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LearningTechLab (LTL) - Hjemmeside 

http://learningtechlab.dk/
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LTL på Twitter 

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


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 
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Kompetencer i det 21. århundrede 



Hvor går det godt! 

• Vi har haft en eksplosiv spredning af teknologi 

• I har deltaget i rigtig mange kurser og fået 
udviklet mange nye kompetencer i teknologi 

• Vi har fået udvidet samlingen af teknologiske 
læremidler  

• I har udviklet en lang række meget 
spændende undervisningsforløb 



Nu skal vi pløje! 

• Karins input… 

• Sammenhængende læring = roen ind i 
undervisningen 

• Innovativ og problemorienteret tilgang 

• Spiralprincippet 

• Åbne op for verden 

• Læringsmål 



Næste års ramme 

 

• 2 x projektuger 

• 1 x innovationsdøgn for elever 

• Sammenhængende tid til forberedelse og 
efterbehandling 

• Mulighed for ressourcepersoner som gæster  
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Observation og refleksion 
I skal observere hinanden og efterfølgende have en refleksionssamtale over 
spørgsmålene: 

 
• Hvor placerer jeg mig imellem at være en formidlende og en facilliterende 

lærer i dette projekt – skal beskrives ud fra konkrete eksempler, hvor du 
bevidst arbejder med din lærerrolle? 

• Hvad lykkes og hvad udfordrer lige nu?  
• Hvor vil jeg gerne arbejde mig hen i mod i min lærerrolle? 
• Hvordan kommer jeg dertil?  
 
Referat sendes til afdelingsleder og indgår efterfølgende som led i MUS hos 
skoleleder. 
 
I er sat sammen som par enten 2 og 2 eller 3 og 3 på tværs af fag, da 
refleksionen går på lærerolle og ikke faget. 

 



En anden tilgang - AI 
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Succes driver forandringer 









 
Appreciative Inquiry som 

udviklingsmetode 







4D-modellen 





Proces 
- I arbejder i jeres projektteam 

 

Der er 4 trin i 4D-modellen – vi skal arbejde med 
de første 3, så 3 x 

 

- 10 min individuelle input på post-it 

- 20 min kollektiv analyse af input på planche 



Hvad bringer fremtiden? 

Vi drømmer om: 

• en LTL-coach gruppe 

• Gruppen arbejder videre med de sidste 2 trin 

• Vi præsenterer jer for arbejdet 

• LTL-coachene bliver vores didaktiske 
sporhunde 

 



Men for nu  
10 min individuelle input på post-it 

20 min kollektiv analyse af input på planche 



Tillægsspørgsmål - Opdagelsesfasen 

• Fortæl om en situation, hvor du i særlig grad følte 
didaktikken lykkedes i projektugen? 

• Hvad værdsætter du mest ved sidste projektuge? 

• Hvilke nøglefaktorer gjorde, at netop det kunne 
lade sig gøre? 

• Hvad gjorde du specielt, som var medvirkende til 
at det lod sig gøre? 

• Hvad gjorde andre?  

 

 

 

 

 

 

 



Tillægsspørgsmål - Drømmefasen 
• Antvorskov Skole vil fortsat lægge stor vægt på 

arbejdet med teknologiinddragelse og udvikling af 
didaktikken i alle fag – så hvordan kan du forestille dig, 
at dit arbejde tager sig ud om to år? 

• Hvad skal der til for, at du og dine kollegaer får endnu 
bedre mulighed for at udvikle: 

 - individuel didaktiske kompetencer? 
 - kollektive didaktiske kompetencer? 
• Hvilken historie kunne du tænke dig at fortælle om 

vores didaktiske teknologisatsning på Antvorskov Skole 
om to år?  

 



Tillægsspørgsmål - Planlægningsfasen  

• Hvilke projekter skal vi arbejde sammen om 
for at udvikle den nye didaktiske vej? 

• Hvad skal du selv gøre for at realisere 
projekterne? 

• Hvilke projekter skal vi prioritere 
først/hvorfor? 



Opsamling 

• Hvad er vi gode til? 

• Hvad drømmer vi om? 

• Hvad vil vi gøre? 

 


