
 

Invitation til at besøge 

LearningTechLab 

TIRSDAG D. 19. JANUAR 

KL. 9.00-13.00 

ANTVORSKOV SKOLE, SEJERØVEJ 1, 4200 SLAGELSE 



”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 con-

sume stuff” 

Barac Obama, 14. februar 2013 

Antvorskov Skole har i skoleåret 2015/ 2016 med donation fra A. P. Møller Fonden arbejdet 

med at videreudvikle vores flerårige projekt, LearningTechLab (LTL). 

LTL har sit afsæt i tænkningen bag Fablab@schools, som arbejder ud fra modellen 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.  

 Evaluering: Jeg kan forholde mig til såvel mit produkt som til den proces, jeg  har    

 været igennem på vej til produktet.  

I denne proces træner eleven almene kompetencer i forhold til kritisk tækning, kommunikation 

og samarbejde, kompleks problemløsning og teknologisk mestring; alt sammen helt centrale 

kompetencer i det 21. århundrede.  

LearningTechLab (LTL) 



Op til uge 3 indledes med et innovationsdøgn for alle skolens lærere og elever. I selve uge 3 er 

alle skolens normale skemaer og strukturer omlagt for i stor skala at kunne arbejde med tan-

kerne bag LTL.  

Alle projekter er med afsæt i innovation og entreprenørskab. Eleverne skal i projektet have 

’hands on’; de skal producere noget. Målet er som sådan ikke produktet i sig selv, men mere 

de processer, der sættes i spil i produktionsfasen.  

Eleverne skal gennem arbejdet med deres produkt lære at kvalificere deres idéer og at 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’.  

For at designprocessen kan føles autentisk, er det vigtigt, at baggrunden for projekterne ska-

bes af aktører og/eller gennem cases fra verden uden for skolen, så skolens traditionelle fag og 

faglighed sættes i spil.  

Kom og besøg os i uge 3 

I er meget velkomne til at lave aftaler om besøg mandag-onsdag i uge 3 

eller 

at deltage i programmet tirsdag d. 19. januar fra 9.00-13.00  

(se programmet på næste side)  

Kontakt skoleleder Søren Ranthe eller souschef Britta Thomsen på 

tlf: 58 56 54 00 eller på mail: antvorskovskole@slagelse.dk 



Program for besøget 

Kl. 9.00-9.45  Tankerne bag LearningTechLab v/ Skoleleder Søren   

   Ranthe og souschef Britta Thomsen 

Kl. 9.45-11.00  Rundvisning i skolens projekter (se præsentation på   

   de næste sider) 

Kl. 11.00-12.00 Fremtiden for LearningTechLab v/ Skoleleder Søren   

   Ranthe og souschef Britta Thomsen 

Kl. 12.00-13.00 Frokost v/ Café Kundskab 

 



 

 

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

Alle elever arbejder med udviklingen af skriveteknologier fra fjerpen til i-Pads. Eleverne skal 

præsenteres for gammeldags skriveredskaber og efterfølgende introduceres til nutidens 

apps og digitale layouts. Eleverne skal først arbejde med programmet WriteReader, hvor 

billeder og tekst skal fungere sammen. Teknologien understøtter oversættelsen fra elever-

nes børneskrift til den voksnes gengivelse. Efterfølgende arbejder vi med Lego Story Starter 

og programmet Visualizer, som giver eleverne et sikkert fundament til at producere en 

fortælling ud fra et selvkonstrueret scenarie bygget med legoklodser. Programmet er sim-

pelt, og eleverne motiveres til at benytte de teknologiske features, der findes i applikatio-

nerne. I slutningen af forløbet inddrager vi BookCreator.  

 

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

Rammen for forløbet er en skrivefestival, hvor eleverne skal arbejde med fiktion og fakta 

som genre. Eleverne arbejder med genrerne ved at producere en fagbog og en fiktiv fortæl-

ling, der begge produceres i Bookcreator. Emnet for skrivefestivalen er rummet, og elever-

ne vil inden projektugen få en grundlæggende viden om emnet gennem faget N/T og med 

besøg fra Brorfelde observatoriet. Vi har valgt dette emne for at vække interesse hos dren-

gene, som tit er dem, der har sværest ved at komme i gang med skrivningen. Desuden er 

det et relevant emne i forhold til, at danskeren Andreas Mogensen for nylig har været en 

tur i rummet.  

 

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

Alle elever arbejder værkstedsbaseret med Minecraft Edu som designværktøj. Der vil være 

4 værksteder - et arkitektværksted, et byggeværksted, et dagbladsværksted og et aktivi-

tetsværksted. I værkstederne skal eleverne samarbejde, udvikle idéer, bygge, beskrive og 

dokumentere og give gensidig respons på hinandens konstruktioner og fortællinger. Ram-

men for forløbet er en storyline-fortælling i form af en Robinsonade, hvor eleverne skyller i 

land på ”vores bæredygtige ø”, som er en bane designet i Minecraft Edu specielt til forlø-

bet. 



 

3. og 4. årgang: LEGO Green City i samarbejde med Energitjenesten og LEGO 

Alle elever arbejder med udfordringen: “Hvordan kan bæredygtige energiformer imple-

menteres i det danske samfund?” med hovedvægt på solenergi. Som introduktion til forlø-

bet præsenteres eleverne for “Energiuglekurset” fra Energitjenesten. De får ligeledes mu-

lighed for at snuse til at fremstille deres egen solcelle, udvikle deres egne innovative pro-

jekter, præsentation af egne produkter samt bygge og programmere LEGO Mindstorm 

robotter. Eleverne arbejder klassevis og skal afslutningsvis deltage i en konkurrence, hvor 

de bedømmes på præsentation, markedsføring og robotkørsel. 

 

5. årgang: Flygtningebørn i samarbejde med Røde Kors 

Livet i en flygtningelejr skal virkeliggøres for eleverne ved, at de selv opbygger en flygtnin-

gelejr med materialer, og Røde Kors bidrager med nødhjælpsfolk til lejren. Alle arbejder 

med at producere en hjemmeside i programmet Wix med henblik på at formidle informati-

on for flygtningebørns vilkår.  Eleverne skal lave en beskrivelse af Røde Kors-arbejdet for 

flygtningebørn ved at producere en tegneserie i Comic Life over børns rettigheder samt en 

musikvideo i Rapmaskinen fra Red barnet om det at være flygtning. De får herigennem 

indsigt i, hvor flygtninge kommer fra og skal koble det til børneliv i Danmark. Eleverne skal 

ud fra et oplæg arbejde med at skrive en berettende tekst om livet som flygtning samt en 

argumenterende tekst om det gode børneliv i Danmark. 

 

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

Alle elever arbejder med Minecraft Edu som designværktøj med henblik på at samarbejde, 

udvikle idéer, bygge, præsentere og give gensidig respons på hinandens konstruktioner og 

fortællinger. Rammen for forløbet er en storyline-fortælling, hvor eleverne bliver præsen-

teret for problemstillingerne i byen Grøndal, som er en bane designet i Minecraft Edu spe-

cielt til forløbet. På baggrund af fælles dialog i klassen og samarbejde i grupper skal elever-

ne udforske Minecraft og løse de givne opgaver og designe en skole med udgangspunkt i   

Antvorskov Skole.  



 

7. årgang: Vi spiller 

Eleverne skal i projektet udvikle spil gennem arbejde med Design to improve Life-

Kompasset, som beskriver en interaktiv innovationsproces, som bygger på, at produktet 

bliver testet gennem hele processen. Denne proces har stort fokus på brugeren/modta-

geren og er i vores øjne specielt velegnet til skole-/ og virksomhedssamarbejde. At innova-

tionsprocessen i denne sammenhæng anvender en interaktiv arbejdsmetode betyder, at 

eleverne hele tiden forbedrer et resultat og på den måde nærmer sig en kvalificeret løsning 

på et problem. Eleverne vil i projektet få kurser i hummingbird, scratch og makey-makey. 

Elevernes innovative proces vil dernæst bestemme deres fortsatte teknologiske vinkel på 

projektet. 

 

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

FeelYourFood 

Det overordnede emne for projektugen er Molekylær Gastronomi. Eleverne får en fælles 

introduktion til Sensorik af Marie Damsbo-Svendsen, FeelYourFood. Hun forklarer og ek-

semplificerer sensorik, flavor pairing og forskellige teknikker inden for molekylær gastrono-

mi. Ved molekylær gastronomi arbejder man med molekylerne i maden og ændrer disse. 

Mange af disse ændringer sker ud fra vores viden om sansernes samspil og forsøg med, 

hvordan ændringerne påvirker vores smagsoplevelser. Eleverne arbejder ud fra problem-

stillingen ”At gøre en kartoffel moderne”. 

 

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

Antvorskov Plejecenter 

Forløbet udbydes til science-elever, idet det forudsætter et basalt kendskab til programme-

ring.  

Forløbet tager afsæt i arbejdet med DTU’s robot Fable, som skal programmeres til at løse 

en problemstilling inden for ældre-/og plejesektoren. Eleverne introduceres til virkeområ-

der for robotter af DTU, som starter ugen op med et kort oplæg. Det er også DTU, som står 

for at præsentere temaet omkring ældre-/ og plejesektoren. Der etableres et samarbejde 

med Antvorskov Plejecenter, hvor elevgruppen får mulighed for at besøge plejehjemmet 

med henblik på at få idéer og inspiration til problemstillinger.  



 

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

Eleverne skal arbejde med at producere en kortfilm i samarbejde med NEXT. Der vil være 

professionelle filmfolk og manuskriptforfattere fra NEXT, som bidrager med sparring til 

både elever og lærere i processen. Herudover benytter vi os af værktøjet/hjemmesiden 

filmlinjen.dk.  Forløbet går fra den indledende planlægning og idéudvikling af en kortfilm til 

optagelse og redigering af filmen. Formålet med filmprojektet er at gøre eleverne bevidste 

om kortfilmens virkemidler. Vi arbejder på et samarbejde med Panorama biograf i Slagelse 

om at vise alle filmene på en ’kortfilms-festival’, hvor de bedste film kåres. Som en del af 

projektet bliver de fem bedste film belønnet med en filmlejrskole hos NEXT i uge 13.  

 

9. årgang: Verden i bevægelse 

I 9. klasse arbejder eleverne i en uge, dvs. i fem sammenhængende dage, med en projekt-

opgave. Eleverne løser en problemstilling, som de selv er med til at formulere.  Problemfor-

muleringen går på tværs af skolens fag og emner, og læreren tilrettelægger og differentie-

rer undervisningen, så den tilgodeser den enkelte elevs mulighed for at arbejde med pro-

blemstilling, indhold, arbejds-/ og undersøgelsesformer, kilder og materialer, udtryks-/ og 

formidlingsformer, at fremstille et produkt og at gennemføre fremlæggelsen. Eleverne skal 

anvende de teknologier, de har arbejdet med i løbet af deres skolegang fx hummingbird, 

lacercutter, 3D-printer, makey-makey, Mindstorm—EV3 m.v.  



Se mere på projektets hjemmeside http://learningtechlab.dk/ 

Eller følg os på  

 http://learningtechlab.tumblr.com/ og https://twitter.com/antvorskovskole 


