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Makerspace-rörelsen 
beskrivs ofta som nästa 
industriella revolution. 
Det är en plats för ut-
veckling och experi-
menterande av tekni-
ker som 3D-printing. 
A rbetsgivare efterfrågar 

medarbetare som kan ”bygga” saker och i ett 
professionellt makerspace finns alla förutsätt-
ningar för tvärdisciplinärt lärande och inno-
vation.

– Nya dimensioner av individuellt skapan-
de växer fram med digitala verktyg som 3D-
printers, sensorer och wearables. 
Professionella inom alla områden 
behöver ha koll på detta, därför 
startar vi nätverket DF Makerspa-
ce Education, säger Birgitta Ed-
berg, vd Dataföreningen Stock-
holm, och en av initiativtagarna 
till nätverket. 

Det nya nätverket 
leds av Mark Smith, 
professor i it-produktut-
veckling vid KTH och 
Marianne Loor, kom-
munikationsansvarig 
vid EIT Digital Stock-
holm, samt internatio-

nella Masterstudenter inom projektet Inicio. 
– I takt med att hela vår omvärld blir digital 

så måste man själv kunna känna att man har 
en plats i den och kan interagera i den. Fär-
digheterna man får genom att testa och lära 
och bolla idéer och erfarenheter i makerspaces 

är jätteviktiga. Inte minst för de unga 
som är på väg ut till arbetsmarknaden 
och alla som kanske inte känner till de 
nya teknikerna, säger Marianne Loor.

Med nätverket vill de skapa ring-
ar på vattnet genom att se till att fler 
både kan och vet hur man kan lära ut. 

– Vi måste hålla jämna steg med 

utvecklingen för att inte riskera bli exklude-
rade i digitaliseringen. Och det gäller alla delar 
av samhället, lägger Mark Smith till. 

DF Makerspace Education har kick- off den 
3 juli i Almedalen med en maker verkstad som 
är öppen för alla. Flera aktörer är inbjudna att 
berätta om kompetensutveckling i makerspa-
ces: Carl Heath från Interactive Institute, Åke 
Nygren från Skaparbibblan och Makerboxes, 

Niclas Ekholm från IKT-labbet samt Harriet 
Aurell från Makertjej och Makerspace Stock-
holm. Birgitta Edberg, DF, välkomnar till DF 
Makerspace Education som startar i höst. 

– Med nätverket Makerspace Education 
kan vi göra skillnad och snabba på kompe-
tensutvecklingen i den digitala tidsåldern, av-
slutar Birgitta Edberg. 

 Text: Peter Johansson
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NYTT NÄTVERK Behovet av kompetens i att förstå 
och hantera digita la  verktyg i skolans värld ökar. 
IKT-pedagogerna har en nyckelroll i att sprida nya 
metoder och verktyg. Grunden för framgång är att 
dela  kunskap och erfarenheter kring digital kom-
petens, det är syftet med DF:s nya nätverk för  
IKT-pedagoger.

Birgitta Edberg

Sprid digitalt lärande 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Makerspace Education är ett nystartat nätverk med 
syftet att dela kunskap och praktiska färdigheter om digitala tekniker och red-
skap för att aktivt kunna delta i det digitala samhället. Kickoff för nätverket sker 
under Almedalsveckan med en heldag fylld av workshops och föreläsningar för  
alla kunskapstörstande besökare. 

Nytt nätverk arrangerar  
makerspace i Almedalen

Computer Sweden 
goes digital
DIGITAL FRAMTID Efter sommarens 
uppe håll kommer Computer  
Sweden tillbaka i ett nytt format, 
nu fullt ut digitalt. 

De som har tidningen som en medlems-
förmån från Dataföreningen kommer 
 naturligtvis också fortsätta digitalt på 
samma sätt som övriga prenumeranter.

– Det är ett naturligt steg och självklart 
i en bransch där den digitala kompetensen är hög, kommen-
terar Christer Berg ordförande i Dataföreningen. Att sprida 
information digitalt istället för på papper, som ska produceras 
och transporteras i flera led, är också betydligt miljövänligare. 

Som medlem i Dataföreningen får du fortsatt tillgång 
 nyheter och branschanalyser i form av ett helt nytt ex klusivt 
nyhetsbrev från Computer Swedens redaktion och därtill er-
bjuds medlemmar även tillgång till den nylanserade tjänsten 
MyFeed. Tjänsten innebär att du enkelt kan bevaka ämnen, 
företag eller personer inom dina intresseområden. Du kan 
också välja när och hur du vill ta emot nyheterna. 

– I dagens överflöd av nyheter är ett redaktionellt urval och 
smarta digitala filter av stort värde, fortsätter Christer Berg. 
Vi vill erbjuda medlemmarna en bättre lösning än vad tid-
ningar på papper kan erbjuda, framför allt i bevakningen av 
digitaliseringen.

För fortsatt smidig distribution kontrollera att vi har rätt 
e-post  adress registrerad så att du även framöver får branschny-
heter och information om föreningens aktiviteter. Uppdatera 
på dfs.se under Mina sidor eller mejla oss till medlem@dfs.se. 

Dataföreningen fortsätter satsa på att öka den digitala kom-
petensen i skolan. Efter sommaren kör Stockholmskretsen 
igång sitt färskaste kompetens och erfarenhetsnätverk:  
IKT-pedagoger.

– För att lyckas som IKT-pedagog behöver du ha fokus 
på den digitala utvecklingen och de pedagogiska möjlig heter 
den digitala tekniken ger. Det är en rejäl utmaning som blir 
lättare att processleda tillsammans med andra, säger Jessica 
Forsberg, som leder DF:s nya nätverk för ikt-pedagoger till-
sammans med Zandra Zetterstrand och Niclas Ekholm. 
Till vardags arbetar hon inom Stockholms digitala lyft på 
 Utbildningsförvaltningen, IKT-enheten i Stockholm Stad. 

Läraren Zandra Zetterstrand har under ett år varit mycket 
engagerad i att leda barn- och lärarhack på Dataföreningen.

– En IKT-pedagog har ett kreativt uppdrag. Det handlar 
mycket om att stärka förmågan att kontinuerligt lära och 
lära om, det utvecklas nya metoder, tekniker och verktyg i 
allt snabbare takt, säger Zandra Zetterstrand. 

– Oftast jobbar du ensam med de här utmaningarna, där-
för är det så värdefullt att dela insikter med andra i nätverket 
för IKT-pedagoger. Vi coachar varandra i hur vi vidareut-
vecklar och skapar möjligheter med digitala arbetsmetoder. 

Niclas Ekholm, IKT-Labbet, har genomfört många 
Maker  space och barnhack i DF:s projekt Digital kompe-
tens i skolan, bland annat på Fryshuset och på bibliotek. I 
 Almedalen kommer Niclas leda DF:s Makerspace-hack den 
3 juli i  Makerspacetältet på Fenomenalen. 
– Nätverket för IKT-pedagoger blir en mötesplats där vi 
 diskuterar både strategier och praktiska lösningar för digita-
liseringen av skolan. Visionen är att forma IT-utvecklingen i 
den svenska skolan.  Text: Anna Sidén

Niclas Ekholm, Zandra Zetterstrand och Jessica Forsberg

Marianne Loor

Mark Smith

NÄTVERKET FÖR IKT-PEDAGOGER
I Stockholm. Alla är välkomna. Mer information 
hittar du på natverk.dfs.se/ikt-pedagoger

FAKTA:    KICK OFF MAKERSPACE EDUCATION – Almedalen den 3 juli. Kostnadsfritt och öppet för alla.  
        Mer information och program hittar du på natverk.dfs.se/maker-space-educational 


