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Intelligente tekstiler  Intelligente tekstiler handler om tekstiler, der har fået tilført 
egenskaber og funktioner, som for eksempel gør dem selvrensende, 
smudsafvisende, flammehæmmende eller sætter dem i stand til at 
informere og ændre funktion efter brugeren. Man kan sondre mellem 
behandlede tekstiler, hvor nye produktionsformer giver særlige evner, 
som for eksempel brugen af nanoteknologi til at lave lugtfri sokker, og 
tekstiler, der indeholder elektronik.  
 
Det er sidstnævnte type af intelligente tekstiler, der arbejdes med i 
dette forløb. Denne type intelligente tekstiler kan blandt andet ses 
omtalt som digitale tekstiler, e-tekstiler, elektroniske tekstiler og 
wearables. Der kan både være tale om at indbygge allerede 
eksisterende systemer, som lydenheder, skærme og kameraer, eller at 
man indbygger sensorer, kommunikationsenheder og aktuatorer, der 
gør tøjet i stand til at reagere på omgivelserne og brugerens input. 

Digital teknologier  Digitale teknologier betegner i denne sammenhæng et materiale, der 
har et væsentligt digitalt element. Til forskel fra digitalt artefakt 
betegner digital teknologi det potentiale, som det digitale materiale 
rummer, i forhold til at kunne indgå i en designproces, hvor digital 
teknologi bruges til at udforme et digitalt artefakt. Et 
programmeringssprog, en database, et arduinoboard eller en Makey- 
Makey er typiske eksempler på digitale teknologier. 

Digital artefakt  Digitalt artefakt betegner en af mennesket tilvejebragt genstand, som 
indeholder et væsentligt element af digital teknologi. Til forskel fra 
betegnelsen digital teknologi, betoner betegnelsen digitalt artefakt de 
produktkvaliteter, der er blevet til gennem design og programmering, 
hvorved intentionalitet og formål er blevet indlejret i artefaktet. 
En app, en programmeret robot, en simulering af fotosyntese eller en 
programmeret micro:bit indlejret i et fysisk artefakt er eksempler på 
digitale artefakter. 

Kompleks problem  Komplekse problemstillinger betegner en særlig kategori af 
problemfelter, der ikke kan beskrives entydigt, og hvortil der ikke kan 
skabes en entydig rigtig løsning. Komplekse problemer er ofte 
kendetegnet ved mangelfulde eller modsatrettede informationer, som 
gør det svært at forstå problemets omfang og format. Dermed kan 
komplekse problemer give sig udtryk i et dilemma. Eksempler på nyere 
komplekse problemer kunne være global migration, børns skærmtid, 
god opdragelse, global opvarmning eller ulandsbistand. 
Et komplekst problem kendetegnes ved den måde, vi arbejder med 
dets løsning. Problemet rammesættes i én og samme proces, som vi 
finder dets mulige løsning(er). Det kræver, at man iterativt arbejder 
med at rammesætte, undersøge og idéudvikle og gradvist nærme sig 
en problemstilling, der kan gøres til genstand for en mulig løsning. 



Problemer kan godt være svære uden at være komplekse. Det gælder 
eksempelvis beregninger af andengradsligninger eller kasusbøjninger i 
tyskundervisningen. Komplekse problemer er en særlig kategori, som 
ikke er kendetegnet ved problemernes sværhedsgrad, men ved 
problemernes dilemmafyldte karakter. 
 

Divergent tænkning  Divergent tænkning betyder – modsat konvergent tænkning – at 
udvide og åbne mulighedsrummet og søge nye inputs eller ny viden. I 
designprocessen beskriver divergens de aktiviteter, hvor der afsøges 
nye ideer og forståelser for dermed at åbne for nye muligheder i 
forhold til et design. 
Divergens kan for eksempel opnås gennem at inddrage nye 
brugsstudier eller ved at søge ny inspiration i brugskontekst eller 
gennem overvejelser om alternative teknologiske muligheder. 
 

Konvergent tænkning  Konvergent tænkning betyder – modsat divergent tænkning – at 
indsnævre eller dedikere sine tankeprocesser i en særlig retning. I 
designprocessen omfatter konvergent tænkning de aktiviteter, hvor 
eleverne fravælger mulige løsninger eller frasorterer designidéer og 
dermed fokuserer arbejdet i en særlig retning. 

Makerspace  Et makerspace er et undervisningslokale, som bl.a. indeholder digitale 
fabrikationsteknologier.  

 


