
LearningTechLab (LTL) 
 

Åbent Hus 
Antvorskov Skole 19. januar 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 

 
1 



Anbefalinger på baggrund af ICILS 
• IEA har netop offentliggjort 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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Baggrund for ansøgningen 
  
 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 

  
 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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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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Innovationsdøgn 2.0 
 
 Arbejdet med LTL startede som 

pilotprojekter for frontløbere og er senere 
gentaget med alle skolens lærere.  

  
 Det næste naturlige skridt i denne proces 

er at inddrage vores tre fødeskoler 
gennem et kompetence-udviklingsforløb 
med vægt på: 
  fagdidaktik 
  målstyring 
  teknologiinddragelse  

 i og på tværs af skolens traditionelle 
fagrække.   
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FIRE! 
  Vi vil i projektet tage afsæt i tænkningen bag 

 Fablab@schools.  
 
 Disse skoler 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 for andre  
• 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.  
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Inovatation og den åbne skole 
• 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  
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http://www.brorfelde.dk/
http://www.brorfelde.dk/
https://minecraftedu.com/
https://minecraftedu.com/
https://minecraftedu.com/
http://www.energitjenesten.dk/fa-et-skolebesog.html
https://www.mv-nordic.com/dk/produkter/lego-education-green-city
https://www.mv-nordic.com/dk/produkter/lego-education-green-city
https://skoleshop.rodekors.dk/temaer/flugt
https://minecraftedu.com/
https://minecraftedu.com/
https://minecraftedu.com/
http://gravityboardgames.com/
http://gravityboardgames.com/
http://feelyourfood.dk/
http://www.dtu.dk/
http://learningtechlab.tumblr.com/


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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LearningTechLab (LTL) - Hjemmeside 

http://learningtechlab.dk/


LTL – Blog på Tumblr 

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


Inspireret af fortiden, forankret i 
nutid – en vision for fremtiden 

 
Tanker om et LearningTechLab  
i Slagelse Kommunes skolevæsen 
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http://peteropfinder.dk/_hvordan/index.html


Hvad vil vi gerne kendes for? 
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https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.flickr.com/photos/alextolstrup/5080760413/&ei=DQ3CVLW1BYP7PM_agHg&bvm=bv.84349003,d.ZWU&psig=AFQjCNHL9BwVDBrxA-EjDk-AHFieAbnSbw&ust=1422089855882218
http://www.aros.dk/besoeg-aros/udstillinger/
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.esbjerg-harwich.dk/esbjerg/&ei=pQ3CVMeLLsyuPLSFgbgF&bvm=bv.84349003,d.ZWU&psig=AFQjCNFYyxOzb886taNjPEdveu0dPvwS0A&ust=1422090017097431


 
Slagelse som videns- og uddannelsesby 

i fortiden – og i fremtiden 
  

  »For at leve op til målsætningen om at sikre og 
udvikle rammerne for et fritidsliv, som muliggør et  
familieliv med fokus på bevægelse, aktivitet og 
sundhed, vil vi: Skabe mulighed for fælles 
aktiviteter for børn og voksne. 

 Sikre rammerne som muliggør et aktivt fritidsliv 

 Arbejde for at skoler og dagtilbud har fokus på  

 læringsmiljøer og udvikling.« 

    
 Slagelse Kommunes bosætningspolitik 
 

 »Vi vil styrke erhvervsudviklingen og skabe vækst i 

kommunen ved at satse på innovation og samarbejde 

mellem virksomheder og uddannelser. 

Ved at udvikle nye uddannelsesmiljøer og udnytte 

kommunens store mangfoldighed, vil vi styrke 

uddannelsesniveauet, hæve indtægterne og skabe 

mere tryghed og sammenhæng i hele kommunen.« 
 

 Slagelse som videns- og uddannelsesby 
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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.tv2oj.dk/artikel/129070:Syddjurs--Ingen-skilte-til-sommerland&ei=IHvHVMfqM4a3UYvgg7AE&bvm=bv.84349003,d.d24&psig=AFQjCNHkPeZgw_wegkZJg8oPYZ-ei8GObQ&ust=1422445710540543


Innovation og iværksætteri 

 »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 
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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


Den åbne skole – lokalt, nationalt og globalt 

  
 Målene med folkeskolereformen er: 
 
 at knække den sociale arv og at sikre, 

at alle elever bliver så dygtige som 
mulige  

  
 at skabe en anderledes og mere 

varieret skoledag  
  
 at åbne skolen mod resten af 

samfundet, så læringen bliver mere 
autentisk 

 

»Eleverne skal kunne relatere de faglige 
problemstillinger i skolen til deres hverdag og 
virkeligheden uden for skolen (…) Elevernes 
hverdagsliv skal bringes ind i skolen – og omvendt. 
Eleverne skal også lære at samarbejde, være 
kreative, 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 

 

17 



De fire C’er i det 21. århundrede 

• Creator – Arbejde 
produktorienteret. 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


21th Century skills 
• Kritisk tænkning 

• Kommunikationsfærdigheder og 
samarbejdsevne (kollaboration) 

• Design- og innovationstænkning 

• Evne til løsning af komplekse problemer 

• Teknologisk mestring 

• Digitalt medborgerskab 

 

»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 netværksstrukturer.« 
 

Lektor og Ph.d i IT og læring, Karin Tweddell 
Levinsen, Aalborg Universitet 
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http://www.connectionsacademy.com/blog/posts/2013-09-16/How-Online-Education-Builds-Career-Readiness-with-the-4-Cs.aspx


’Raise the bar’ 
- The blessing of failure 
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Professor Ole Sejer Iversen, 2015 

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


»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’ 
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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 

 

Et moderne lærings-laboratorie (LAB) 



 
Den innovative skole –  

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 og LEGO-Green-City 
• Unge Forskere 
• Innovationsdøgn 
• Fremtidens hus - UVM projekt 
• IT-demonstrationsskole 
• Samarbejde med kulturelle 

institutioner (DR, Hørsholm bibliotek, 
Gladsaxe Kommune) 

• Model-skole for Europaskolen i 
Bruxelles 
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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


 
 

»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 

»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 

»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 

Hvad siger omverden om LTL? 

» Antvorskov skole er humlebien, der ikke ved, at 
den ikke kan flyve. « 
 

Professor Ole Sejer Iversen,  
Aarhus Universitet 23 

https://www.youtube.com/watch?v=jqTKLkcESlo
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.absolut-skadedyr.dk/skadedyrsguide/humlebi/&ei=zgzCVP3QCIXBOavggbgL&bvm=bv.84349003,d.ZWU&psig=AFQjCNGzB0rsOVC0D-7KTcf4iVyNc63W8w&ust=1422089793337569


Hvad siger eleverne? 
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https://www.youtube.com/watch?v=72laFt-qhBU
https://www.youtube.com/watch?v=QEYoCrRGGbU


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 
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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


 
Show-room for firmaer, der laver 

teknologier til undervisning 
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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.siemens-home.pt/logo-siemens.html&ei=pjfCVMmnEYKHO6K8gPgC&bvm=bv.84349003,d.ZWU&psig=AFQjCNHr5oLJAH-vab2BfQEqUoTxAxvoHA&ust=1422100744523062
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://education.lego.com/en-us/lesi/newsroom/media-library&ei=0TfCVMLiC8LjO7m1gPAN&bvm=bv.84349003,d.ZWU&psig=AFQjCNGHMBDf9P_pXf7So_drGoeqtRqbpA&ust=1422100813051350
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.humanoides.fr/2012/07/23/aldebaran-robotics-cherche-ingenieurs/&ei=_zfCVLSmO8XDOeC7gbgK&bvm=bv.84349003,d.ZWU&psig=AFQjCNFACJcIV6CJUrKyQzi-Rr-WJ15Juw&ust=1422100850955416
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.sif.dk/AV-l%C3%B8sninger.aspx?ID=250&ei=KDjCVPm_BYjKOaCfgNgO&bvm=bv.84349003,d.ZWU&psig=AFQjCNEwfkuB7zsGcOcXPxtKMWZvkCQ2Eg&ust=1422100894280075
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://3blmedia.com/News/CSR/Monsanto-and-Novozymes-Team-Provide-Sustainable-Bioagricultural-Solutions&ei=_oDHVPT_NcLzUp2hhOAF&bvm=bv.84349003,d.d24&psig=AFQjCNEWn3GhMn7v2dpAf92aMj0fTlagRw&ust=1422447198445478
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://vfsa.dk/anne-bornfeld&ei=MIHHVPneNsfzUqqzgZAK&bvm=bv.84349003,d.d24&psig=AFQjCNHumVnPCC0oJP0T79an6c1xSMdtpA&ust=1422447273268568


Hvem følger og støtter LTL? 
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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.apmollerfonde.dk/folkeskolen.aspx&ei=_DjCVKymIs3LPZWwgUA&bvm=bv.84349003,d.ZWU&psig=AFQjCNGb4clcWvXwwnA-T8ONl-YYMayI_g&ust=1422101095684883
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.apmollerfonde.dk/folkeskolen.aspx&ei=_DjCVKymIs3LPZWwgUA&bvm=bv.84349003,d.ZWU&psig=AFQjCNGb4clcWvXwwnA-T8ONl-YYMayI_g&ust=1422101095684883
http://www.lbforeningen.dk/
http://www.uvm.dk/
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://mbg.au.dk/en/about-the-department/departmental-logo/&ei=YYHHVPD8Cca4UeiKgJAO&bvm=bv.84349003,d.d24&psig=AFQjCNFW5hI1KTVKP91t7u9BKIu2_wlGpA&ust=1422447321805541
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.grail-project.eu/?page_id=81&ei=wTnCVJf9JIT6PISMgdgP&bvm=bv.84349003,d.ZWU&psig=AFQjCNFi0kFxIMzwFqRe0dtm19LuQirHHg&ust=1422101297174494


Feed-back på prospektet (1) 

»Jeg synes at det er et super prospekt, holder helt 
den stil, der altid kendetegner Antvorskov Skole og 
netop i god pagt med skolereformen (…). Så se 
endelig at komme videre med det. Det er dejligt at 
der fremstilles noget forskningsbaseret viden, og 
ministeren vil givet være himmelhenrykt... «  

 
Mange hilsener 

Professor Niels Egelund, Aarhus Universitet 

»Jeg har mottatt prosjektet og ikke minst lest. Kort 
sagt er jeg meget imponert. Jeg håper indelig at dere 
får realisert mest mulig av dette. Her har dere satt 
teknologi inn i en flott og bred læringssammenheng. «   
 

Lykke til med et viktig arbeid 
Professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark 
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»Antvorskov Skole LearningTechLab er et projekt, der i høj grad tænker it 
ind i skolekonteksten med et fremtidsrettet perspektiv (…) Ved at eleverne 
arbejder produktionsorienteret, som didaktiske designere og med 
forskellige digitalt baserede objekter tilgodeses grupper af elever, som ikke 
altid markerer sig i traditionelle læringsmiljøer. «  

    Mange hilsner 
Professor Birgitte Holm Sørensen, Aalborg Universitet 
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»Jeg er meget imponeret over hele tankesættet, initiativet og 
det kanon spændende hus. Det virker meget ambitiøst, men dog 
ikke som et fantasiprojekt trukket ud af den blå luft.  
 
LearningTechLab er et meget ambitiøst og gennemarbejdet 
koncept, som fortjener sin gang på jord, hvis der gives plads i 
nuværende regelsæt til, hvordan en folkeskole skal se ud og 
fungere samt ressourcer herunder penge til såvel fysiske forhold 
som kompetence-investeringer.« 

 
Vicepræsident Erik Kaare Larsen,  

 Dansk Bank 

 

»Mange tak for at sende mig et eksemplar af det flotte 
prospekt omkring Learning TechLab på Antvorskov Skole. 
Det ser rigtig spændende ud, og det er tydeligt, at skolen 
er i front, hvad angår nye former for læring og brugen af 
robotter i undervisningen.  
 
Der er flere elementer, som jeg finder spændende: Tanken 
om et laboratorium og de metoder/tilgange som det 
fostrer; Muligheden for at gøre eleverne fortrolige med 
programmering; Innovation som et fokusområde og ikke 
mindst interessen for partnerskaber på tværs af skole, 
universiteter og erhverv.  
 
Novozymes har helt klart brug for at sikre en fremtidig 
generation af gode medarbejdere – både forskere og 
andre. Vi har også nogle klare mål, som udtrykker vores 
ambition om at uddanne mennesker omkring os i det store 
potentiale som biologien rummer – og vi ser uddannelse er 
en væsentlig forudsætning for fremme en bæredygtig 
udvikling.  
 
Jeg glæder mig til at se, hvad fremtiden bringer for 
projektet, skolen og ikke mindst de kommende 
generationer. « 

Novozymes 

 

Feed-back på prospektet (2) 
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»Innovation, tech-videnskab og digitalisering er gået hen 
og blevet såkaldte buzz-words, ikke kun i dagens 
Danmark, men så sandelig også i den danske folkeskole. 
Jeg må indrømme at jeg har været i tvivl, om Danmarks 
ungdom har det der skal til for at begå sig i konkurrence 
med det store udland.  
 
I efteråret var jeg inviteret til at tale for Antvorskov 
Skoles 9. klasser, om hjemmesider. Jeg kan vist godt 
afsløre nu, at en stor del af min tvivl blev gjort til 
skamme. Herfra skal lyde en stor ros til især eleverne – 
men så sandelig også lærerne – der endnu engang viser, 
at danskerne i min optik, er nogle af de skarpeste i 
verden i den svære kunst at reflektere.  
 
Fortsæt med at give vores unge, de rette redskaber til at 
kunne klare sig på det store, skræmmende, 
globaliserede internet. De fleste tekniske færdigheder og 
teorier kan læres hen ad vejen. Det kan være sværere at 
tilegne sig evnen til at tænke kritisk og reflekterende, 
når man kommer længere hen i livet. 
 
Bliv ved med at tænke over, at vi trods alt gerne må 
introduceres til fremtiden – før den glider forbi.« 
 

Digital medierådgiver David Ledstrup, 
Bigum &Co   

 

»Samarbejdet med Antvorskov Skole har givet os alt, hvad 
vi ønskede os. Det har været en fremragende mulighed for 
at indføre lærere og elever i vores medie-pædagogiske 
praksis og samtidig have mulighed for at observere, 
hvordan det med glæder og udfordringer udspiller sig.  
 
Processen er stadig i gang, men vi er allerede i gang med 
at finjustere vores aktiviteter – og udvikle nye – med 
udgangspunkt i den viden, vi har høstet gennem 
samarbejdet med Antvorskov Skole. 
 
Antvorskov skole er en typisk skole i det digitale midterfelt. 
Men med det nuværende A.P. Møller Fondsstøttede 
projekt, hvis vision er at medier skal blive en integreret del 
af (undervisnings) kulturen på skolen, og ikke mindst qua 
den meget professionelle måde, det er tilrettelagt og ledet 
på, er det ganske givet, at skolen bevæger sig i retning af 
det digitale førerfelt for skoler.« 

 
Producer Torben Larsen  og 

 direktør Ulrik Krapper,  
Station Next 

 

Feed-back på baggrund af A. P. Møller (1) 
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»I Plastindustrien er vi meget optagede af, at vi både som 
samfund og som industri bliver bedre til at genbruge og 
udnytte ressourcerne i plasten. Derfor arbejder vi aktivt for 
at sikre, at politikerne er ambitiøse på området og for at 
finde på nye måder at genbruge plastaffald til nye 
produkter. Her har det været rigtig spændende at arbejde 
sammen med nogle virkelig dygtige og motiverede elever. 
De kan med udgangspunkt i deres hverdag komme med 
nogle helt konkrete inputs til, hvordan vi kan gøre.« 

 
Miljøkonsulent Jakob Clemen, 

Plastindustrien 

 

» I CONCITO ser vi det som helt afgørende for vores 
samfunds fremtid, at børn og unge bliver klædt på med 
aktuel viden om klimaforandringerne, og at vi involverer 
dem i at udtænke nye grønne løsninger. Det er vigtigt, at 
eleverne kan give sig i kast med konkrete og virkelige 
udfordringer, og at deres løsningsforslag efterfølgende 
kommer i spil i den virkelige verden. Derfor er vi utrolig 
glade for, at være en del af projektet sammen med 
Plastindustrien og de skarpe og kreative 9. klasses elever 
fra Antvorskov skole.« 

Projektleder Synnøve Kjærland, 
CONCITO's Klimaambassade 

 

»Det, at vores udfordring er stillet af Plast-
industrien og de virksomheder, der arbejder 
med det her hver dag, gør, at det bliver mere 
virkeligt, end hvis det bare var noget vores 
lærere havde fundet på. Samtidig har vi fået 
nogle gode inputs fra Plastindustrien til vores 
arbejde undervejs.« 

Skoleelev  Madina Safdary,  
Antvorskov skole 

 
»På LearningTechLab utmanas eleverna på 
danska Antvorskov skola av sin egen nyfikenhet. 
I samarbete med företag och forskare får 
klasserna en roll i utvecklandet av ett nytt 
samhälle.« 

Journalist Anna Gjöres, 
Lararnyheter.se 

 
»Det tager mega lang tid og er svært, men det 
er bare så fedt, når det endelig virker. « 
 

Elev i ESA-projektet Andreas Klit, 
Antvorskov Skole  

 
 

Feed-back på baggrund af A. P. Møller (2) 



Hjælp os med at tænke videre 
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