
Vi kan meddela att vi har åstadkommit en hel del inom Erasmus plus 
projektet ASSESSMAKE21 med några olika milstolpar som har uppnåtts.

Milstolpe 1: utveckling av appen/verktyget aSSeSSMake21

appen/verktyget aSSeSSMake21 är utvecklad för 
att elever ska kunna reflektera kring olika förmågor 
som de utvecklar när de är aktiva med så kallade 
makerspace aktiviteter. Utbildare/lärare kan följa 
elevernas process. I November 2021 släpptes en 
version av appen/verktyget för att pilottestas. Up-
pdateringar och förbättringar kommer att ske utifrån 
feedback från de som testar. 

Milstolpe 2: FraMgångSrik Start av pilotFaSen

Exempel på hur startsidorna ser ut för AssEssmAkE21

Med en fungerande version av verktyget bjöds studenter och lära-
re från alla projektländer (Irland, Cypern, Grekland och Sverige) in 
att använda det i samband med sina makeraktiviteter för att själ-
vutvärdera sina färdigheter. Eleverna var engagerade i konstruk-
tioner med hjälp av en mängd olika digitala och fysiska verktyg och 
genomgick olika implementeringsstadier (t.ex. planering, design 
och skapande, omdesign, delning). Hittills har de varit involverade 
i tillverkning av elektriska kretsar, digital tillverkning, 3D-modeller-
ing och utskrift, speldesign, hantverk, robotkonstruktioner med 
mera. Denna fas är på god väg och förväntas avslutas i början 
av maj. Under tiden har processen med att samla in feedback 
från deltagarna påbörjats. Resultaten från pilotplatserna kommer 
att sammanfattas i ASSESSMAKE21-utvärderingsrapporten som 
förväntas bli allmänt tillgänglig i oktober 2022.



Milstolpe 3: 
FRäMjANDE Av RESUltAt I SKolAN oCH FoRSKARSAMHällEt

Spridningen av projektresultaten är väl igång. Flera spridningsaktiviteter har genomförts i on-
lineworkshops, konferenser och EU-projektevenemang de senaste 6 månaderna. Projektet har 
också publicerats i flera tematiska portaler inklusive Scientix-plattformen.
http://www.scientix.eu/projects/project-detail?articleId=1133149 
 
Den 16 mars arrangerades dessutom eventet “Digitala verktyg i undervisningsteknik i skolan 
– med inspiration från makerrörelsen” av Karlstads universitet. Evenemanget ägde rum i ett hy-
bridläge för att möjliggöra både fysiskt och online-deltagande och lockade till sig 60 personers 
intresse. Deltagarna fick chansen att delta i presentationer, delta i flera praktiska workshops och 
diskussioner. Utvärderingen av makeraktiviteter togs också upp och gav ett utmärkt tillfälle för 
diskussion om initiativet Assesssmake21, digitala verktyg och utmaningar.

Mer information, se: https://www.assessmake21.eu/2022/03/multiplier-event-in-sweden/  

Vad händer härnäst: EN vIKtIG AKtIvItEt FöR Att SPRIDA IN-
ForMation oM projektet koMMer inoM kort!

Erasmus+ evenemanget på Cy-
pern för det digitala självvärder-
ingsverktyget ASSESSMAKE 21 
är precis runt hörnet! Eveneman-
get, med titeln “the assessment of 
21st century skills in makerspace 
contexts” anordnas online av Cy-
prus Interaction lab onsdagen den 
13/4/2022 kl 17:00 (EESt). Evene-
manget kommer att hållas på gre-
kiska. Registrering är gratis men 
obligatorisk.

Mer information:

- På Engelska https://www.assessmake21.eu/2022/03/events/  
- På Grekiska  https://www.assessmake21.eu/2022/03/online-multiplier-event-gr/  


