
LearningTechLab (LTL)

Københavns Kommune

Antvorskov Skole 30. september 2016

”Given how pervasive computers and the 
internet is now, I want to make sure they know 
how to actually produce stuff using computers 

and not simply consume stuff”

Barac Obama, 14. februar 2013
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LearningTechLab (LTL)

Antvorskov Skole har under titlen LearningTechLab

(LTL) de senere år gennemført en lang række 

projekter inden for innovation, design og teknologi 

med inspiration fra FabLab@School.dk

En innovativ, legende og nysgerrig tilgang til ny 

teknologi, viden og læring.  Denne tilgang pirrer 

vores meget traditionelle læringssyn og ikke mindst 

vores (fag)didaktik. 
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http://fablabatschool.dk/


Vejen til LTL
• 2009 Første deltagelse i FLL-turnering med Team Fanatic

• 2013 EduTech – Robotter til alle! Et frontløberprojekt - LB-Fonden

• 2013/2014 Fremtidens hus for 7. og 8. årgang - UVM 

• 2013/2015 Eleven som didaktisk designer for 1. og 5. årgang , IT-demonstrations-skole- UVM

• 2014 Første deltagelse i konkurrencen Unge Forskere

• 2015 Første afholdelse af lokal turnering i LEGO Green City/ LEGO Space for 3. og 4. 

klasser

• 2015 Deltagelse og finaleplads i den europæiske ESA-konkurrence

• 2015 Afholdelse af lokal turnering i FLL

• 2015/2016 Udvikling af teknologiske- og digitale kompetencer med høj faglighed i og på tværs 

af fagene - A. P. Møller Fonden

• 2016/2017 Projekt Edison 7. årgang i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab
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Anbefalinger på baggrund af ICILS
• IEA offentliggjorde i november 2014 en 

undersøgelse af 8. klassers digitale 
kompetencer (ICILS) i hele verden. 

• I rapporten fastslås det, at it i de danske 
skoler anvendes meget traditionelt

• Det rapporten efterspørger er en mere 
kritisk og undersøgende tilgang til 
brugen af teknologi 

• En mere elevcentreret, undersøgende og 
samarbejdende tilgang til læring
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http://edu.au.dk/forskning/projekter/internationaleundersoegelser/icils/


Produktbaseret læring

Produktbaseret læring begynder med 

elevens vision om et produkt, der kan 

løse et problem.

Eleverne skal opleve, at de har et behov 

for at tilegne sig viden, og at de har brug 

for faglige færdigheder.
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Christine Antorini, 2015

https://www.youtube.com/watch?v=Yv1LkDQvkvo
https://www.youtube.com/watch?v=Yv1LkDQvkvo


Laboratorietanken

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
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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 mit 

produkt som til den proces, jeg har været igennem 

på vej til produktet 
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STEAM!

S Science

T Teknology

E Engeneering - produktkrav

A Art - æstetik

M Mathematics
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http://learningtechlab.tumblr.com/
http://learningtechlab.tumblr.com/


‘The blessing of failure’ – ikke kun for eleverne 
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Professor Ole Sejer Iversen, 2015

Fejl
Er
Justerbar
Læring

https://www.youtube.com/watch?v=18X-PXPiYQs
https://www.youtube.com/watch?v=18X-PXPiYQs
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://themartireed.com/2014/09/05/the-magic-of-failure/&ei=cn3HVO7ZG8i7Ue_7g8gK&bvm=bv.84349003,d.d24&psig=AFQjCNFV-WfSH9LW1RIzQ9gwJNZXPQoM9g&ust=1422446307018399
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://themartireed.com/2014/09/05/the-magic-of-failure/&ei=cn3HVO7ZG8i7Ue_7g8gK&bvm=bv.84349003,d.d24&psig=AFQjCNFV-WfSH9LW1RIzQ9gwJNZXPQoM9g&ust=1422446307018399


Raise the bar!
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https://ing.dk/artikel/naar-noget-er-svaert-er-det-federe-naar-det-lykkes-180213
https://ing.dk/artikel/naar-noget-er-svaert-er-det-federe-naar-det-lykkes-180213


De fire C’er i det 21. århundrede
• Creator – Arbejde produkt-

orienteret. Kunne vise sine idéer

• Collaborator – Samarbejde med 

andre om en løsning

• Communicator- Kunne formidle 

sine tanker og idéer til andre –

fremlægge/ markedsføre

• Critical Thinker – Tænke 

problemløsende og innovativt

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://zulama.com/education-trends/four-cs-21st-century-skills/&ei=VZBxVYvEG8n5UqKsgaAF&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNFN6vAoScUJWWVWcdo-98yoFFT7Ww&ust=1433592274334561
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://zulama.com/education-trends/four-cs-21st-century-skills/&ei=VZBxVYvEG8n5UqKsgaAF&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNFN6vAoScUJWWVWcdo-98yoFFT7Ww&ust=1433592274334561


Ex på den åbne skole i projektforløb 2

• 0. årgang: Fra fjer til Book-Creator – Skriftteknologi gennem tiden 

• 1. årgang: Skrivefestival om rummet i samarbejde med Brorfelde observatoriet

• 2. årgang: Vores bæredygtige ø i samarbejde med Minecraft Edu

• 3. og 4. årgang: LEGO Green City i samarbejde med Energitjenesten og MV Nordic/ 

LEGO 

• 5. årgang: Flygtningebørn i samarbejde med Røde Kors 

• 6. årgang: Minecraft – Klimakonflikten i samarbejde med Minecraft Edu

• 7. årgang: Udvikling af spil i samarbejde med Gravity Board Games 

• 8. årgang: Molekylær Gastronomi- Kartoflens nye klæder i samarbejde med 

FeelYourFood 

• 8. Årgang: Fable-robotter i fremtidens ældrepleje i samarbejde med DTU og 

Antvorskov Plejecenter 

• 8. årgang (C + D + E): Filmfestival i samarbejde med Station NEXT og Hippomini

• 9. årgang: Verden i bevægelse – projektopgaven – faglig- og mundligt formidling 
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http://www.brorfelde.dk/
https://minecraftedu.com/
http://www.energitjenesten.dk/fa-et-skolebesog.html
https://www.mv-nordic.com/dk/produkter/lego-education-green-city
https://skoleshop.rodekors.dk/temaer/flugt
https://minecraftedu.com/
http://gravityboardgames.com/
http://feelyourfood.dk/
http://www.dtu.dk/
http://www.station-next.dk/side.asp?side=1
http://hippomini.dk/
http://learningtechlab.tumblr.com/
http://learningtechlab.tumblr.com/
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Åben skole

http://www.learningtechlab.net/om1-czpn
http://www.learningtechlab.net/om1-czpn


Skolen eleverne ikke vil hjem fra!

»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

• Programmering og robotteknologi

• FLL, LEGO-Green-City, LEGO Space

• Unge Forskere

• Unge Filmskabere

• Projekt Edison

• Innovationsdøgn
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http://www.firstlegoleague.org/sites/default/files/Challenge/TeamResources/Transforming Teaching FIRST LEGO League as a Classroom Resource for 21st Century Learning.pdf
http://www.firstlegoleague.org/sites/default/files/Challenge/TeamResources/Transforming Teaching FIRST LEGO League as a Classroom Resource for 21st Century Learning.pdf


Når elevernes projekter tages alvorligt
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http://www.tveast.dk/artikel/unge-forskere-klar-til-finale
http://www.tveast.dk/artikel/unge-forskere-klar-til-finale


LTL skal ikke være poleret 
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LearningTechLab (LTL) - Hjemmeside

http://learningtechlab.dk/
http://learningtechlab.dk/


LTL – Blog på Tumblr

http://learningtechlab.tumblr.com/
http://learningtechlab.tumblr.com/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNmOjeffg8kCFQGLcgodwhgJ8Q&url=http://thirdparent.com/coppa-update-and-yahoo-tumblr-and-flickr/&bvm=bv.106923889,d.bGQ&psig=AFQjCNF6HN0gYj0eG-Yp29kDptcN8NvVww&ust=1447172491989727
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNmOjeffg8kCFQGLcgodwhgJ8Q&url=http://thirdparent.com/coppa-update-and-yahoo-tumblr-and-flickr/&bvm=bv.106923889,d.bGQ&psig=AFQjCNF6HN0gYj0eG-Yp29kDptcN8NvVww&ust=1447172491989727
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNmOjeffg8kCFQGLcgodwhgJ8Q&url=http://thirdparent.com/coppa-update-and-yahoo-tumblr-and-flickr/&bvm=bv.106923889,d.bGQ&psig=AFQjCNF6HN0gYj0eG-Yp29kDptcN8NvVww&ust=1447172491989727
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNmOjeffg8kCFQGLcgodwhgJ8Q&url=http://thirdparent.com/coppa-update-and-yahoo-tumblr-and-flickr/&bvm=bv.106923889,d.bGQ&psig=AFQjCNF6HN0gYj0eG-Yp29kDptcN8NvVww&ust=1447172491989727
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMWxxvLfg8kCFUmecgodTwgLOw&url=https://www.flickr.com/photos/hzboy/7688480774&bvm=bv.106923889,d.bGQ&psig=AFQjCNF6HN0gYj0eG-Yp29kDptcN8NvVww&ust=1447172491989727
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMWxxvLfg8kCFUmecgodTwgLOw&url=https://www.flickr.com/photos/hzboy/7688480774&bvm=bv.106923889,d.bGQ&psig=AFQjCNF6HN0gYj0eG-Yp29kDptcN8NvVww&ust=1447172491989727


LTL på Twitter

https://twitter.com/antvorskovskole
https://twitter.com/antvorskovskole
http://yucashop.com/tag-logo-twitter.html
http://yucashop.com/tag-logo-twitter.html


LearningTechLab Scandinavia
Learning for the future
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Et moderne lærings-laboratorie
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»Det er fantastisk med et arbejds- og 
læringsværksted - 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

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

HKH Prinsesse Marie om 
Antvorskov Skoles LearningTechLab

»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



Hvad kan LearningTechLab anvendes til?
• Vækstcentrum for innovation og udvikling for 

elever, studerende, undervisere på tværs af 
institutioner

• Åbent Laboratorie for borgere med interesse for 
teknologi fx kodeklubber for børn og forældre

• Regional og national skoletjeneste

• Åbne laboratorier for studerende, kunstnere, 
små håndværksmestre m.v.

• Mødested for erhvervslivet

• Lærerkurser i didaktik, teknologi og innovation

• Lejrskoler for elever fra hele Danmark med 
innovationsdøgn

• Læringsophold for familier i skoleferier

• Teambuilding for virksomheder

• Showroom for virksomheder og 
samarbejdspartnere (LEGO, Blue Ocean 
Roboticks m.v.)

• Konferencer………….

»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 erfaringer 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

22

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.knowledge4innovation.eu/eco-innovation-driver-resource-efficient-europe&ei=b6XIVPWUAse9UcyQg6gM&bvm=bv.84607526,d.d24&psig=AFQjCNHCgVOf1c9waw7SPuZ0dxBzMmOrqA&ust=1422522066550432
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.knowledge4innovation.eu/eco-innovation-driver-resource-efficient-europe&ei=b6XIVPWUAse9UcyQg6gM&bvm=bv.84607526,d.d24&psig=AFQjCNHCgVOf1c9waw7SPuZ0dxBzMmOrqA&ust=1422522066550432
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A. P. Møller projektet

Hvor er vi nu, og hvad har vi lært?
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Tilknyttede firmaer

• Blue Ocean Robotics
• Design to improve life
• @Davidledstrup
• MV-Nordic
• Klub Kodesmart
• Station Next
• Minecraft.edu
• Concito
• Danish Science Factory
• KlimaZirkus
• Hippomini
• Leneheckmann.dk
• DTU-Playwere
• Fonden for Entreprenørskab
• Aalborg Universitet
• UC Metropol

http://www.blue-ocean-robotics.com/da
http://designtoimprovelifeeducation.dk/da
http://davidledstrup.dk/
https://www.mv-nordic.com/dk/
http://klubkodesmart.dk/
http://www.station-next.dk/side.asp?side=1
http://minecraftedu.dk/
http://concito.dk/
http://danishsciencefactory.dk/
https://klimazirkuset.wordpress.com/
http://hippomini.dk/
http://www.leneheckmann.dk/
http://www.playware.elektro.dtu.dk/
http://www.ffe-ye.dk/


Lærerkompetencer som rygrad i projektet

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPGHkOjgg8kCFYKFLAoddhgGog&url=http://annawarrington.dk/2015/03/er-du-bange-rose-dig-selv/&psig=AFQjCNGfOjvig-DQq-zIeZsFrwtktpw7oA&ust=1447172765618413
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPGHkOjgg8kCFYKFLAoddhgGog&url=http://annawarrington.dk/2015/03/er-du-bange-rose-dig-selv/&psig=AFQjCNGfOjvig-DQq-zIeZsFrwtktpw7oA&ust=1447172765618413


Ex på bevis lærer humaniora
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Ex på bevis lærer naturvidenskab



Hvor er vi nu?

• Eksplosiv spredning af teknologi på kort tid

• Rigtig mange lærerkurser og tilegnelse af nye 
kompetencer i teknologi

• Udvidet samling af teknologiske læremidler 

• Begyndende udvikling af forløb der forsøger 
andet og mere end traditionel 
klasseundervisning men…..



Undervisningsforløb
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http://www.learningtechlab.net/undervisningsforlb
http://www.learningtechlab.net/undervisningsforlb


To former for teknologi!

• Teknologier uden for computeren (inkluderer 
fysiske genstande ud over computer)

• Teknologier i computeren (programmer fra 
bl.a. Skoletube og SmåP)
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Teknologier udenfor computeren

• Nao
• Arduino
• Fable
• BeeBot
• Dash and Dot
• LEGO WeDo, WeDo 2.0, MindStorm, More2math, Storystarter, GreenCity, Space
• HummingBird
• Vex Edr
• Filmudstyr
• 3D-print
• Lacercutter
• 5-akslet fræser
• Wizefloor
• Makey-makey
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Teknologier i computeren
• Hjemmeside og blog i WIX
• Screencast
• BookCreator og WriteReader
• Geogebra
• Kahoot
• Find2Learn
• Go animate
• Pixton
• QR-koder
• Moviemaker, Imovie og 

Stopmotion
• Google docs
• MineCraft Edu
• Prezi, Power Point og Luci Press
• Garageband
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• Audacity
• Photostory
• Matematikfessor
• Comic life
• AppWrighter
• DragonBox
• Tiki Toki
• Stop Motion
• FotoLog
• Padlet
• Soundation
• Mindmaster
• Slidemaker
• VoxPop

http://www.småp.dk/

http://www.småp.dk/
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Hvad er vores udfordringer?

• Svært at tænke innovativt

• Svært at åbne skolen for verden udenfor gennem 
cases eller problemstillinger fra den virkelige verden

• Svært at gøre læringen synlig for eleverne og give 
eleverne medansvar for målene

• Svært som at sætte sin lærerfaglighed på spil overfor 
eleverne – at turde give slip

• Svært at åbne sit klasserum og dele sine didaktiske 
refleksioner med kolleger - sårbarhed



LTL og Målstyring
Det vigtigt at eleven hele tiden har sig mål og milepæle for øje i processen, så de hele tiden er klar over de 

faglige krav og forventninger, der er til deres produkt. 

Vi er med LTL hele tiden nysgerrige på spørgsmål som: 

• Hvordan sikrer man, at alle elever får mulighed for at bruge deres iboende læringspotentiale fuldt ud? 

• Hvordan opstiller man tydelige rammer for undervisningen og læringen uden samtidig at låse elevernes 

kreativitet? 

• Hvordan opstiller man tydelige mål for hver enkelt elev? 

• Hvordan sikrer vi feedback og evaluering? 

• Hvordan udvikler man en didaktik, der i højere grad udfordrer alle elever gennem tydelige læringsledelse 

og lægger op til elevernes selvrefleksion, peer-response samt lærer-response. 
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Metode

39

Formål at skabe didaktiske “forstyrrelser”

Timelange ophold I hver af de deltagende 3., 4. og 7. klasser

Fordelt over 5 dage

Data I form af notater
fotos /video
korte møder
uformelle samtaler
materialer
produkter

© Karin Levinsen – Aalborg universitet



• Arbejdsformen synliggør alternative elevstrategier -
Strategierne fordrer læreres opmærksomhed

• Tendens hos lærere til fejlretning og instruktion fremfor
refleksionsstøttende dialog 

• Ikke alle elever har et klart billed af formål, mål og
forventninger
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Hvad vi fandt ud af

© Karin Levinsen – Aalborg universitet



Elevtilgange
Forventning Man kan altid lave noget om/ prøve igen (simuling)

Konstruktør “Piller” ved ting 
Bricoleur Legestrategier / undersøgende forskertilgang

Lave ting, gøre ting, få ting til at gøre ting
Nonverbal kommunikation
Focus på proces fremfor produkt

Rationel “Gæt hvad læreren gerne vil have”
Skolsk Eleverne fravælger uformelle og udforskende strategier

Produktet skal “ligne det rigtige” 
Verbal kommunikation
Fokus på produkt fremfor proces
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Medansvar og digitale medier
=> plads til forskellige strategier

© Karin Levinsen – Aalborg Universitet

Konstruktør
Bricoleur

© Karin Levinsen – Aalborg universitet

Rationel
Skolsk



Lærerudfordring
Konstruktør/ bricoleur Rationel /skolsk

Ligner ikke normen for “rigtig” 
skolearejde

Lærer griber ind og 
Fejlretter / instruerer

Svært at skelne mellem
tomgang og godt arbejde

Lærer kan misfortolke elevers
rationale

Trial and error vs learning by 
doing

Ligner normen for “rigtig” 
skolearbejde

Lærer lader eleverne arbejde i
fred

Svært at skelne mellem
ureflekteret følgen efter og 
godt arbejde

Eleverne får ikke passende
stilladsering og udfordring

Reproduktion vs learning by 
doing

© Karin Levinsen – Aalborg universitet



Instruks
Eller
Fejlretning

Læreren fortæller eleverne
hvad de skal gøre

Hvor er eleverne fagligt?
Testspørgsmål

Elevinddragelse

Læreren stiller spørgsmål
eleverne formulerer selv

hvad de skal gøre

Hvor er eleverne fagligt?
Læreren får eleverne til at forklare
så de VISER hvor de er fagligt

Udforskende og 
refleksionsstøttende
dialog  

Elevaktivering
Lægge en plan for at nå mål
Lægge plan for hvad eleverne skal gøre

Elevinddragelse
Definere en ramme for at nå mål
Definere målkriterier for arbejdet

© Karin Levinsen – Aalborg universitet



Hvad skal der arbejdes med?
Se forskel på ”der sker ingenting” og konstruktiv fingering

Iagttage og genkende forskellige strategier for at kunne 
• stilladsere, der hvor eleven er 
• forstå elevens logik (meningskonstruktion) 
• stilladsere strategiskift, når foretrukne strategi ”rammer muren” 

Spørgeteknik til at stilladsere verbalisering og refleksion  -

Dvs samtaleteknik til at inddrage eleverne i formulering af mål 
• så de kan arbejde indenfor rammen 
• har redskaber (målkriterier) til selv at vurdere ”godt nok” 
• har redskaber (målkriterier) til at give feedback/forward 
• Har redskaber til at fastholde fokus i arbejdet

Repertoire af procesevalueringer ud fra målkriterier 

44
© Karin Levinsen – Aalborg universitet



Slutmål=> målkriterier

At komme fra 
test (kontrol)-praksis og fokusering
på slutmål

til 
mål-som-briller-i-praksis og 
målkriterier
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© Karin Levinsen – Aalborg Universitet© Karin Levinsen – Aalborg universitet
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