
LearningTechLab
LearningTechLab som idé er inspireret af både
Maker- og Fablab-bevægelsen. Vi har fundet  
stor inspiration hos de danske Fablab@schools,  
som arbejder ud fra modellen FIRE

FIRE
Forståelse   Jeg har et problem,  

der skal løses.

Idéudvikling Jeg har en idé til en løsning.

Realisering  Jeg kan lave en model,  
der viser løsningen  
og kan formidle den for andre.

Evaluering  Jeg kan forholde mig til såvel 
produkt som til den proces,  
jeg har været igennem  
på vej til produktet.

DET 21. ÅRHUNDRENDE
Eleven træner almene kompetencer i forhold til kritisk 
tækning, kommunikation og samarbejde, kompleks 
problemløsning og teknologisk mestring; alt sammen 
helt centrale kompetencer i det 21. århundrede.

DIGITAL FABRIKATION
Med digital fabrikation er målet ikke produktet i sig 
selv, men mere de vidensprocesser, der sættes i spil. 
Eleverne skal lære at kvalificere deres idéer og kunne 
formidle dem for andre. Dette kræver, at de ikke altid 
tager den nemme løsning, men i højere grad bliver i 
stand til at se ’The Blessing of Failure’.

I ET LABORATORIUM
>  er intet givet på forhånd
>  opstiller man hypoteser
>  undersøger man, om de hypoteser, man havde,  

til at begynde med, kan holde
>  er ingen svar givet på forhånd, så alle  

(elever, lærer og forældre) ved, at man kan  
komme på gyngende grund

>  er de nemme løsninger ikke vejen frem

DEN ÅBNE SKOLE
For at processen kan føles autentisk, er det vigtigt, at 
baggrunden for projekterne om overhovedet muligt 
skabes af aktører og/ eller cases uden for skolen fx 
gennem problemstillinger fra det lokale erhvervsliv. 

Med afsæt i en case fra en virksomhed kan eleverne 
arbejde med et projekt, hvor skolens traditionelle fag 
og fagfaglighed sættes i spil.
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»LearningTechLab er et meget ambitiøst og gennem- 
arbejdet koncept, som fortjener sin gang på jord, hvis 
der gives plads i nuværende regelsæt til, hvordan en  
folkeskole skal se ud og fungere samt ressourcer  
herunder penge til såvel fysiske forhold som  
kompetence-investeringer.«

Vicepræsident Erik Kaare Larsen,
Danske Bank



»LearningTechLab rummer et betydeligt mod, er 
grundet på store ambitioner og næret af en lang række 
væsentligt tendenser i lærings- og uddannelsesudvik-
ling globalt.

Det har alle ingredienser til at gå galt, men også en helt 
afgørende kvalitet i sit brud med drøvtyggeriet og i sit 
forsøg på at tænke alle aspekter af en skole-virkelighed 
med.«
 - Rektor Stefan Hermann,
 Professionshøjskolen Metropol
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