
Antvorskov Skoles LearningTechLab
Inspireret af fortiden, forankret i nutiden - en vision for fremtiden
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3 Antvorskov Skoles LearningTechLab

INDLEDNING

Vikingeborgen Trelleborg og Storebæltsbroen er smukke vartegn for Slagelse Kommune, som vi 
gerne vil indlede Antvorskov Skoles store fremtidsprospekt med. Men hvad har vikinger og bro 
at gøre med en moderne folkeskole? Med sin smukke beliggenhed i det Vestsjællandske landskab 
minder Trelleborg os om folk, der så muligheder og sprængte rammer. Vikingerne var krigeriske. 
Men først og fremmest var de et folk, der evnede at handle og kommunikere samt ikke mindst 
udvikle og anvende tidens ypperste teknologi: de hurtigtgående skibe, der kunne bringe dem ud 
i verden. 

Samme funktion havde Storebæltsbroen tusind år senere. Broen ændrede radikalt samfærdslen 
og skabte ikke alene fast forbindelse mellem landsdelene, men også hurtigere forbindelse med 
det øvrige Europa. Innovative danskere til alle tider har evnet at forstå, at vi er for små til at lukke 
os om os selv. Vores overlevelse afhænger af vores forbindelse til og kommunikation med verden 
omkring os.

Ikke langt fra Antvorskov Skole ligger resterne af Johanniternes kloster fra 1170, senere 
kongesæde for Frederik 2. Hvor vikingerne og broen med hast fører os ud i verden, skaber ruinen 
billeder af munke, der viede deres liv til at være noget for andre. Det vækker tanker om intellekt, 
fordybelse og eftertænksomhed, men også empati og omsorg.

I dag er en stor del af kontakterne virtuelle og derfor til tider ganske usynlige. Antvorskov Skole 
ønsker at åbne sig over for verden omkring os – både den nære og den fjerne, men vi ønsker tillige 
at skabe rum og plads til intellektuel fordybelse, viden, der sprænger rammerne og samarbejde på 
tværs af de traditionelle grænser. Det er i dette lys, dette prospekt skal læses.
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4 Antvorskov Skoles LearningTechLab

»Kan du sparke en bold nogenlunde lige, er der 
en talentspejder, der har kig på dig, inden du 
er 12 år. Kan du spille klaver eller violin, har de 
kommunale musikskoler indrulleret dig i mindst 
ét orkester, når du er 12. Men kan du forstå at 
programmere en computer, sker der ingenting. 
Problemet er, at hverken fodboldspilleren eller 
musikeren bærer kimen i sig til en firmastart, 
men det gør det programmørtalent, vi ignorerer.«

          Programmør og debattør Poul Henning Kamp

»Fablab er et hybridt læringsrum, som kombinerer 
digital fabrikation, design-tænkning og kollabora-
tiv idéskabelse og innovation med henblik på 
at løse samfundsmæssige udfordringer.«

       Professor Ole Sejr Iversen, Aarhus Universitet

ANTVORSKOV SKOLES LEARNINGTECHLAB

Under titlen LearningTechLab har vi de senere år gennemført en lang række innovations-, 
design- og teknologi-projekter inspireret af såvel Maker- som FabLab-bevægelsen.

Maker-bevægelsen

’Makers’ er teknologientusiaster i alle aldre: ’Crafters’, lærere, opfindere, hobbyfolk, ingeniører, 
videnskabelige klubber, kunstnere, elever, studerende og producenter af moderne teknologi, der 
mødes på de årlige messer – kaldet Maker Faire - hvor de udstiller, holder workshops og deler 
viden.

Maker-bevægelsen 1 opstod omkring tidsskriftet ’Make’ i 2005.

FabLab-bevægelsen

FabLab er en sammentrækning af Fabrication Laboratory, som er en verdensomspændende 
bevægelse, der kan findes i 40 lande. Et FabLab bygger på princippet om åben adgang til FabLab-
teknologien og som minimum at dele maskiner og deltage i et globalt FabLab-fællesskab, hvor 
man deler viden, idéer og resultater. 

FabLab-bevægelsen 2 er udsprunget fra MIT, Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA. 
Senere er det videreudviklet af Standford University til konceptet fablab@school. I Danmark ledes 
det af professor Ole Sejr Iversen ved Aarhus Universitet. 

Maker- og FabLab er begge legende, nysgerrige og innovative i tilgangen til ny teknologi og 
viden. Det pirrer vores traditionelle didaktiske tænkning, og på Antvorskov Skole har vi derfor 
ladet os inspirere til afprøve de nye muligheder, der ligger i at skabe en helt ny tilgang til læring.
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1 http://makerfaire.com/makerfairehistory/
2 http://www.fablabinternational.org/
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ANTVORSKOV SKOLE – EN SKOLE FOR FREMTIDEN  

Målene med folkeskolereformen er at knække den negative sociale arv og at sikre, at alle elever 
bliver så dygtige som muligt ved at skabe en anderledes og mere varieret skoledag. Skolen skal 
åbnes mod resten af samfundet, så læringen kan blive mere autentisk. Med LearningTechLab vil 
vi en didaktik, der kan være med til at sikre, at skolen lever op til disse krav. 

Produktbaseret læring

Vores bud med LearningTechLab er en produktbaseret tilgang til læring. Deltagerne deler viden 
med samt rapporterer til samarbejdspartnere i og udenfor projektet. En produkt- og problem-
baseret undervisning, der giver eleverne mulighed for at arbejde med autentiske problemstillinger 
og ægte problemløsning. Allerhelst i et samarbejde med professionelle deltagere uden for skolens 
rammer, så arbejdet opleves som meningsfuldt. Ved at arbejde med et projekt af denne type vil 
eleverne undervejs opleve, at de har behov for at tilegne sig viden, og at de har brug for faglige 
færdigheder.  

Produktbaseret læring begynder med elevens vision om et produkt, der kan løse et problem. At 
producere en prototype kræver, at eleven udforsker sine idéer, overvejer muligheder, løser pro-
blemer og deler viden om det, der læres undervejs i processen. En sådan læring foregår i høj grad 
på tværs af folkeskolens traditionelle fag. Eleven kan ikke sidde afventende, til læreren fortæller, 
hvad der skal gøres, men må arbejde selvstændigt og påtage sig et ansvar både for processen og 
for resultatet. Det er derfor vigtigt med feedback og konstruktiv kritik fra lærere og andre elever. 
Feedback i denne arbejdsform indeholder tre elementer: elevens egen evaluering af arbejdet, 
lærer-elev-dialog om læringsprocessen og en evaluering fra folk, der arbejder professionelt 
med samme slags produktudvikling eller – salg. Feedbackprocessen er helt essentiel i forløbet 
og forgår helt frem til den endelige produktpræsentation, som ikke mere er en ligegyldig frem-
læggelse, men i sig selv er en betydelig læringsoplevelse for eleven.
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»Skal vi tvinge eleverne til at være i skole, eller 
skal vi lave en skole, eleverne ikke vil hjem fra? «

           Skoleleder Søren Ranthe, Antvorskov Skole

”I videnssamfundet er viden blevet den vigtig-
ste økonomiske drivkraft, og videnskonstruktion 
foregår som projekter i åbne, skiftende projekt-
organiseringer.”

Lektor og Ph.d. i IT og læring, Karin Tweddell Levinsen, 
                                  Aalborg Universitet
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BORGERE I DET 21. ÅRHUNDREDE

Vi har her ladet os inspirere af USA’s tænketank ‘Partnership for the 21st Century skills’ 3 (P21) 
samt OECD’s tanker om ‘Innovative Learning Environments’ (ILE) 4, og med den projektbaserede 
undervisning vil vi give eleverne mulighed for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og 
et liv som aktive samfundsborgere. 

Partnership for the 21st Century skills

P21 er et partnerskab af aktører inden for erhvervsliv, uddannelse og politik i USA, som er kommet 
med et bud på en række uddannelsesmål, der matcher den globaliserede og teknologiserede nutid 
og fremtid. I følge P21 er det 21. århundredes kompetencer: kritisk tænkning, kommunikationsfær-
digheder og samarbejdsevne (kollaboration), design- og innovationstænkning, evne til løsning af 
komplekse problemer, teknologisk mestring og digitalt medborgerskab.

The 7 ILE research-based ’learning principle’

OECD ønsker at undersøge, hvad der skal til for at skabe de bedste forudsætninger for elevers 
læring. Det vil de gøre ved at identificere innovative læringsmiljøer i hele verden og på den bag-
grund inspirere lærere og ledere. OECD’s bud er syv ILE-principper, som god undervisning bør 
bygges op omkring: 

Læring skal være det centrale og skabe engagement, så den enkelte elev ser sig selv som      
     lærende.
Læring skal være social og kollaborativ. 
Læring skal tilpasses elevernes motivation. 
Læring skal tage afsæt i elevernes forskellighed, bygge på og inddrage deres forudgående   
     viden. 
Læringen skal være udfordrende inden for elevens udviklingszone. 
Læring skal foregå på tværs af fag, aktiviteter og emner i og uden for skolen. 
Læringsmålene skal evalueres med vægt på feedback, der retter blikket fremad for at lære og  
     justere.
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»Collaboration is not a 21st century skill – it is a 
21st century essential. «

                         Edublogger og debattør Andrew Shurcges, 
                                                                                 New Zealand

»Det grundlæggende for aktører i et vidensam-
fund er at håndtere kompleksitet ved hjælp af 
viden, hvad enten denne viden eksisterer som 
kompetencer hos den enkelte medarbejder, eller 
den findes i virksomheden og organisationen som 
kollektive kompetencer – og videnssystemer.«

                Professor Lars Qvorstrup, Aalborg Universitet

3 http://www.p21.org/
4 http://www.oecd.org/edu/ceri/innovativelearningenvironments.htm
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LABORATORIET, DET NYE KOMPETENCELØFT

Antvorskov Skole har som andre skoler gennem årene gennemført en række udviklingstiltag. 
Erfaringen er dog, at rigtig mange udviklingsforløb stresstestes hårdt, når de rammer skolens 
hverdag og krydspres 5. Vi forsøger derfor at udvikle anderledes måder at gribe skoleudvikling 
an på, og vores bedste bud er samlet i metaforen ’laboratorium’ – derfor LearningTechLab. 

I et laboratorium er intet givet på forhånd; under ordnede og strukturerede former undersøger 
man, om de hypoteser, man havde, da man begyndte, kan holde.  Med større eller mindre elev-
grupper på tværs af klasser eller klassetrin afsøger læreren – eller flere lærere sammen – ny 
teknologi, pædagogik og didaktik. LearningTechLab er en slags pædagogisk praksislaborato-
rium, hvor alle - lærere, elever, skoleledelse og elevernes forældre – ved, at ingen svar er givet på 
forhånd, og at man derfor undervejs kan komme på gyngende grund. Fejltagelser er ikke ulykker, 
men nødvendige veje mod ny viden. Eleverne skal i dette rum lære at søge udfordringer i stedet 
for altid at lede efter de nemme og sikkert allerede eksisterende løsninger.

Forandringsledelse

At implementere en så radikal anderledes måde at skabe forandring på, kræver ikke alene en 
ændret og modig lærertilgang til udvikling af nye læringsformer, hvor ny undervisning ikke 
mere er synonymt med et nyt lærebogssystem til matematik eller en ny fagportal til dansk; 
det kræver en fundamental anderledes tilgang til ledelse. 

Vi har her fundet stor inspiration i inspirationsnotatet ’Lab-tanken som en model for digital 
forandringsledelse’ 6. Her beskrives vigtigheden af, at skolens ledelse gennem bindende aftaler 
forpligter lærerne til forløbet. At ledelsen sikrer, at der om nødvendigt skaffes udefrakommende 
katalysatorer for processen, og at ledelsen skaber plads til refleksion undervejs. Og sidst, men ikke 
mindst, at de deltagende lærere videndeler med skolens øvrige kolleger om projektet. Målet er 
ikke ’bare’ at lære ny teknologi/ pædagogik/ didaktik, men at lærere i højere grad bliver ’selvpro-
grammerende’. Der skal altså indtænkes metarefleksion i forløbet 7.
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»Undervisning skal opleves som både menings-
fyldt og meningsskabende.«

                                                                               John Klesner, 
                        formand for Danmarks It-vejlederforening 

»FABLAB-tanken understøtter at lærerne sammen 
med eleverne har fokus på at afprøve ny teknologi, 
pædagogik og didaktik og oplever at komme ud 
på grænsen af den praksis de mestrer. Og fordi det 
foregår i ’et laboratorium’ er de væbnet med en 
refleksion og bevidsthed om det eksperimentale 
som en central del af setup’et, hvilket afvæbner 
den stress, der normalt forbindes med at være på 
gyngende grund.«

David Garde-Tschertok, Aslak Gottlieb og John Klesner,                  
                            forfatteren bag ’Netværksskolen’

5 http://penalnet.dk/it-kurset-er-dodt-men-hvad-skal-komme-efter-det/
6 http://atea.dk/media/424866/skolen_som_udvikllings-lab.pdf
7 http://penalnet.dk/it-kurset-er-dodt-men-hvad-skal-komme-efter-det/
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DET VIL VI MED LEARNINGTECHLAB

Gennem problembaserede forløb, hvor eleverne for alvor forstår sig selv som lærende, oplever 
de, at de er aktive deltagere i læreprocessen. Læringen er her social og kollaborativ. Den sker 
ikke alene fra lærer til elev, men i lige så høj grad eleverne imellem og fra elev til lærer også 
kaldet peer to peer-læring – en læring blandt ligestillede. 

En vigtig del af didaktikken og tanken bag LearningTechLab er arbejdet med at gøre målene 
tydelige for de enkelte projekter og for de enkelte deltagere. Der sættes tydelige rammer og mål 
for det enkelte LearningTechLab-forløb, og målet deles op i tydelige delmål – i LTL-terminologien 
kaldet milepæle. Milepælene skal hele tiden være synlige og opnåelige for eleverne – og de skal 
hele tiden ses som stationer på vej mod det endelige resultat. I alle projekter indgår produktkrav, 
der fungerer som pejlemærker undervejs, og hjælper elever og lærere med at styre processen. 
Milepæle kan fx dokumenteres gennem korte videofilm, digitale billeder og rapportdele; alt sam-
men produkter, der giver mening i projektet. 

Ifølge Undervisningsministeriets vejledning: ’I læringsmålstyret undervisning hænger valg af 
læringsmål, valg af undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering tæt sammen i alle 
faser af undervisningen.’ 8  Det er således vigtigt, at eleverne hele tiden får feedback på deres 
læringsmål, og at det hele tiden gøres tydeligt, hvor den enkelte elev og gruppe er i processen; så 
ingen elever lades i stikken – hverken de fagligt stærke eller de fagligt svage. 

Læringsmålene og milepælene skal ses som et støttende stillads for elever og lærere, men de må 
aldrig føles snærende og begrænsende, det skal være muligt at sprænge rammerne. Derfor er det 
også vigtigt, at skolens rum, i arbejdet med LearningTechLab, udvides gennem autentiske projekt-
er ind og ud af skolen. 

Projekterne skal så vidt muligt tage afsæt i problemstillinger fra verden omkring skolen. Sidst,
men ikke mindst, tænker vi, at teknologiinddragelsen styrker flerstemmigheden i klasserummet, 
så andre elever end normalt får mulighed for at blomstre og deltage.
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»Man må ændre strategi fra at kontrollere og 
styre (klassisk didaktisk tænkning) til at have 
fokus på ledelse og rammesætning, på relationer 
og proces (didaktisk design). Vidensamfundet 
lægger netop op til, at man indgår i vekslende 
typer af samarbejde i løst koblede, foranderlige og 
procesorienterede projekter og i skiftende net-
værksstrukturer.«

Lektor og Ph.d i IT og læring, Karin Tweddell Levinsen,      
                                                  Aalborg Universitet

»I læringsmålstyret undervisning finder evaluer-
ing sted både forud for, under og efter undervisn-
ingsforløbet. «

                                              Undervisningsministeriet, 2014

8 http://ffm.emu.dk/laeringsmaalstyret-undervisning  og 
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_65002/cf_202/Den_-bne_skole.PDF
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LEARNINGTECHLAB – HVOR ER VI NU?

Nao, Leonardo og Pascal – skolens humanoide robotter

På Antvorskov Skole har vi gennem nogle år været i gang med at opbygge et teknologisk og 
innovativt laboratorium for læring. Satsningen begyndte, da vi i 2012 som den første grundskole 
i Europa – måske i verden – købte tre humanoide robotter fra det franske firma Aldebaran 9. En 
vekslende gruppe elever har siden arbejdet efter skoletid med programmering af robotterne, og 
der blev hurtig efterspørgsel efter eleverne som undervisere og foredragsholdere på konferencer 
rundt om i landet. I september 2015 deltager skolen for første gang i den Europæiske NAO 
Challenge, som er udviklet og organiseret af Aldebaran Robotics. Konkurrencens formål er at 
skabe opmærksomhed og motivation og at træne eleverne i at anvende humanoide robotter 10. 

Lego-projekter

Også udviklingen af skolens arbejde med LEGO-Mindstorms har taget fart de senere år. Et 
valgfagshold med 15 elever har vundet en lang række pokaler i såvel den danske, den nordiske 
og den internationale konkurrence i First LEGO League. Sidste år udvidede vi derfor med en 
yngre ’spiregruppe’, som vandt en ’Rising Star’. Fra 2014 er arbejdet med LEGO-konkurrencer ikke 
alene et valgfag, men en integreret del af undervisningen på 1., 2., 3., 4. og 6. årgang, og konkur-
rencedeltagelsen udvides fra LEGO-Mindstorms til også at rumme LEGO-WeDo for de yngre 
elever og LEGO Green City for mellemtrinnet. 

Det tværfaglige element er et vigtigt led i vores arbejde i forhold til LEGO-konkurrencerne. I 
projekterne skal eleverne udvikle løsninger på hverdagens og verdens problemer som fx affald og 
naturkatastrofer. Eleverne skal programmere, og de skal forske og udvikle naturvidenskabelige 
rapporter, hvor de begrunder deres problemløsninger. Vi lægger stor vægt på tværfagligheden 
mellem det naturvidenskabelige og det mere kommunikative. Kollaboration og formidling af 
viden er vigtige kompetencer i det 21. århundrede. 
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9 http://www.aldebaran.com/en
10 http://www.aldebaran.com/en/naochallenge/athome.html

»Robotten gør det fedt at være nørdet og dygtig. 
Eleverne får nogle nye roller, de blomstrer op, og 
de er klædt fantastisk godt på til at bevæge sig 
videre på nogle ungdomsuddannelser og videre 
ud i erhvervslivet.«

                      Skoleleder Søren Ranthe, Antvorskov Skole
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Innovationsdøgn for frontløbere

For at udvide teknologi-arbejdet fra vores grupper af særligt dedikerede lærere og elever til hele 
skolen, indviede vi i skoleåret 2013-2014 LearningTechLab. Alle skolens lærere blev inviteret med 
i LearningTechLab, som mere er et koncept og en didaktisk vision end et fysisk laboratorium. 
25 af skolens 65 lærere meldte sig.  Chefkonsulent Peter Eduard blev ansat som projektleder, og vi 
købte lektor Rikke Magnussen og professor Birgitte Holm Sørensen fra Aalborg Universitet til 
at stå for følgeforskningen. 

Lærere og forskere deltog sammen med større og mindre elevgrupper på tværs af normale lærer-
team og faggrupper i diverse kurser og innovationsdøgn, hvor de arbejdede med at sætte sig ind 
i kompliceret teknologi, samt ikke mindst med at skabe en ny didaktik inden for og på tværs af 
fag. Det hele kulminerede i indvielsen af LearningTechLab med Slagelse Kommunes daværende 
borgmester Lis Tribler og undervisningsminister Christine Antorini i efteråret 2013 og et besøg 
af HKH Prinsesse Marie i foråret 2014. 

Efter de gode erfaringer fra efteråret kom alle skolens lærere og elever med i projektet i første 
halvår af 2014 gennem en lang række større og mindre LearningTechLab-projekter, og i skoleåret 
2014 - 2015 skal alle lærere arbejde med fire større forløb. 

I LearningTechLab har vi indtil nu skabt en palet af projekter med større eller mindre inddragelse 
af teknologi fra 3D printning og scanning, samt hardcore programmeringsforløb, til arbejde med 
stop-motion-film og QR-koder. Fra hele udskolingsårgangen, der programmerer med ’Humming 
Birds’ til 0.-årgangselever, der i små grupper opfører klassiske eventyr som hydraulisk dukketeater.
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»Design-kompetence bidrager til elevernes 
forståelse af skabelsesprocesser og processer 
for arbejde med komplekse samfundsmæssige 
udfordringer. «

                Professor Ole Sejr Iversen, Aarhus Universitet

»Jeg synes, det er så motiverende for børnene, at 
de kan komme her, arbejde sammen og udvikle 
deres kreativitet. Det er en rigtig god læringsme-
tode. Jeg synes, det er virkelig vigtigt.«

                                                         HKH Prinsesse Marie om 
                                   Antvorskov Skoles LearningTechLab
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Fra idrætshaller til boliger på Mars

Da Undervisningsministeriet i foråret 2014 åbnede for forsøg med skolereformens længere og 
mere varierede skoledag, fik vi for første gang mulighed at udfolde LearningTechLab i større 
skala. I tre uger arbejdede alle elever på 7. og 8. årgang - 230 elever - under titlen ’Fremtidens hus’ 
med at bygge modeller af huse, der vil kunne løse fremtidens udfordringer. Der blev program-
meret og udviklet modeller af alt fra moderne idrætshaller, handicap- og ældreven lige huse og af-
faldsløsninger til innovative bud på fremtidens bosættelser på Mars. Projektet blev dokumenteret 
i en speciale-afhandling af kandidatstuderende ved Aalborg Universitet Niels Vandel.

 
Unge Forskere

I foråret 2014 deltog skolen for første gang i konkurrencen ’Unge Forskere’ med 19 projekter. Otte 
kom med i semifinalen, og fire gik videre til finalen. Vi fik en andenplads med projektet ’Gennem-
sigtig sikkerhed’ om fremtidens nano-behandlede diger ved Korsør. Eleverne vandt også Lund-
beckfondens formidlingspris, et område vi som skole ønsker at udvikle gennem øget deltagelse i 
naturfagskonkurencer. For at udvikle det størst mulige potentiale hos alle elever, deltager skolens 
5. og 6. årgang i Naturf agsmaraton - en konkurrence med vægt på innovation og problemløsning.

 
It-demonstrationsskole

For fortsat at udvikle didaktikken bag LTL ansøgte vi i sommeren 2013 om at delt age i et toårigt 
projekt som Undervisningsministeriets it-demonstrationsskole. Kernen i arbejdet er at se eleven 
som producent og didaktisk designer. Hvad sker der, når vi lader eleverne fra 1. klasse udforske 
mulighederne i det digitale landskab? Hvordan sikrer vi som lærere, at der er tydelige rammer for 
elevernes læring og en faglig målstyring samtidig med, at der skabes plads til elevernes selvud-
foldelse? Og ikke mindst: Hvordan styrer vi processen og den efterfølgende evaluering? Det to-
årige projekt er undervejs blevet fulgt af professor Birgitte Holm Sørensen og lektor Helle Karoff 
fra Aalborg Universitet samt lektor Morten Jespersen fra UC Metropol. Med syv deltagende klas-
ser har vi fået skærpet didaktikken og er endnu engang blevet bekræftet i, at en projektorienteret 
undervisning med tydelige læringsmål er en farbar vej ind i det 21. århundrede. Ta
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»I det ‘skolske’ univers er læring et mål i sig selv, 
men læring i det praksisrelaterede rum er en 
forudsætning og en nødvendighed for at løse 
opgaven.«

                      Formand for Danmarks It-vejlederforening
                                                                               John Klesner

» Jeg er en stolt skoleleder, når jeg har 8 elever 
fra 7. klasse med til workshop i 3D-printning 
for forskere og skolefolk fra Europa, USA og 
Sydamerika, og når Aalborg Universitet inviterer 
en gruppe elever fra vores 8. klasser til workshop 
i Science in the City. « 

                      Skoleleder Søren Ranthe, Antvorskov Skole

11 http://www.nielsvandel.com/master-thesis-in-collaboration-with-
    antvorskov-school
12 http://naturfagsmaraton.dk/forside.aspx
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LEARNINGTECHLAB-VISIONEN

Som ringe i vandet

For at sikre den fortsatte udvikling af LearningTechLab er visionen et egentligt LearningTech-
Lab-hus. En selvstændig bygning, der i såvel arkitektur som indretning taler til alle sanser og 
indbyder til teknologisk- og designmæssig kreativitet og innovation. Huset skal kunne skabe rum 
for arbejdet med de nyeste teknologier og give mulighed for læring og videndeling. Huset skal 
drives af en fond under Antvorskov Skole med en daglig leder og egen bestyrelse. Derudover skal 
LearningTechLab have tilknyttet et ’Advisory Board’ med forskere fra ungdomsuddannelser, 
professionshøjskoler og universiteter for at sikre tilknytningen til forskningsmiljøet. Også i den 
nuværende konstruktion følges LearningTechLab af et Advisory Board med bl.a. Professor Lars 
Qvortrup, Aalborg Universitet, Professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark, Professor Niels 
Egelund, Aarhus Universitet og Professor Birgitte Holm Sørensen, Aalborg Universitet.

LearningTechLab skal være et vækstcenter for innovation, teknologi og design i Slagelse Kom-
munes skolevæsen og sikre en fortsat udvikling af moderne teknologiske læringsmiljøer, der 
understøtter kommunens bosætningspolitik og tiltrækker familier fra andre regioner. 

Undervisere og projektledere i LearningTechLab skal sammensættes af undervisere fra alle kom-
munens uddannelsesinstitutioner som i en timepulje frikøbes fra deres institution og ansættes i 
LearningTechLab. Ved at anvende undervisere fra mange virksomheder og fra mange niveauer af 
uddannelsessystemet, skaber vi ikke alene mindre sårbarhed i driften af LearningTechLab, men vi 
sikrer også, at teknologisatsningen, med LearningTechLab som spydspids, breder sig som ringe i 
vandet.
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»Technology is not just a device with wich the 
people interacts; it is also the generator of space 
in wich people live.«

                Professor Ole Sejr Iversen, Aarhus Universitet

En vision opstår
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En skoletjeneste og en kursus- og konferencevirksomhed

Vi ser for os et fremtidslaboratorium til eksperimenter i og uden for skolen. Vi ser derfor Learning-
TechLab som en skoletjeneste og en kursus- og konferencevirksomhed. Det er fx let at købe et 
kursus i 3D-print eller programmeringssprog, men det er sjældent et led i kurset, hvordan man 
som lærer skal tænke det ind i en didaktisk ramme for en konkret elevgruppe i et konkret fag. I 
den skoletjeneste, vi ønsker at skabe med LearningTechLab, kan læreren tage sin klasse med på 
kursus, og sammen med lærere og evt. elever, skal de så ikke alene lære at downloade Tinkercad 
eller printe i 3D, men også konkret opleve, hvordan det fx kan indgå i en moderne matematik- 
eller tyskundervisning. LearningTechLabs skoletjeneste skal udbyde laboratoriekurser om og med 
teknologi, refleksion og didaktisk tænkning. 

LTL’s skoletjeneste skal kunne udbyde arrangementer, hvor klasser og hold med deres lærere 
møder op, stilles en opgave og har nogle timer, et døgn eller nogle dage til at løse den i Learning-
TechLab-huset. 

Et åbent miljø for studerende og forskere

Med LTL ønsker vi at skabe et åbnet miljø for studerende og forskere fra alle typer institutioner. 
Vi har haft studerende og forskere tilknyttet, men de studerende kommer ofte i første fase af 
deres studieproces. De observerer og interviewer og tager så tilbage til deres uddannelsessted 
og skriver en opgave, som vi så får tilsendt. Det giver sjældent den synergi og sparring, som 
egentlig var tanken med samarbejdet. Med LearningTechLab vil vi gerne skabe rammerne for, at 
studerende kan få kontorplads og studiecelle i huset, så der kan opstå et miljø, hvor skolens lærere 
vejleder, og der bliver sammenhæng mellem de studerendes lærings- og skriveprocesser og deres 
observationer af vores arbejde med undervisning og læring. Forskere skal også kunne låne husets 
auditorium og lokaler til møder og konferencer.
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Professor Lars Qvortrup, Aalborg Universitet

EN VIDENSKREDSLØBSMODEL
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Den åbne skole og byens erhvervsliv

Med den nye folkeskolereform ønsker forligspartierne at fremme den lokale sammenhængskraft 
gennem et samarbejde mellem skole og omverden. Skolen skal bidrage til, at eleverne bliver 
præsenteret for erhvervslivet og de muligheder, det rummer. 

Hele grundtanken med LearningTechLab er at arbejde med autentiske projekter og problem-
stillinger. Vi har i Slagelse og Vestsjælland globale virksomheder som Novo Nordisk, Nilpeter, 
Danapak Flexibles, Frese, ARLA m.fl. Virksomheder, der alle vil kunne hjælpe skolen med at 
udvikle auten tiske projekter og give feedback på dem. Vi ser i disse år de højteknologiske virk-
somheder have problemer med at få kvalificerede praktikanter. Det er derfor vigtigt, at såvel de 
bogligt stærke elever som de mere praktisk anlagte får blik for, hvad også det lokale erhvervsliv 
efterspørger af kvalifikationer. En by som Slagelse har behov for et stærkt erhvervsliv og har der-
for også brug for, at de unge mennesker ikke alene søger mod STX, men også som første prioritet 
søger de tekniske og erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Forskning og videndeling 

Vores arbejde med LearningTechLab har det seneste år affødt en eksplosiv interesse i ind- og 
udland. Man vil både høre om vores erfaringer og udfordringer med de nye teknologier, og om de 
didaktiske og læringsteoretiske overvejelser vi står med i den meget anderledes undervisnings-
organisering. 

Elever, lærere og skoleledelse har bl.a. deltaget i Læringsfestival i Bella Centeret. Vi har afholdt 
workshop om programmering og 3D-print for undervisere og forskere fra USA, Sydamerika og 
Europa på FabLab-Europe 2014 konference på Aarhus Universitet. Sammen med forskere fra 
Aalborg Universitet har vi deltaget i Science in the City – ESOF2014, som er Europas største 
tværgående videnskabs- og videnskabspolitiske konference, og endelig var vi i september 2014 
inviteret til at afholde workshop på Kulturstyrelsens årsmøde med temaet ’Digitalisering og frem-
tidens kulturbrugere.’ Alle steder har konsulenter, ledelse, lærere og elever i fællesskab udviklet 
og afholdt workshops for deltagerne – og alle steder er det netop eleverne som medundervisere, 
der skaber størst opmærksomhed. LT

L-
by

gn
in

ge
n 

 
 

 
 

02

»Eleverne skal kunne relatere de faglige prob-
lemstillinger i skolen til deres hverdag og vir-
keligheden uden for skolen (…). Elevernes hver-
dagsliv skal bringes ind i skolen – og omvendt. 
Eleverne skal også lære at samarbejde, være kre-
ative, skabe produkter til gavn for andre, håndtere 
svære problemstillinger og være åbne over for og 
forstå nye og ofte fremmede sammenhænge. « 

                                                        ’Den åbne skole’, KL, 2014
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Humlebien, der ikke kan flyve

Vi føler os som humlebien, der ikke ved, at den ikke kan flyve og derfor flyver. Vi har begivet os 
ud på en lang, spændende rejse og har via de sociale medier søgt ud i verden for at finde følge-
svende og rejsekammerater. Endnu har vi ikke fundet nogen, der helt ligner os. 

Vi kan finde masser af interessante FabLabs og efterskoleprogrammer om programmering; 
mange skoler rundt om i verden har programmering som fag på elevernes skema. Men det er ikke 
den vej, vi vil. Vi vil integrere teknologi i alle skolens fag og -områder. Vi er nysgerrige på, hvad 
teknologien og den projektorienterede arbejdsform kan bidrage med; ikke kun i naturviden-
skabelige fag, men i lige så høj grad i humaniora og i de praktisk-musiske fag.

Antvorskov Skole som modelskole

Vi har i september 2014 i samarbejde med Selandia EUX i Slagelse haft besøg af 20 studerende og 
3 undervisere fra Kina. I Danmark er vi ofte både fascinerede og skræmte af det store rige i mid-
ten, men kineserne her var tydeligvis imponerede. De følte, at de stod ansigt til ansigt med tanker 
og ideer, de kun havde mødt som smukke, men svævende teorier om elevinddragelse, lærer-elev-
relationer i det projektorienterede læringsrum og ikke mindst peer to peer læring. Teknologi kan 
med midler indkøbes alle steder; det er måden, teknologien sættes i spil i undervisningen på, der 
gør den interessant og relevant. 
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»The students in the classroom learn a variety of 
ways to express themselves. The active classroom 
atmosphere was very impressive.« 

 孙祥风 Sun Xiangfeng, efter besøg i LearningTechLab 

»The visit we paid at the local primary school 
is fruitful. Although the students are at their 
very young ages, they have wide range of know-
ledge. And it gave me a deep impression that the 
students showed very strong team spirit in the 
classroom. «

     葛雨婷 Ge Yuting, efter besøg i LearningTechLab
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Europaskolen i Bruxelles

Vi er også blevet kontaktet af Europaskolen i Bruxelles, der ønsker at bruge os som modelskole 
for deres arbejde med produktionsteknologi. De er nysgerrige på vores didaktiske tilgang til 
teknologiinddragelse i grundskolen, og de har meget brug for en modelskole med lærere og 
elever, der kan inspirere dem til nye veje at gå i en ellers meget traditionsbunden skolekultur. 

Europaskolen er i gang med at rejse midler, så en gruppe af vores ledere, elever og lærere allerede 
i efteråret 2014 kan rejse til Bruxelles for at afholde pædagogiske oplæg og workshops for skolens 
undervisere. Om alt går vel og teknologisatsningen kommer godt fra start, er tanken, at vi de 
næste år vil udvikle en egentlig peer-to-peer læring mellem de to skolers elever og lærere såvel 
via online konferencer og fælles teknologiprojekter som gennem elev-udveksling og besøg hos 
hinanden.

Samarbejde med kulturelle institutioner

I forlængelse af den workshop vi afholdt på Kulturstyrelsens årsmøde, er Antvorskov Skole blevet 
kontaktet af en række kulturinstitutioner om opgaver, de ønsker at udvikle og løse i samarbejde 
med vores elever. Hørsholm Bibliotek ønsker at få udviklet en virtuel rundtur, som fx kan tilgås 
via QR-koder. Gladsaxe Kommune ønsker at få udviklet nogle tværkommunale regler, så både 
børn og voksne kan spejle sig selv i dem, derfor gerne både virtuelle og ikke mindst med et 
humoristisk tvist. Og endelig ønsker DR-Koncerthusets direktør at få ideer til et moderne kon-
certdesign: Hvad ville der fx ske, hvis man med Go Pro-Kameraer kunne følge instrumenterne i 
symfoniorkesteret fra skæve vinkler og med close ups?
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»At have en mulighed for at tilbringe nogle dage 
med udstyr til videreudvikling af ens undervisning 
er altid givtigt for os lærere, men muligheden for 
samtidig at få del i moderne didaktikeres erfar-
inger med hvordan og hvor disse nye metoder med 
fordel kan anvendes ikke bare i de tekniske fag, 
som er det umiddelbart mest oplagte, men i alle 
skolens fag. Det er sådan noget jeg og mange af 
mine kolleger går og skriger efter.« 

Professeur Gitte Bailey Hass, École Européenne, Bruxelles 
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GRUNDPLAN
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Huset betrædes gennem entréen. 
Første stop er infotavlen, hvor 
dagens aktiviteter er synliggjort. 
Derfra tages turen via rampen 
langs den interaktive væg. Her 
kan brugeren få et overblik over 
husets gennemførte, igangværende 
og fremtidige projekter.
I caféen spiser dagens besøgende 
elever deres madpakker, mens et 
par af husets andre brugere tager 
en velfortjent pause. Efter cafeteriaet 
ses en gruppe brugere i et kaffemøde 
fordybet i en diskussion omkring den 
nye lasercutter.
Følges vejen tilbage mod entréen får 
man gennem de store glaspartier 
indblik i dagens konference i husets 
hjerte – auditoriet.
På vejen gennem hele huset anes 
rummenes skiftende aktiviteter på 
højre side – fra 3D-teknologi til 
programmering med Humming Bird.
Kommer man ned ad trappen, er 
man tilbage i entréen, hvor besøget 
afsluttes med at uploade brugerens 
eget projekt til LTL-bloggen.
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ZONER
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OVERFLADER

Bygningens læringsrum byder på 
forskelligartede overflader, som skal 
understøtte rummenes funktioner.
I fræserrummet anvendes den 
magnetiske væg til ophæng af ar-
bejdsskitser og tekniske tegninger.
På auditoriets bagvæg benyttes 
whiteboardvæggen til mindmaps og 
visualisering af tanker og idéer.
Mellem nogle af husets værksteder 
skaber foldevægge mulighed for 
fleksibilitet .



21 Antvorskov Skoles LearningTechLab

LT
L-

by
gn

in
ge

n 
 

 
 

 
02

INTERAKTION MELLEM RUM

Den indvendige arkitektur indbyder 
til at inspirere andre og selv blive 
inspireret. Dette sker gennem byg-
ningens åbne læringsmiljøer. De 
er på den ene side kendetegnet 
ved fællesarealer, der indbyder til 
samtale. På den anden side skaber 
rummene mulighed for interak-
tion via glasvægge mellem rum og 
fællesareal – mellem de formelle og 
de uformelle læringsrum.
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FARVEGUIDE

På LearningTechLabs infotavle i 
entréen informeres om dagens 
aktiviteter. Husets værksteder 
fremtræder i hver deres farve, som 
synliggøres på infotavlen for at 
sikre , at brugerne nemt kan orientere 
sig i huset.

En vision opstår
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SNIT A-A

Bygningen har forskellige niveauer, 
som kan tilgås via trapper og ramper. 
Niveauerne skaber dynamik og mu-
lighed for interaktion mellem bygnin-
gens forskellige funktioner.
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SNIT B-B



10
 F

re
m

tid
sb

ill
ed

er
  

 
 

0310 Fremtids-
billeder 

Del 03



26 Antvorskov Skoles LearningTechLab

SCENARIO 1 : SKOLETJENESTEN

Michael er naturfagslærer. Han har læst biologi og har en meritlæreruddannelse. Michael under-
viser fire gange årligt i LearningTechLab skoletjenesten i kortere afgrænsede forløb af 1-3 dages 
varighed. Skoletjenesten består af en gruppe innovative lærere fra grund- og gymnasiale uddan-
nelser i Slagelse Kommune. De er frikøbt i en mindre timepulje, som de underviser i Learning-
TechLab ved siden af deres daglige undervisning. 

For undervisere som Michael betyder mødet med lærere og elever fra andre skoler i hele landet, at 
han udfordres fagligt og didaktisk. Mødet skaber en vigtig synergi mellem skoletjenesten og den 
daglige undervisning. Arbejdet i skoletjenesten er fastlagt inden skoleårets start og er derfor in-
dregnet i Michaels årsnorm, så hans klasse i de perioder har projektforløb i andre fag. Grupper af 
elever, fra den sciencelinje Michael til dagligt har til biologi og fysik/ kemi, er efter skoletid ansat 
nogle timer i LearningTechLab. Sideløbende arbejder eleverne med deres egne scienceprojekter 
til forskellige konkurrencer i såvel Danmark som udlandet.  En af de elever, der netop nu arbejder 
med et konkurrenceprojekt, er Omran. Før LearningTechLab så Omran skolen som én lang efter-
sidning, men den store teknologinddragelse og de autentiske projekter, hvor Omran i højere grad 
kan se formålet med læringen, har på et halvt år flyttet hans nationale testresultat i fysik fra klart 
under middel til klart over middel.

I LearningTechLab-skoletjenesten kan Michael inddrage hele sin almindelige klasse eller nogle af 
eleverne. Via peer to peer-forløb, hvor eleverne underviser elever fra andre skoler, får de mulighed 
for at formidle dét videre, de netop selv har lært i klassens egne LearningTechLab-forløb. 

Dygtige elever fra Michaels sciencelinje har i perioder masterforløb, hvor de genererer ideer sam-
men med elever fra HTX fx i fasen op til konkurrencen i ’Unge forskere’. HTX-elever kan ligeledes 
få plads i husets værksteder, så de kan benytte 3D-printere, lasercuttere, 3D-fræsere, Humming 
Bird, humanoide robotter m.v. til deres projekter. Alle projekter, der udvikles, kan følges på en 
interaktiv væg i husets centrale gangareal, så alle brugere og besøgende kan lade sig inspirere af, 
hvad der for tiden foregår i LearningTechLab.
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»Potentialet for skoleudvikling er enormt, hvis 
skolen åbner sig mere mod det omkringliggende 
samfund med alt, hvad det indebærer af innova-
tion og teknologi, hvis skolen begynder at tage 
netværkssamfundets praksisser til sig som sine 
egne.«

                          David Garde-Tschertok, uddannelseschef
                                                            hos Microsoft Danmark
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SCENARIO 2 : KODEKLUBBEN

Ole er far til Christoffer på 7. årgang. Han er ingeniør i en af byens virksomheder. Hver onsdag fra 
16.00-18.00 er han sammen med sin søn i LearningTechLabs ’Kodeklub’. Sammen med en tidligere 
kollega, Søren, der er pensioneret datalog, er han tovholder for klubben, hvor elever kommer for 
at arbejde med programmering af bl.a. LearningTechLabs humanoide robotter Nao, Pascal og 
Leonardo. I kodeklubben arbejder de også med en lang række af forskellige programmeringskit 
og -sprog fx Humming Birds, Rasperry Pi, Makey Makey, Arduino og Scratch 13. 

Sofie, der lige for tiden er tilknyttet projektet, er ved at skrive bacheloropgave om programmering 
i undervisningen på Professionshøjskolen UCC. Sofie er med i en gruppe lærerstuderende, der 
fungerer som DiGiGuider i læreruddannelsen 14.

I Kodeklubben kommer bl.a. Andreas, Mikkel og Ali, som tidligere forstyrrede og kedede sig i 
undervisningen. Det mest kreative, de indtil da havde foretaget sig, var at lægge skolens intranet 
ned. Nu arbejder de med programmeringsprojekter og med at hjælpe yngre elever, der også kom-
mer i klubben. Den pensionerede datalog, Søren, er nærmest blevet en mentor for dem, så de nu 
har bevæget sig fra Naos ’drag and drop’-programmeringssprog til også at arbejde med program-
mering i Java. 

Andreas, Mikkel og Ali arbejder målrettet og håber på at komme i praktik til foråret i det firma, 
hvor Ole arbejder. De bliver nok aldrig engle i dansktimerne. Men de har nu fundet ind til det, der 
skal være deres vej ind i uddannelse og arbejde. Og deres forældre og lærere kan nu se en fremtid 
for dem.
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»Mens programmering tidligere var noget, der kun 
foregik på en skærm, er det i dag en integreret del 
af egentlig produktudvikling. Derfor er det under-
ligt, at der ikke er skruet op for den del, når digi-
taliseringen fylder mere i samfundsøkonomien.«

                     Lektor Morten Misfeldt, Aalborg Universitet

13 ’Folkeskolen svigter børns IT-kreativitet’ in: Navigation nr. 9, 5. april 2013
14 https://da-dk.facebook.com/DigiGuides   
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SCENARIO 3 : VIDEN, DER BRUGES

Otte scienceelever fra 9. årgang arbejder sammen med en gruppe SOSU-studerende fra University 
College Sjælland på et projekt om brugen af robotter i ældreplejen. 

Hele 9. årgang har projektforløb og har i den forbindelse fået kursusforløb i interviewteknik og 
udvikling af elektroniske spørgeskemaer. De har også haft besøg af Peter, der er lektor i didaktik 
på læreruddannelsen i UC-Metropol. Han har sammen med sit 3. årgangshold i didaktik udviklet 
et ’flipped classroom’ materiale om virtuelle logbøger som dokumentation for processer i projekt-
forløb. Såvel Peter som udskolingslærerne har ikke gode erfaringer med elevernes anvendelse 
af logbogen, så samarbejdet med didaktikholdet skulle gerne generere ny viden ikke alene til de 
konkrete elever på 9. årgang, men også mere generelt. 

Elevernes nye viden om interview, spørgeskemaer og logbøger skal nu omsættes i egne projekter. 
For de to gruppers vedkommende sker det i samarbejde med de SOSU-studerende, som de har 
fået kontakt til, fordi skolen har en samarbejdsaftale med kommunens øvrige institutioner. 
Grupperne har interviewet personale og beboere på et af kommunens plejehjem. De skal lave en 
interessentanalyse: Hvad kan borgere og personale godt tænke sig i hverdagen? Hvad er frem-
tiden indenfor moderne ældrepleje? Med narrative værktøjer, de har lært i danskundervisningen, 
skitserer de nu scenarier om fremtidens plejehjem. Bagefter skal de, med afsæt i Slagelse 
Kommunes væksthjul 15, undersøge, hvilke velfærdsteknologier, der allerede eksisterer på 
området, så de ikke udvikler produkter, der allerede er på markedet. Og til sidst skal de udvikle 
egentlige modeller eller prototyper. Som led i formidlingen af projektet udstilles modellerne på 
Slagelse Rådhus i forbindelse med en konference om fremtidens velfærdsteknologi. 

Tidligere anvendte skolerne mange penge på at få trykt elevers præsentationsmateriale i form af 
’postere’ ude i byen, men nu har LearningTechLab indkøbt en printer, så billeder, grafer og tekster 
kan formidles fornemt i A0- og A1- formater. Maria, der er læge og forsker på Slagelse Sygehus, 
har været på besøg og vist projektets elever, hvordan hun på konferencer rundt i verden anvender 
postere til at formidle sin forskning. Efter ønske fra 9. årgangs lærere har hun bl.a. lagt vægt på at 
lære eleverne, hvad en hypotese er, og hvordan man som forsker arbejder ud fra en hypotese. 
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» Læreren bliver den voksne ’medrejsende’ ind 
i et nyt innovativt vidensunivers, hvor eleven er 
den, der afsøger nye grænser for viden.«

           Master of Public Administration Marianne Krohn, 
               Konsulentvirksomheden ’Learningforthefuture’

15 http://www.slagelse.dk/erhverv/udvikling-af-virksomhed/vaeksthjulet-til-opfindere



29 Antvorskov Skoles LearningTechLab

SCENARIO 4 : PRAKSIS, UDDANNELSE OG FORSKNING 

Kirsten er naturfagslærer og drivkraften bag LearningTechLab First LEGO League konkurrence-
hold ’Team Fanatic’. Holdets 15 elever har i dag onlinekonference med produktudviklere fra hele 
verden samlet til konference hos LEGO i Billund. Team Fanatic bruges som sparringsgruppe i 
forhold til udvikling af næste års verdensomspændende First LEGO League konkurrence. Senere 
på dagen skal eleverne online med deres venskabshold fra Saint Louis. Målet med samtalen er at 
modtage og give respons på løsningen af dette års robotbane, men det er samtidig et led i at leve 
op til LEGOs Core Values: ’We honor the spirit of friendly competition (…) We share our experi-
ences with others’. 16  

I år har Kirsten fået støtte fra Niels, som er specialestuderende på Aalborg Universitet. Niels er 
netop hjemkommet fra Costa Rica, hvor han har været en del af forsknings-projektet ’Transform-
ing teaching programming through Problem-Based Learning (PBL) and LEGO robots’ 17. Tilbage 
i Danmark, skal han samle sin empiri på Kirstens hold. Han ønsker at afdække, hvordan princip-
perne bag PBL og LEGOs programmeringsværktøjer kan være brugbare midler til at motivere og 
udvikle udskolingselever – særligt de 10 % fagligt svageste og dygtigste. Niels bruger en af husets 
fem ’celler’, hvor han har ro til at fordybe sig i sin skrivefase samtidig med, at han fortsat kan inter-
viewe elever og stille spørgsmål til Kirsten, om udfordringer, der dukker op undervejs i processen. 
At skrive speciale kan være en ret ensom proces, så Niels nyder, at han gennem cellens lyd-
isolerede glasvæg mod fællesarealet kan se, når sciencekonsulent Peter holder pause med sit hold 
af regionens lærere, som er i gang med et kursus om ’Snap-programmering’ i undervisningen. 
Pausen er en kærkommen lejlighed til at få en faglig snak. Hvis snakken falder på mere specifikke 
detaljer om Niels’ afhandling, kan han med det samme gå på nettet på den interaktive væg og vise 
sit projekt frem for de kaffedrikkende kursister. 

Den empiri og de data, der ligger til grund for specialet, vil Niels fortælle om på den årlige kon-
ference for LearningTechLabs ’Advicery board ’. Her vil også professor Birgitte, BA-studerende 
Sofie, naturfagslærerne Michael og Kirsten, læringskonsulent Dorte, sciencekonsulent Peter og 
skoleleder Søren holde oplæg. Formålet med den årlige konference er at evaluere arbejdet i Lear-
ningTechLab og at skabe visioner og planer for det fortsatte arbejde. LearningTechLabs ’Advicery 
board’ står sammen med Aalborg Universitet og Aarhus Universitet for den følgeforskning, der 
sikrer LearningTechLabs fortsatte legalitet. 10
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16 http://www.firstlegoleague.org/mission/corevalues
17 http://www.nielsvandel.com/DK/going-to-costa-rica



30 Antvorskov Skoles LearningTechLab

SCENARIO 5 : EN AUTENTISK PROBLEMSTILLING

LearningTechLab har af kommunens tekniske forvaltning fået til opgave at skabe en designplan 
for udsmykning af omfartsvejens nyetablerede rundkørsler som branding af Slagelse. Udskolings-
elever fra fire skoler i Slagelse Kommune - to fra Korsør og to fra Slagelse - indgår i projektet i et 
samarbejde med Selandias afdeling for bygge og anlæg og elever fra Korsør Produktionsskole. 
Per, der er lokal kunstner, og Henning, der er byplansarkitekt deltager også. 

Lydia er uddannet arkitekt i Tyskland, før hun flyttede til Danmark, hvor hun tog en læreruddan-
nelse. Hun underviser på Antvorskov Skoles håndværk- og designlinjen, og sammen med Morten, 
der er naturfagslærer på Baggesen Skolen, underviser hun eleverne i forskellige værktøjer som 
Autocad, målestoksforhold og arbejdet med 3D-skitser. De forskellige deltagende skoler arbejder 
med hver sin rundkørsel, men modtager undervejs i processen peer to peer respons fra hinanden. 
Eleverne skal kunne lave konkrete virtuelle modeller af deres designidéer. Håndværk og design-
lærer Anne fra Nymarskolen giver eleverne kursus i grundlæggende viden om farver, former og 
figurer. 

Undervejs i projektet besøger eleverne et reklamebureau i København, hvor reklamemanden 
Lars, der også tidligere har samarbejdet med skolen, underviser eleverne i, hvordan man brander 
et produkt - eller i dette tilfælde en kommune. Gruppernes endelige design skal formidles som 
virtuelle rapporter på LTL-bloggen. Kunstneren Per, der skal hjælpe eleverne med at lave skulp-
turer til udsmykning af arealerne, har tidligere mest anvendt ler og gips til sine skulptur-modeller, 
men nu bliver det med den nyeste 3D-teknologi muligt at 3D-scanne modellen i ler og printe den 
i hårdere metaller som fx jern eller fræse den ud i plast eller træ. Teknisk forvaltning, der stillede 
opgaven, har lovet at give eleverne konkret respons, så alle elever kan lære af hinandens projekter 
og af de kommentarer, de får.

10
 F

re
m

tid
sb

ill
ed

er
  

 
 

03

»Challenge Based Learning is a collaborative 
learning experience in which teachers and stu-
dents work together to lean about compelling is-
sues, propose solutions to real problems and take 
action. The approach asks students to reflect on 
their learning and the impact of their actions and 
publish their solutions to a worldwide audience.«

                Challenge Based Learning: A Classroom Guide
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SCENARIO 6 : DEN ÅBNE SKOLE

Lokale unge med højniveau i idræt på STX og HTX kommer to lektioner om ugen og underviser 
en gruppe drenge fra skolens idrætslinje i parkour. Christian, der er idræts- og bevægelseslærer 
på Hashøjskolen, har ansvaret for undervisningsplanlægningen. Det sker i samarbejde med to 
unge fra STX, Sebastian og Valdemar, der begge har en træneruddannelse fra Gerlev Idræts-
højskole. De to unge underviser i forvejen parkourhold i Hashøj Idrætsforening og på Gerlev 
Idrætshøjskole. 

Ud over de faste undervisningslektioner i LearningTechLab, der foregår som fordybelsestimer, har 
holdet bestilt plads i LearningTechLabs 3D-værksted. Her får de støtte fra nogle piger fra Global 
linje, der for tiden har eftermiddagsjob i 3D-værkstedet. Drengene lærer, hvordan de, i et open 
software-program Tinker Cad, kan udvikle og printe 3D-udstyr til deres Go Pro-kamera. Første 
forsøg med at printe holdere i 3D mislykkedes. Drengene havde på nettet fundet en opskrift på en 
holder, der skulle gøre det muligt at få det lille Go Pro-kamera til at sidde på hjelmen, så de kunne 
filme deres halsbrækkende øvelser på LearningTechLabs udendørsareal. Men den hårde plastic, 
der blev printet i, knækkede. På LearningTechLabs åbne blog efterlyste drengene gode råd, og 
andre brugere anbefalede et blødere plastmateriale. 

Gruppen er nu klar til at gå i gang med at producere parkour-videoer. Filmene postes efterfølgen-
de på husets interaktive væg, som inspiration for andre elever og brugere af huset, som så måske 
melder sig på holdet. Slagelse Svømmeklub har hørt om projektet og bestilt gruppen til også at 
producere en video om klubbens udsprings- og vandpolohold. LearningTechLabs Go Pro-
kameraer er heldigvis vandtætte, så de kan bruges under vandet. Tidligere ville svømmeklubben 
aldrig have drømt om at få lavet reklamevideoer, men i samarbejdet med LearningTechLab er det 
pludselig blevet muligt.

Gennem Kim, den daglige leder af LearningTechLab, har gruppen fået en forespørgsel på en 
opgave, der måske ligger langt fra idrættens verden. Direktøren for koncerthuset i København 
ønsker at få de unge mennesker i tale ved at designe et koncertkoncept, hvor tilskuerne fx på store 
skærme kan se closeup optagelser taget indefra celloen og set ud med et Go Pro-Kamera. Tænk 
hvis den holder, de printede til deres sikkerhedshjelm, kan anvendes på hovedet af en fløjtenist 
midt i orkesteret. Tænk hvis tilskuerne kunne se koncerten gennem musikkernes øjne. 10
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»På samme måde som en forretning må justere 
ind efter kundernes efterspørgsel, så må skolen 
justere ind efter den virkelighed, dens elever 
befinder sig i, og ikke omvendt, hvor eleverne skal 
justere sig efter skolens vaner og traditioner,«

                                         Udviklingskonsulent Bo Clausen,
                                                                    Holbæk Kommune
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SCENARIO 7 : FREMTIDENS UDFORDRINGER 

Skolens biotech-linje er blevet inviteret til et projekt i samarbejde med det fælles-kommunale 
selskab for genbrug og energi, Affald+, om fremtidens håndtering af affald. Eleverne har besøgt 
genbrugsstationer og forbrændingsanlæg. Den ene del af projektet har til opgave at lave en oplys-
ningskampagne for Slagelse Kommunes sortering og genanvendelse af affald. Iben og Malou, 
der er dansklærere, har afholdt målrettede kurser for biotech-eleverne fra 7., 8. og 9. klassetrin om 
teksttyper: Hvornår er det godt med en instruktion, der fortæller borgerne, hvordan man sorterer 
forskellige plasttyper? Hvornår skal man lave en tekst, der argumenterer for, hvorfor det er en god 
idé at sortere affald? Og hvornår er det rigtige en tekst, der forklarer borgerne, hvad forskellen er 
på forskellige plasttyper og deres skadelige virkning på miljøet?

LearningTechLab har længe haft et samarbejde med organisationen ICES, som på verdensplan 
arbejder med at skabe et bedre havmiljø. I forbindelse med affaldsprojektet kommer Joanna fra 
ICES derfor på besøg. Joanna er kommunikationskonsulent og fortæller eleverne om de store 
problemer med den stærkt voksende mængde plastikaffald i verdenshavene. Oplægget er på 
engelsk og foregår i LearningTechLabs auditorium. Eleverne skal lytte godt efter og tage noter, så 
de senere kan videreformidle deres nye viden til elever på 4. årgang. Nogle elever har til opgave 
at videofilme oplægget, som senere kan streames på bloggen. Undervejs i oplæget har Joanna 
kontakt med Daryl over Skype. Han er biolog og befinder sig på et forskningsfartøj i Nordsøen. 
Eleverne har sammen med deres biologilærer forberedt en række spørgsmål til Daryl. 

Med inspiration fra ICIS skal biotech-eleverne lede et projekt for 4. årgang om havets økosystem 
og plastforurening.  Efter en ekskursion til stranden, hvor der er blevet indsamlet og registreret 
plastaffald, skal biotech-eleverne hjælpe eleverne på 4. årgang med at lave nogle multimedie-
præsentationer om udfordringen med plastaffald ved de vestsjællandske strande. Præsentation-
erne vil i en periode blive vist på LearningTechLabs interaktive væg. Som sidste del af projektet 
skal eleverne fra biotech- samt håndværk- og designlinjen udvikle et koncept for affaldsindsam-
ling på de vestsjællandske strande sammen med eleverne fra 4. årgang. Grupper på tværs af de tre 
årgange skal lave designskitser og 3D-modeller af de containere, skraldespande og skilte, som de 
har udviklet i deres fælles læringsproces.
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»Kompetencen til at kunne agere i forhold til 
projekter i flydende kontekster er central i et
 vidensamfund…«

                                                                            Skole 2.0, 2010
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SCENARIO 8 : FILMPRISEN 

LTL-huset er præget af skiftende deltagere og skiftende projekter af kortere og længere varighed. 
Men noget af det, der binder LearningTechLab sammen, er de tilbagevendende deltagelser i 
konkurrencer som fx Unge Forskere, Nao-challence, LEGO-mindstorm og Naturfagsmaraton. En 
af de nyere, men allerede meget traditionsbundne konkurrencer er den årlige uddeling af film-
prisen ’LTL-film.’ Der er deltagende grupper fra skoler og institutioner i hele kommunen – såvel 
grundskole som gymnasiale uddannelser. Konkurrencen er inddelt i fire kategorier: indskoling, 
mellemtrin, udskoling og gymnasiale uddannelser. 

LearningTechLab står til rådighed med kurser for lærere og elever, der ønsker viden om film-
fremstilling og digitale værktøjer. Kurserne kan skræddersyes til det behov, den enkelte lærer eller 
klasse har, så der kan indgå alt fra klassisk danskfaglige værktøjer som filmiske virkemidler og 
fremstilling af storyboard, til mere digitale udfordringer som klipning af film, lydarbejde, lyssæt-
ning og instruktion i at uploade film på LearningTechLabs Youtube-kanal. I år er samarbejdet 
udvidet med studerende fra Slagelse STX samt Film– og medievidenskab på Københavns Univer-
sitet. STX-eleverne, der til daglig har mediefag på B-niveau, tager rundt på de deltagende grund-
skoler, hvor de underviser i filmtekniske virkemidler. 

Statuetten, der skal uddeles til vinderne, designes hvert år i et samarbejde mellem en håndværk- 
og designlærer, skiftende lokale kunstnere og en gruppe udskolingselever, der har valgt design 
som fordybelsesområde. 

Det hele kulminerer med visning af alle de nominerede film i LearningTechLabs auditorium. 
Dommerpanelet består i år af 2. års studerende fra Film- og medievidenskab, som også har 
til opgave at motivere for de forskellige nomineringer og ikke mindst binde dagen sammen. 
Filmene kan efterfølgende ses på LTL-bloggen og på den interaktive væg i husets gangareal. 
LTL-film-prisen er efterhånden meget prestigefyldt og er blevet bemærket i filmbranchen efter 
at en af de studerende fra Film- og medievidenskab sidste år skrev en artikel om konkurrencen 
i filmtidsskriftet Ekko. Så i år kan man vinde en lang række af sponsorerede præmier fra firmaer 
indenfor branchen, så som biografbilletter for hele klassen til den lokale Panorama, et ophold for 
hele klassen på Film X samt vinderprisen; en dags ophold for hele den vindende gruppes klasse 
på Centropa. 10
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Perspektiv fra gangarealet til auditoriet
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SCENARIO 9 : INNOVATIONSDØGN 

For at sikre husets daglige drift og kunne generere midler til forsat indkøb af de nyeste teknologi-
er, er det vigtigt, at nogle af de aktiviteter, der foregår i LearningTechLab, kan skabe et økonomisk 
overskud. Husets daglige leder, har efterhånden udviklet en lang række koncepter, der ud over 
kataloget for LearningTechLabs skoletjeneste, lærerkurser, konferencer samt eftermiddags – og 
familieaktiviteter kan være med til at sikre den fortsatte drift.

En af de store succeser er ’Innovationsdøgn’ for firmaer. Efter morgenkaffe i kantinen får firmaets 
medarbejdere i grupper udleveret en innovations-opgave, som de gennem det næste døgn skal 
arbejde med under kyndig vejledning fra en række undervisere – såvel lærere som elever. Kon-
cepter udvikles i samarbejde med firmaerne, så der undervejs i forløbet er indlagt små kurser i alt 
fra LEGO og programmering til 3D-design og udførsel. Lærerne varetager undervisningen, mens 
de store elever hjælper og støtter i arbejdet med de konkrete teknologier. Innovationsdøgnet sker i 
et samarbejde med de lokale hoteller, som varetager aftensmad og overnatning. 

En anden af husets succeser er lejrskoleophold for klasser i hele landet. LearningTechLab står for 
at binde et alsidigt program sammen til skoleklasser, der ønsker at benytte den lange række af til-
bud, der er i Slagelse Kommune. Der tilbydes bl.a. et tre dages ophold. Eleverne indleder besøget i 
det Vestsjællandske med et dagsbesøg i Trelleborgs vikingetid. Trætte og med en skøn lugt af røg, 
får eleverne om eftermiddagen mulighed for at en tur i Slagelse Svømmehal, efterfølgende mad 
i LearningTechLabs kantine og til sidst overnatning på madrasser. Næste dag indledes innovati-
onsdøgnet med en stillet opgave, som eleverne bruger dagen på at løse i grupper eller som samlet 
klasse. 

Skolen kan vælge innovationsdøgn ud fra et katalog af koncepter i alt fra LEGO-programmering, 
filmfremstilling, 3D-innovation, robotprogrammering og meget mere. Et fast indslag i program-
met er elektronisk logbog og blog over processen, som postes på LTL-bloggen, så andre skoler 
kan lade sig inspirere og få lyst til at købe et lignende koncept. LearningTechLab har efterhånden 
opbygget et godt samarbejdsnetværk i byen, så større grupper af elever og lærere kan anvende 
faciliteterne i Antvorskov Hallen samt evt. overnatning på Slagelse Vandrehjem.
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»Det er fantastisk med et arbejds- og lærings-
værksted - den læring, hvor man selv skal 
tænke på løsninger, der ikke lige er der - det er 
der rigtig meget gods i. «  

                       Undervisningsminister Christine Antorini, 
                                   tale til indvielse af LearningTechLab
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SCENARIO 10 : ÅBENT HUS 

Pia, der er nytilflytter til Slagelse Kommune, er i uge 42 på besøg i LearningTechLab med mand 
og to børn i førskolealderen. LearningTechLab var det, der, sammen med uddannelsesfirkantet for 
ungdomsuddannelser og det nybyggede campusområde omkring stationen, gjorde udslaget, da 
familien efter en årrække i indre by København ønskede at købe bolig og flytte ud. Pia og hendes 
mand havde gennem noget tid fulgt LearningTechLabs blog og Twitterprofil og ønskede at give 
deres børn de samme muligheder. De er i det hele taget meget inspirerede af Slagelse Kommunes 
bosætningspolitik, som ikke alene lægger vægt på at give børnefamilierne et aktivt fritidsliv, men 
også lover dagtilbud og skoler med fokus på læringsmiljø og udvikling.

Nu er de her, det er efterårsferie, og dermed også højsæson for familieaktiviteter i Learning-
TechLab. Alle brugere er mødt op. I løbet af ferieugen skal der printes og affyres 3D-printede 
raketter. Der skal programmeres robotter, og endelig skal Siemens-værkstedet indvies. En gruppe 
unge fra industriteknik-studiet på Selandia har, sammen med studerende fra DTU og i samarbej-
de med Siemens, udviklet et værksted med skalerede modeller af industrirobotter, som gør det 
muligt at simulere og programmere computerstyrede maskiner. Værkstedet skal anvendes i fysik-
undervisningen for kommunens udskolingselever samt udbydes som kursus til elever og lærere 
fra andre regioner som et led i LearningTechLabs skoletjeneste. 

Pia og hendes familie er nu mere mødt op for at være med til at sætte den rekord, de har læst om 
i lokalavisen. LearningTechLabs konsulent Peter er gået sammen med LEGO om et forsøg på at 
komme i Guinness Rekordbog. Husets tekniske LEGO skal i denne uge bygges sammen og pro-
grammeres til en kæmpe installation. De farvestrålende klodser skal, i en opfindelse, der er Storm 
P og Dirch Passer værdig, kunne flyttes fra den ene ende af LearningTechLabs ovale gangareal 
og til den anden, uden brug af menneskehænder. Projektet skal løses i samarbejde mellem børn 
og voksne. En gruppe HTX-studerende, udskolingselever og faste brugere af huset, har gennem 
nogen tid udviklet ideerne og lavet virtuelle 3D- tegninger. Nu skal projektet føres ud i livet ved 
hjælp af alle de fremmødte familier. Alt skal være klar, når borgmester Sten Knuth under over-
værelse af repræsentanter fra LEGO og Guinness Rekordbog fredag kl. 14.00 tænder for strøm-
men.  
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»Men det vigtige for brugeren er ikke selve 
bidraget, men fornemmelsen af at være en del 
af et større hele.«

                                   Ph.d. studerende Morten Bay, UCLA
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