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Udvikling af teknologiske- og digitale kompetencer med høj faglighed i 
og på tværs af fagene på Antvorskov skole og tre fødeskoler 
 

”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 

Resumé  
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.  

Med afsæt i laboratorietanken har vi de seneste år gennemført kompetenceudvikling af skolens 

lærere.  I et laboratorium er intet givet på forhånd; under ordnede og strukturerede former 

undersøger man, om de hypoteser, man havde, til at begynde med, kan holde. En slags 

pædagogisk praksislaboratorium, 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. Det vi i særlig grad er optaget af, er den ændrede dynamik og heraf følgende læring, der 

sker i klasserummet, når læreren sætter undervisningens ramme, men lader det være op til 

eleverne at være medskabende didaktiske designere på det konkrete projekt.   

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 kompetenceudviklingsforløb med vægt på fagdidaktik, målstyring og 

teknologiinddragelse i og på tværs af skolens traditionelle fagrække. 

Kompetenceudviklingsforløbet skal integreres eksemplarisk i skolernes dagligdag hen over et helt 

skoleår, for at sikre at forløbene bliver de første i en evig kæde af forløb, som hele tiden udvikler 

ikke alene den enkelte elev og lærers teknologiske og didaktiske kompetencer, men hele skolens 

lærings- og evalueringskultur. Det er til implementering af denne proces, at denne ansøgning skal 

ses.  
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Projektets baggrund 
Antvorskov Skole har gennem målrettet kompetenceudvikling af skolens lærere, de senere år 

oplevet klart forbedrede og stabile elevresultater. Men skolen må også erkende, at der er opnået 

et stagnerende niveau, hvorfor vi har svært ved at se, hvordan vi med en uændret 

undervisningstilgang skal kunne leve op til folkeskolereformens krav om at gøre alle elever 

dygtigere i dansk og matematik samt kunne knække den sociale arv. Vi ser ofte, at de bedste 

elever underpræsterer, og de socialt svage elever har svært ved at se sig selv som lærende.  

Vi vil derfor gerne ’raise the bar’ dvs. skabe nogle mere tydelige forventninger til alle elever, men 

samtidig skabe en skolekultur som i højere grad er elevcentreret og som tvinger eleven til at tage 

aktiv del i læringsrummet. Vi ønsker inspirerede lærere, der i højere grad ser hinandens styrker og 

videndeler med hinanden, og vi ønsker at skabe en undervisning, som eleverne har svært ved at 

lægge fra sig, når klokken ringer – en skole eleverne ikke vil hjem fra.  

Gennem mange år har vi derfor eksperimenteret med en produkt- og problembaseret tilgang til 

læring knyttet til inddragelse af teknologi; Antvorskov Skoles LearningTechLab. Vi har gennem 

deltagelse i LEGO’s FLL-konkurrencer, naturfagsmaraton, Unge Forskere m.v. set hvordan 

processen op til konkurrencerne skaber en helt anden tilgang til læring hos alle typer af elever, og 

vi har derfor ønsket at skalere denne erfaring, så den ikke kun ses i isolerede øer hos særligt 

dedikerede lærere og elever, men i højere grad kommer til at gennemsyre hele vores skolekultur. 

Med projektet ønsker vi derfor at kompetenceudvikle ikke alene lærerne, men lærerne og elever i 

fællesskab. Vi oplever alt for ofte at kompetenceudvikling af lærere alt for hurtigt taber sin effekt i 

det krydspres, der er i en travl hverdag. Det er derfor vigtigt, at elever og lærere i LearningTech 

Laboratoriet sammen forstyrres og flyttes i den traditionelle måde at gribe undervisningen an på.  

Aktiviteter  
Det er vigtigt for projektet, at det inddrager ikke alene Antvorskov Skoles lærere og elever, men 

også de fødeskoler, hvis elever vi modtager i overbygningen: Hvilebjergskolen, Hashøjskolen og 

Flakkebjerg Skole. Det er vigtigt, at der skabes et fælles sprog på føde- og hovedskoler, så eleverne 

fra skolestart socialiseres ind i denne måde at være lærende elev. Vi har de sidste 1½ år deltaget i 

Undervisningsministeriets it-demonstrationsskoleprojekt om eleven som producent og didaktisk 

designer. Her har vi set, hvor meget lettere det er at skabe en kulturforandring i 1. frem for i 5. 
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klasse. Det er derfor vigtigt, at eleverne lærer at arbejde undersøgende, produkt- og 

problemorienteret lige fra skolestart.  

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.  

Med digital fabrikation er målet ikke produktet i sig selv, men mere de vidensprocesser, der 

sættes i spil. Eleverne skal lære at kvalificere deres ideer og 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 processen kan føles autentisk, er det vigtigt, at baggrunden for 

projekterne skabes af aktører uden for skolen fx gennem problemstillinger fra det lokale 

erhvervsliv. Med afsæt i en case fra en virksomhed kan eleverne arbejde med et projekt, hvor 

skolens traditionelle fag og fagfaglighed sættes i spil.  

Tids- og aktivitetplan 
Uge 32 2015 

Projektet for de fire skoler kickstartes i uge 32 med tre oplæg: Lektor Karin Levinsen, Aalborg 

Universitet: ’Hvordan får man eleven til at forstå sig selv som lærende - i mødet med teknologi og 

fag’, Professor Ole Sejr Iversen, Aarhus Universitet: ’Fablab@school: Uddannelse af den næste 

generation af kreative tænkere’ samt et kursus i opstilling af læringsmål samt differentierede 

elevmål i og på tværs af fag. 

 

Med inspiration fra oplæg og kursus arbejder lærerne nu i årgangsteams med at udforme et 

undervisningsforløb på 10 lektioner med lige dele vægt på fagdidaktik, målstyring og 

teknologiinddragelse. Forløbene skal være tydeligt beskrevet med læringsmål på tre 

differentierede niveauer: Det alle skal nå, det nogle skal nå, og det de færreste skal nå. Lærerne 

skal beskrive mål og delmål/ milepæle samt konkrete faglige kurser/ input til eleverne til brug i 

projektet. 
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Med afsæt i de konkrete projektplaner deltager alle lærere fra de fire skoler nu i forskellige 

teknologi-workshops med undervisere udefra – på forskellige kompetenceniveauer – i fx brug af 

Hummingbird, Scratch, MaKey MaKey, App shed, Edublog, Arduino m.v. Dette er tænkt som 

starten på en række af workshops i teknologier, der strækker sig ud over hele året fx onsdage. 

Denne form har vi tidligere haft stor succes med – så små og meget specifikke workshops tilbydes 

drypvis hen over året som inspiration for de igangværende projekter. 

 

Uge 33-41 2015 

Teknologiprojekterne af ca. 10 lektioner(pilotforløb) afvikles på alle årgange på de deltagende 

skoler. Lærerne på tværs af de fire deltagende skoler observerer hinandens undervisning. I 

observationen lægges meget vægt på de ændrede elev- og lærerroller. 

 

Det er et krav at læreren i pilotprojekterne giver feedback til eleverne samt skaber rum for peer til 

peer evaluering ud fra fastlagte krav. 

 

Der skabes i perioden en møderække – mandage - med tid til refleksionsgrupper og fælles 

videreudvikling af forløb. Som led i refleksionsmandagene kan der være tilbud om faglig sparring 

fra dygtige fagdidaktikere udefra for at skabe de nødvendige faglige forstyrrelser. 

Torsdag d. 8/10: Fremlæggelse af pilotprojekterne med indlagt peer to peer feedback (elev-elev) 

To og to klasser på årgangen formidler på skift for hinanden. Grupperne er på forhånd bedt om at 

tænke formidlingen ind via interaktion med tilskuerne fx gennem quiz, spørgsmål eller andet. 

Elever, der bevæger sig rundt giver feedback efter en fastlagt model: Hvad var det faglige indhold i 

gruppens oplæg? Hvad ville de formidle? Hvad lærte jeg af at høre/ se oplægget? 

 

d. 14.-15. november 2015 - Pædagogisk Seminar 

På et pædagogisk seminar arbejder lærerne med afsæt i pilotprojekterne i årgangsteams med at 

udforme et undervisningsforløb af en uges varighed dvs. henholdsvis 30, 32 eller 35 timer 

(indskoling, mellemtrin, udskoling) igen med lige dele vægt på fagdidaktik, målstyring og 

teknologiinddragelse. Forløbene skal være tydeligt beskrevet med læringsmål på tre 

differentierede niveauer: Det alle skal nå, det nogle skal nå, og det de færreste skal nå. Lærerne 
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skal beskrive mål og delmål/ milepæle samt konkrete faglige kurser/ input til eleverne til brug i 

projektet. 

Ledelserne på de fire skoler udvikler i samarbejde med det lokale erhvervsliv og kommunale 

institutioner en række autentiske projekter, som lærerne kan vælge at tage afsæt i, når de 

udformer ugeprojekterne til årgangen. De lokale aktører deltager evt. på seminaret med et kort 

oplæg om problemstillingen/ projektet. Årgangene kan også vælge at tage afsæt i et fælles tema 

med inspiration fra problematikker i fagene. 

 

Uge 47 2015 - uge 6 2016 

Alle ugeforløb indledes med et innovationsdøgn med overnatning, hvor lærere og elever med 

facilitatorer udefra kommer godt i gang med projektet. 

Torsdag d. 11/2: Alle klasser udvælger 1-2 klasseprojekter, der skal præsenteres. De 

fremlæggende grupper tænker formidlingen ind i fremlæggelsen via interaktion med tilskuerne fx 

gennem quiz, spørgsmål eller andet. Eleverne, der bevæger sig rundt giver feedback efter en 

fastlagt model: Hvad var det faglige indhold i gruppens oplæg? Hvad ville de formidle? Hvad lærte 

jeg af at høre/ se oplægget? 

 

Uge 8-9 2016 

Evaluering af det samlede projekt for alle lærere og ledelser. På baggrund af erfaringerne 

udarbejder lærerne en individuel kompetenceplan for sin videre udvikling på området og i 

trekanten: fagdidaktik, målstyret undervisning og teknologiinddragelse: Hvor er jeg? Hvad vil jeg 

gerne blive bedre til? Hvordan kommer jeg derhen? 

 

Uge 9 2016  

Formidling af projekterne for andre skoler og kommuner på Danmarks Læringsfestival 

repræsenteret ved elevgrupper og lærere fra de fire deltagende skoler. 

 

Uge 10-18 2016  

Workshops med undervisere udefra med afsæt i lærernes individuelle kompetenceplaner og som 

inspiration til det fortsatte arbejde. Så skolerne i uge 32 2016 er klar til at starte en gang til. 
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Forankring hos deltagende ledere og pædagogisk personale  
Skoleåret 2013/14 blev indledt med appetitvækkere inden for teknologi og didaktisk alt sammen 

knyttet til eleven som producent og didaktisk designer. 17 lærere meldte sig efterfølgende som 

frontløbere. De arbejdede hen over efteråret med at udvikle undervisningsforløb med inddragelse 

af ny teknologi i den nye didaktiske ramme.  Erfaringerne fra efteråret blev videregivet internt på 

skolen, hvorefter alle lærere i foråret forpligtede sig til udarbejdelse og gennemførelse af 

minimum ét tilsvarende undervisningsforløb. 

I indeværende skoleår 2014/15 er alle lærere på Antvorskov Skole forpligtet til fire projektforløb 

med forskelligt fokus på didaktikken (de forandrede lærer-elev roller, inddragelse af erhvervsliv, 

case-orienteret problemstillinger, opbygning af undervisningsforløb med målstyring osv.) Heraf 

skal minimum to af projekterne involvere ny teknologi, så der arbejdes både med lærernes og 

elevernes teknologikompetencer. 

Det betyder, at vi de sidste to år har fået sat en udvikling i gang, hvor lærerne nu begynder at 

efterspørge flere konkrete kurser og mere hardware. Både lærere og elever - og her ikke mindst 

lærere og elever fra vores fødeskoler - oplever, at der er kompetencer, de mangler og gerne vil 

udvikle. Set fra et ledelsesmæssigt perspektiv og fra lærernes tilbagemeldinger, har vi brug for en 

tredeling i a) kompetenceudvikling med input udefra på teknologi og didaktik, b) rum og tid til 

innovativ udvikling af didaktik i praksis samt c) faglig sparring på arbejdet med niveaudelte 

læringsmål.  

Ledelsesmæssigt er der allerede nu stor efterspørgsel på de første praksiserfaringer, men vi har 

brug for at få udviklet den strategiske plan for erfaringsudveksling samtidig med, at vi arbejder 

med den fortsatte bevægelse og implementering af en ny undervisnings- og læringskultur. I dette 

arbejde har vi et gensidigt ønske om at knytte de fire skoler tættere sammen ikke kun på lærer-

niveau, men også i forhold til den strategiske og driftmæssige ledelsesdel af projektet. 

Forventet resultat af projektet  
At implementere en så radikal anderledes måde at skabe forandring på kræver en fundamental 

anderledes tilgang til ledelse. Det er vigtigt at skolens ledelse gennem bindende aftaler forpligter 

lærerne til forløbet, sikrer at der skaffes udefrakommende katalysatorer for processen, skaber 

plads til refleksion undervejs, og sidst, men ikke mindst, skaber rum for at lærere videndeler med 
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hinanden. Målet er ikke ’bare’ at lære ny teknologi/ pædagogik/ didaktik, men at lærere i højere 

grad bliver ’selvprogrammerende’. Der skal altså indtænkes metarefleksion i forløbet.  

Med projektet forventer vi at blive klogere på spørgsmålene: 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? Og ikke 

mindst 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. Vi 

håber i forbindelse med projektet at kunne udvikle nogle enkle værktøjer til mål og 

milepælsbeskrivelser for eleverne, så de hele tiden er klar over de faglige krav og de 

forventninger, der er til deres produkt. 

Evaluering  
IEA undersøgelsen af 8. klasser digitale kompetencer (ICILS) i hele verden, er netop offentliggjort. I 

rapporten fastslås det, at it i de danske skoler anvendes meget traditionelt: ”Det viser sig at 

danske elever anvender internettet til informationssøgning og til de simple sociale 

kommunikationsformer væsentligt mere end gennemsnittet af de øvrige landes elever, mens de 

ikke udfører mere avancerede kommunikationsformer som at skrive og kommentere blogindlæg, 

spørge og besvare spørgsmål i fora og udarbejde hjemmesider lige så jævnligt som deres 

jævnaldrende i de andre deltagende lande.” (s. 81). Det rapporten efterspørger er således en mere 

kritisk og undersøgende tilgang til brugen af teknologi. Eleverne skal ikke alene være receptive 

brugere, men i højere grad produktive producenter af digitale produktioner. Forskerne bag den 

danske rapport efterspørger en mere elevcentreret, undersøgende og samarbejdende tilgang. 

Udfordringen bliver derfor, hvordan vi udvikler lærernes kompetencer, så dette i højere grad 

bliver tilfældet.  

I vores evaluering af projektet vil vi tage afsæt i ICILS kompetenceniveauer samt rapportens 

anbefalinger:   

 Alle elever på de fire skoler skal op på niveau 2 uanset køn og social baggrund, samt ikke 

mindst at få langt flere elever op på niveau 4 som kritisk forbruger og bevidste producenter 

af digitale produktioner - herunder ikke kun traditionelle digitale produktioner som 

hjemmesider og blogs, men også mere hardcore teknologiske designprocesser.  
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 Lærerne skal efter projektets afslutning i højere grad dele materialer og teknologiforløb 

med hinanden. 

 Lærerne skal i langt højere grad være i stand til at udvikle og styre mere elevcentrerede og 

for eleverne vedkommende tværfaglige designudfordringer knyttet op til målene for de 

udvalgte fag og tydeligt brudt ned i kompetencemål, læringsmål, elevmål samt tydelige 

beskrivelser af milepæle og fagfaglige kurser. 

 Undervisningen på skolerne skal af elever og forældre i højere grad opfattes som 

undersøgende, samarbejdende og elevaktiverende. 

Formidling og videndeling  

Antvorskov Skoles LearningTechLab er ikke skabt i forbindelse med denne ansøgning, men er en 

tænkning, der langsomt er spiret og har udviklet sig gennem flere år. Vi ser denne ansøgning som 

vores mulighed for at få midler til at brede tænkningen ud til en større målgruppe. Første skridt er 

vores fødeskoler for her at få erfaringer som siden kan bruges til videndeling med skoler internt i 

nærområdet og siden i hele landet.  

Vi vil i forbindelse med projektet oprette en blog på skolens Edublog. Her er det meningen, at 

lærere (og elever) kan søge hjælp til konkrete teknologiske udfordringer, deling af forløb, konkrete 

´how to do’ manualer til hardware og software, efterspørge ældre elever til peer to peer forløb 

m.v. Bloggen skal også have en mere udadvendt del, hvor skolerne i projektet kan videndele med 

skoler uden for projektet. 

De deltagende skolers lærere og elever deltager i sommeren 2016 i Læringsmessen for der at vise 

eksempler på forløb og teknologiindragelse for andre kommuner, skoler og lærere. 

Vores erfaring er dog, at konferencer ikke altid er den bedste vej frem for videndeling, men 

derimod langt mere effektivt at få den viden projektet generer ud via nye fælles projekter. Vi vil 

derfor forsøge os med at udbyde fælles forløb bestående af kursuselementer for lærere, der skal 

bruges direkte i projektorienterede undervisningsforløb som afslutningsvis munder ud i fælles 

konkurrencer på tværs af skolerne. 
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Organisering 

Styregruppe:  En skoleleder fra hver af de fire skoler 

   En lærerrepræsentant fra hver af de fire skoler 

   En tovholder (souschef) fra Antvorskov Skole 

   En læringskonsulent fra Antvorskov Skole 

   En it-konsulent fra Slagelse Kommune   

 

Følgegruppe:  Forskere i IT og innovation fra Århus eller Aalborg Universitet 

   Undervisere fra UC i didaktik samt dansk/matematik 

Private konsulenter i teknologi, innovation, didaktik og dansk/matematik 

Skoleleder, tovholder og læringskonsulent fra Antvorskov Skole 

 

Erhvervsudvalg: Repræsentanter fra erhvervslivet  

Skoleleder, tovholder og læringskonsulent fra Antvorskov Skole 

 

Teknologi- og innovationsudvalg:  

Repræsentanter af konsulenter 

Skoleleder, tovholder og læringskonsulent fra Antvorskov Skole 

    

 

 
 
 
 
 
 
 

 


