-FACILITETER

Byttestationer - håndværk og bæredygtighed
Hos Uddannelse og Bæredygtig Omstilling er året bl.a. gået med at bygge byttestationer 
på skoler, KKFO’er og klubber i København. 

Projektet har fokus på at styrke en lang række kompetencer hos eleverne - både de hånd-
værksmæssige, men også viden om genbrug og genanvendelse. Eleverne lærer om forskel-
len mellem genbrug og genanvendelse og klædes på til at forstå, agere og skabe cirkulære 
rammer i egen hverdag. 

“Uanset hvor vi har bygget byttestationer, har vi oplevet engagement og set tydelige tegn 
på læring, når vi har inddraget eleverne i at designe, finde og klargøre byggematerialer 
i genbrugsmaterialer, samt når de har bygget og promoveret byttestationen på skolen” 
fortæller Aske Ditzel, der er projektmedarbejder på projektet og fortsætter “Særligt for 
de elever, der ikke har prøvet at bygge før, er det en stor oplevelse at være med til at op-
måle, tegne, skrue og save.” 

Gennem forløbet opbygger eleverne ejerskab for byttestationen og sammenhold omkring 
vedligehold, samtidig med, at de styrker kompetencer indenfor fag som dansk, håndværk 
og design, samfundsfag og matematik. Forløbet henvender sig til en bred elevgruppe. Aske 
fortæller: “Hos flere skoler fremhæves design- og byggeaspektet af undervisningen som 
særligt vigtigt, da nogle af eleverne ikke er bogligt stærke. For disse er byttestationsprojekt 
særligt givende. Det giver selvtillid og udvider perspektivet for, hvad de selv kan skabe og 
danner bund for en snak om, hvad eleverne vil arbejde med i fremtiden” fortæller Aske 
om forløbet.
 
I år har vi på flere byttestationer afprøvet nye tiltag -  bl.a. skabt et sted, hvor vi binder 
design i det offentlige rum sammen med klubbens areal, og gør det muligt at udveksle ting 
og sager mellem institution og offentlighed. Derudover er en del af komponenterne til 
udendørs byttestationer indrettet til også at rumme insekthoteller, som bidrager til øget 
biodiversitet.

I kan læse mere om Afdelingen for Bæredygtig Udvikling og vores forløb på groen.kk.dk

Der er insekthoteller indbygget i pallemodulerne. Fotograf: Aske Emil Ditzel
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NYE STEM-FACILITETER

Ny skole på Islands Brygge prioriterer Teknologiforståelse med et fysisk 
faglokale
Midt mellem Islands Brygge og Amager Fælled ligger Ny Islands Brygge Skole – en ny 
skolebygning for udskolingsbørn, hvor arbejdet med teknologi er i særlig fokus. Det nye 
værksted med et hav af moderne teknologier gør afdelingsleder Charlotte R. S. Nielsen 
og det pædagogiske personale klar til at klæde eleverne på til at løse problemer med 
produktionsteknologier i det 21. århundrede.

Efterspørgslen på arbejdskraft med stærke tekniske, digitale og naturvidenskabelige 
kompetencer er kraftigt stigende. Derfor er kreativ og skabende faglighed, samt det at 
ruste elever til at blive aktive, kritiske og demokratiske borgere i et digitaliseret samfund 
et vigtigt dannelsesaspekt for fremtiden:”Teknologiforståelse er en vigtig del af elevernes 
almendannelse” mener Charlotte R. S. Nielsen. 

Det kræver strategiske overvejelser
At afsætte et lokale, samt indkøbe teknologier er for det meste ikke nok til at sikre, at 
teknologiforståelse bliver en integreret del af den daglige undervisning. Det kræver deri-
mod strategiske overvejelser, tæt ledelse og dialog med lærerne.

Det ved Charlotte og har derfor allerede gjort sig overvejelser om, hvordan fagligheden 
skal implementeres: ”Det, at alle eleverne og lærerne kommer igennem alle teknolo-
gierne, betyder at lærerne på længere sigt kan få øjnene op for, hvordan teknologi kan 
bruges i den daglige undervisning”. 

Derfor har skolen i samarbejde med BUFX etableret et årshjul, for at sikre at hele ud-
skolingen kommer igennem de fleste teknologier. Afdelingslederen kan allerede se, at 
lærerne er begyndt at brænde for det:  ”Med de gode samarbejdspartnere i BUFX og 
opbakning fra ledelsen, er lærerne (tilknyttet projektet) virkelig begyndt at brænde for 
det her, og derfor tror jeg på, at det her projekt vil have stor succes”.

Et nyt fa
glokale på Amager

Underviser i tysk er ved at gøre 3D-printeren i det nye Makerspace klar til at eleverne kan lave 
emaljeskilte med sjove tyske citater
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Få hjælp til etablering og 
strategiske overvejelser
Går I med overvejser om at eta-
blere et makerspace på skolen?

Hvad enten det er et helt rum, der 
skal transformeres til et Maker-
space, om det er et mindre hjørne 
i PLC’en eller en kasse med udstyr, 
der skal udlånes i klasserne, så kan 
vi hjælpe jer. 

Med skræddersyet udgangspunkt i jeres behov og prioriteringer, kan vi hjælpe jer med 
følgende:
•	 Hvordan I kan organisere jer omkring opbygning, drift og undervisning i Makerspace
•	 Blive skarpe på hvad Makerspace på jeres skole skal understøtte fagligt og didaktisk
•	 Hvilket udstyr I med fordel kan købe og hvilken faglighed de enkelte teknologier un-

derstøtter.

Du kan læse mere på BUFX.dk eller skrive til os for booking af en samtale på bufx@un-
dervisning.kk.dk

NYE STEM-FACILITETER
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Nyt fra STEMkbh Side 6

https://side.videotool.dk/pit/lokalemakerspaces
mailto:bufx%40undervisning.kk.dk?subject=Makerspace%20opbygning
mailto:bufx%40undervisning.kk.dk?subject=Makerspace%20opbygning


Verdenstimen 2021  - en fest for verdens-
målene
Der blev afholdt en flot Verdenstime i Festsalen 
på Københavns Rådhus den 26. oktober, hvor bl.a. 
elever fra de københavnske folkeskoler fremviste og 
fortalte om deres forudgående undervisningsforløb 
med biodiversitet og vild natur på Københavns Na-
turskole. Borgmester Jesper Christensen og Anton 
Walker fra Hørt Ungdom fortalte om vigtigheden 
af at arbejde med verdensmål på de københavnske 
skoler – og et væld af organisationer fortalte om, 
hvordan de arbejder med verdensmål i hverdagen.

I kan læse mere om Afdelingen for Bæredygtig Ud-
vikling og vores forløb på groen.kk.dk

NEDSLAG FRA KLASSEVÆRELSET

Det blev til en masse kreative bud, der alle var kodet og visualiseret i Minecraft. Gitte Bro 
Kastrup, konstitueret souschef på Dyvekeskolen, udtaler: “Det var meget givende for 
eleverne at arbejde kreativt i et program, som de allerede kender. Det gjorde, at alle fik 
en succesoplevelse, selvom arbejdet med at finde på ideer og kode kan virke svært”.

De fleste elever er superbrugere af programmet i forvejen og kan virkelig shine når 
fagfagligheden skal i spil i den digitale verden. Eleverne kan f.eks. arbejde med rumme-
lighed i matematik, narrativer og historiefortælling i dansk og historie, lære om grundst-
offer i fysik og kemi-udvidelsen eller teknologiforståelse via Makecode.

Alle elever og lærere i Københavns Kommune, har via O365 gratis adgang til Minecraft 
Education Edition. 

Hvis du har spørgsmål til Coding Class eller Minecraft Education kan du skrive til Jakob 
på KK7I@kk.dk.

Hilsen fra Coding Class
Af Jakob Damgaard Laursen, koor-
dinator og underviser

I Coding Class udforsker vi hele 
tiden nye teknologier, som værk-
tøjer til at løse de over 100 forskel-
lige virksomheders missioner, som 
del-tager i Coding Class. I et samar-
bejde med f.eks. Microsoft skulle 
eleverne på Dyvekeskolen designe 
og skabe fremtidens muséer og 
biblioteker i Minecraft Education 
Edition.
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Der er sydende fuld af aktivitet på Østerbro ved Trianglen. 
Museet Enigma - det gamle museum for post og tele - er ved 
at bygge om for at skabe helt nye måder at gå på museum. 

Hvordan følger museumsverdenen med udviklingen, så vi 
bliver ved med at bruge museerne? Lige nu arbejdes der 
med, at man som gæst skal kunne opleve kommunikations-
historien via interaktive installationer, DIY oplevelser i maker-
spacet og hyggelige samtaler i cafe-området.

Men der sker mere end det: I makerspace-lokalet under 
museet arbejder 7. klasseselever hver tirsdag og torsdag 
med at skubbe til det eksisterende museumsformat og op-
finde nye måder at gå på museum på. 

.... Fortsættes på næste side

“Det er sjældent, at jeg kan give den slags opgaver som 
skolelærer” - Andreas Kastrup

Med en innovationsmetode skal de komme med bud på, hvordan museet kan formidle 
en historisk genstand fra arkivet på en ny og sjov måde. Løsningerne bygger de på laser-
skærer, 3D printere, micro-computere og i 3D-verdener.

Andreas Kastrup, underviser på forløbet fra BUFX fortæller: “Jeg er virkeligt glad for 
samarbejdet med museet. Det giver mig som underviser en mulighed for at tilbyde 
eleverne at arbejde virkelighedsnært (vi sidder i museets lokaler) og med en opgave, der 
bliver set og brugt i virkeligheden. Det er sjældent, at jeg kan give den slags opgaver som 
skolelærer”.
Mens eleverne arbejder, sidder de i museets lokaler blandt historiske genstande, som 
f.eks. en telegraf, en buesender og en telegrafon.

MUSEUM BRUGER ELEVERS IDEER TIL AT SKABE EN 
NY OG BEDRE MUSEUMSOPLEVELSE
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“Hele organisationen huskes på, hvilke udstillingsformater 
der appellerer til denne målgruppe. Det er guld værd” 
- Mads, projektleder på ENIGMA

Ideerne bruges rent faktisk
Når forløbet er forbi, sender eleverne deres løsninger afsted til Enigma. Ideer er fast 
punkt på programmet til udviklingsmøderne. 

Mads Danker Danielsen, projektleder ved museet fortæller: “For museet er det guld 
værd at høre elevernes idéer til de nye udstillinger. Og de unge er faktisk slet ikke i tvivl 
om, hvad de godt kunne tænke sig: Der skal være noget man kan prøve! Mere over-
raskende er det, at de også gerne vil have en tidslinje, der giver overblik over den teknol-
ogiske udvikling. De unges øjne på museet bidrager med nye perspektiver, som husker 
hele organisationen på, hvilke udstillingsformater der appellerer til denne målgruppe.”

MUSEUM BRUGER ELEVERS IDEER TIL AT SKABE EN 
NY OG BEDRE MUSEUMSOPLEVELSE - fortsat

Eleverne arbejder med at visualisere deres ideer i 3D-design. I dette tilfælde, er der brugt 
Minecraft Education.
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Sådan booker du STEM-forløb

Det vrimler med spændende STEM-aktiviteter til ethvert klassetrin og fag. Book et STEM-
forløb og træn kompetencer som samarbejde, problemløsning, naturfaglig arbejdsmetode 
og teknologisk handlekraft.

På Åben Skole kan du både booke forløb sorteret efter faglighed og klassetrin.
Det er også på Åben Skole, du kan læse mere om STEM i Kbh og finde det samlede by-kort 
over STEM-lokationer og værksteder.

Klik her for at booke dit næste STEM-forløb.

Bykort over eksterne læringsmiljøer
På Åben Skole finder du et bykort over kommunale læringsmiljøer, hvor STEM fagligheden 
er i centrum. 
Værkstederne er gratis og byder på muligheder for at komme ud i naturen, for at 
programmere en robot, for at designe i Virtual Reality, for at sprætte en fisk op, for at blive 
digitalt dannet og meget meget mere!
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STEM
Science Technology Engineering Math

K
b
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Lad os tales ved om STEM!
Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet ved at 

skrive til os.

Kontakt os på stem@kk.dk

Nyt fra STEMkbh Side 11

Udgave 10


