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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
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Indledning

LearningTechLab som idé er inspireret af både Maker- og Fablab-bevægelsen. Vi har fundet stor 

inspiration hos de danske 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 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 idéer 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 om overhovedet muligt skabes af aktører og/ eller cases 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. 

Der hvor LTL adskiller sig fra Fablab er i vores forsøg på at inddrage teknologien på alle klassetrin 

og ikke mindst i alle faglige sammenhænge. Designprocesser og teknologiinddragelse skal ikke 

være forbeholdt naturfagene, men skal kunne ses i og på tværs af alle skolens fag. 2



Baggrund for projektet

LearningTechlab er ikke et projekt skabt i forbindelse med ansøgningen om midler fra A. P. 

Møller fonden, men er en idé, der er vokset langsomt over de seneste år. Projektet begyndte 

for alvor at tage form, da 17 lærere på Antvorskov Skole i efteråret 2013 meldte sig som LTL-

frontløbere. Lærerne arbejdede hen over efteråret 2013 med at udvikle undervisningsforløb 

med inddragelse af ny teknologi i en ny didaktisk ramme med større elevinddragelse, 

læreren som facilitator for processen og laboratoriet som billede på den didaktiske ramme 

for processen. 

Projektet tog for alvor fart, da vi i foråret 2014 fra at arbejde med udvalgte lærere og elever 

søgte Undervisningsministeriet om penge til under titlen ’Fremtidens hus’ at afprøve 

didaktikken på hele 7. og 8. årgang. Erfaringerne herfra gjorde, at vi i skoleåret 2014/2015 

forpligtede alle lærere på Antvorskov Skole til at lave fire projektforløb med forskelligt fokus 

på didaktikken; de forandrede lærer-elev-roller, inddragelse af erhvervsliv, case-orienterede 

problemstillinger, opbygning af undervisningsforløb med målstyring m.v.. To af projekterne 

skulle endvidere inddrage ny teknologi for herigennem at udvide elevernes og lærernes 

teknologikompetencer. 

Sideløbende med LTL deltog 1. og 5. årgang fra skoleåret 2013/2014 til skoleåret 2014/2015 

i Undervisningsministeriets ’IT-demonstrationsskole-projekt’ med vægt på eleven som 

didaktisk designer og med en produktorienteret tilgang som på alle måder passede godt ind 

i det overordnede tankesæt for LTL.

»Med engineering træner vi 
frustrationsfasen og samarbejdet på en 
måde, som det foregår i virkeligheden. 
Det gør man jo ikke, når man skriver stil. 
(…) Alle starter som udgangspunkt ved 0, 
når vi går i gang med at arbejde med en 
ny teknologi, og en del viser sig at have 
evner, som hverken de eller vi anede, at 
de havde.« 

Skoleleder Søren Ranthe, 

Antvorskov Skole
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Læs mere på http://www.learningtechlab.net/stoette

http://www.learningtechlab.net/stoette


Dette var alt sammen baggrunden for at søge midler i A. P. Møller-Fonden, så vi i skoleåret 

2015/2016 for alvor har kunnet sætte strøm til LTL og udvide projektet og tankesættet fra 

alene at dække Antvorskov Skole til nu også at inddrage vores 3 fødeskoler: Hashøjskolen, 

Hvilebjergskolen og Flakkebjerg Skole. 

4 skoler, 99 lærere og 1569 elever har i dette år gennemført en meget lang række af 

foredrag og inspirationsoplæg, workshops til kompetenceudvikling for lærere og to 

innovationsdøgn; et for lærere og et for elever. Alle lærere har fået minimum 4 timers 

feedback og vejledning på undervisningsforløb og målstyring, og ikke mindst alle lærere og 

elever har gennemført to store projektuger, hvor alle fire skolers hverdag har været vendt op 

og ned. 

Men hvad har vi så fået ud af det? Skolerne er blevet beriget med mange nye teknologier, 

men vi har også fået flyttet på hele forståelsen af hvad god undervisning er og kan være. Vi 

har lært at samarbejde med verden omkring os og lært at se de læringsressourcer, der ligger 

lige foran næsen på os hos kollegaen, hos eleverne i klasserummet og måske også på det 

lokale plejehjem eller hos den lokale elektriker. 

Vi startede en rejse for 3 år siden – i starten med vandrestav og rygsæk og det seneste år 

med fly på 1. klasse. De mange midler har bestemt bragt os meget længere på rejsen, end vi 

turde håbe på, men vores opgave nu bliver at samle vandrestaven op - måske skaffe penge 

til et rejsekort - og fortsætte så rejsen ikke ender her. 

I denne rapport vil vi gerne se lidt tilbage på året, der er gået, for at se hvad vi har brugt 

midlerne på, og hvor det har bragt os hen. 4



Videndeling

»Her er det meningen, at lærere (og 
elever) kan søge hjælp til konkrete 
teknologiske udfordringer, deling af 
forløb, konkrete ”How to do’ manualer, 
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 
udenfor projektet.« 

Fra projektansøgningen

5

Det har været vigtigt for os fra starten at være åbne om LTL-projektet. Vi er som sagt meget 

inspireret af den pionerånd, vi mærker i Makers- og Fablab-bevægelserne og vil gerne have 

at omverdenen kan følge os; såvel når vi lykkes, som når projektet er svært. 

For at videndele i og om projektet tænkte vi, da vi skrev ansøgningen, at vi ville oprette en 

blog, den blev dog meget hurtigt udskiftet med en hjemmeside www.LearningTechLab.net, 

som i sin form er en blanding mellem en statisk hjemmeside og en mere dynamisk blog. 

Hjemmesiden savner dog med sin manglende chat-funktion muligheden for at realisere de 

idéer vi havde om ’her og nu videndeling’ mellem projektdeltagere. Denne del arbejder vi 

stadig med at realisere, men har endnu ikke fundet en brugbar form. 

For at få en mere dynamisk levendegørelse af projektet fra dag til dag, har vi valgt at udvide 

hjemmesiden med også at have platforme på de sociale medier 

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

Vi håber, at vi med tiden kan lede folk ind på hjemmesiden for herefter at blive guidet over 

på de sociale platforme – for at følge os der, og hvor vi forhåbentlig kan få en mere åben 

dialog i gang med verden omkring os ikke mindst med undervisere, forskere, elever og skoler 

rundt om i verden, der interesserer sig for det samme som os. 

Hjemmesider og sociale medier

http://www.learningtechlab.net/
http://learningtechlab.tumblr.com/
https://twitter.com/antvorskovskole


Videndeling

»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
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Ud over hjemmeside og de sociale medier har vi selvfølgelig også forsøgt at få 

pressedækning på projektet, men må også som tidligere sande, at det er svært at slå 

igennem som en almindelig folkeskole i de landsdækkende dagblade, mens de lokale aviser 

har været meget velvillige til at følge og skildre projektet. Sjællandske Medier med avis og 

TV-kanal har været meget interesserede i at dække nyheder om projektet og sikre at 

lokalsamfundet har været vidende om projektet. Desværre er det ikke muligt grundet 

ophavsrettigheder at lægge avisartikler ind på hjemmesiden, men man vil kunne læse de 

artikler, der ligger på mediernes netaviser.

Flere fagblade har det seneste år fået øjnene op for LTL-projektet, hvilket har ført til nogle 

spændende besøg og interviews med ledelse, lærer og ikke mindst elever i projektet. Master 

i it og læring Søren Peter Dalby var i projektets opstart ansat og skildrede projektet i sin blog 

på folkeskolen.dk. Journalist Anna Gjöres fra den svenske udgave af folkeskolen 

lararnasnyheter.se var på besøg og skildrede i de svenske læreres fagblad projektet. 

Også journalist Maria Behrendt fra Ingeniørernes fagblad har under overskriften ’Engenieer

the Future’ skrevet en artikelserie på fem artikler på deres site på nettet, og senest har 

skoleledernes fagblad Plenum med journalist Michael Diepeveen været på besøg på skolen 

og efterfølgende skrevet en artikel. 

Pressedækning og artikler i forbindelse med projektet
Læs mere på http://www.learningtechlab.net/presse

»Her får eleverne lov at lære med 
hænderne - og det er altså sjovest. På 
Antvorskov Skole i Slagelse er teknologi 
og naturvidenskab en integreret del af 
undervisningen, og eleverne er mestre i 
engineering: De programmerer robotter, 
udvikler sunde burgere og 3D-printer selv 
dele til deres projekter.« 

Journalist Maria Behrendt, 

Ingeniøren.dk

http://www.learningtechlab.net/presse


Åbent hus
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I forbindelse med vores første projektuge i efteråret fik vi en henvendes fra Malene Saltoft, 

der er it-vejleder i Køge Kommune. Hun besøgte skolen og fulgte i to dage en af lærerne og 

projektet om Robinsonade i Minecraft på 3. årgang. 

I forbindelse med den anden projektuge i foråret havde vi d. 19. januar inviteret 

samarbejdspartnere og byens ungdomsuddannelser til åbent hus. Formålet med besøget var 

– ud over at vise de mange flotte projekter frem - også at have tid til dialog om, hvordan vi i 

fremadrettet kan videreudvikle og udvide tankerne i LTL-projektet i brobygningen mellem 

grundskole og ungdomsuddannelser. Selve grundtanken i LTL er jo netop at arbejde på tværs 

af fag, alder og institutioner om teknologiske emner og designudfordringer.

Efterhånden som hjemmesiden og de sociale medier er kommet op at køre, er vi også 

begyndt at få henvendelser fra verden omkring os. Her i foråret havde vi besøg af Lorena 

Pedrajas, som er Ph.d. studerende fra Spanien. Hun fulgte under besøget et par klasser, for 

at opleve hvordan vi med LTL bringer teknologi og 21st Century skills ind i undervisningen 

med særligt blik for inklusionsaspektet. Hun fulgte undervisningen i de to klasser samt 

interviewede to elever i udskolingen, der netop var vendt hjem fra deltagelse i såvel Finalen i 

konkurrencen Unge Forskere som deltagelse i den Europæiske Finale i First LEGO League 

(FLL) i Spanien. Hun var interesseret i, hvordan de som elever oplever at være en del af LTL.

Læs mere på http://www.learningtechlab.net/skoletjeneste

http://www.learningtechlab.net/skoletjeneste
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Ud over foredrag, inspirationsoplæg og workshops samt gæstebesøg af prominente gæster 

som den amerikanske ambassadør Rufus Gifford og den danske astronaut Andreas 

Mogensen - har vi haft lektor Karin Levinsen fra Aalborg Universitet til at følge projektet for 

hele tiden at skabe tilpasse forstyrrelser i vores tænkning; et samarbejde vi bestemt ikke er 

færdige med endnu.

Endelig har vi haft besøg af en række kommuner (lærere, embedsmænd og politikere) fra 

bl.a. Ballerup, Høje Tåstrup, København og Århus, og en lang række skoler rundt om i 

Danmark er her i foråret begyndt at henvende sig med interesse for at komme på besøg. Vi 

har dog måttet flytte mange af besøgene til næste skoleår for at kunne tage ordentlig hånd 

om gæsterne. (Man kan løbende følge vores skolebesøg på hjemmesiden).

Åbent hus



Innovation
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Et af målene med LTL-projektet var at leve op til undervisningsministeriets tanker om 

innovation og entreprenørskab. Projektet tog derfor – som tidligere beskrevet - afsæt i 

modellen FIRE. 

Som opstart på årets projekt fik alle lærere derfor også to undervisningsgange i 

innovationstanken Design to improve life http://designtoimprovelife.dk/. Denne model 

sammen med FIRE og Væksthjulet http://vaeksthjulet.dk/ blev grundlaget for planlægningen 

af en lang række af forløb. 

I forbindelse med lærernes evaluering af året har vi spurgt ind til, hvilke innovative 

didaktiske modeller de har lagt til grund for deres undervisningsplanlægning. Mange kan 

redegøre for brugen af FIRE, Væksthjulet eller Design to improve life, men en gruppe af 

lærerne har desværre stadig ikke sprog til at favne innovation i undervisningen. De svarer 

målstyring og Blooms taksonomi og blander dermed læringsmål og innovation sammen. Der 

er ingen tvivl om, at vi fortsat skal have fokus på begrebet innovation og støtte op, så 

lærerne får et sprog at tale med og værktøjer til at styre de meget svære innovative 

designprocesser. 

Vi er endnu ikke der, hvor lærerne naturligt rummer det tværgående tema fra 

Undervisningsministeriet ’Innovation og entreprenørskab’ 

http://www.emu.dk/modul/innovation-og-entrepren%C3%B8rskab.

Design to improve life mv.

»En accept af en masse ubekendte i 
forhold til innovationsdelen – hvilket er 
fedt!«

Lærer i evaluering af projektet

http://designtoimprovelife.dk/
http://vaeksthjulet.dk/
http://www.emu.dk/modul/innovation-og-entrepren%C3%B8rskab


Innovation
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I forbindelse med frontløber-projektet i 2013/2014 opfandt vi et nyt begreb kalder 

’Innovationsdøgn’. Lærer og elever deltog dengang i 24 timers laboratoriearbejde, hvor de 

arbejdede side om side og med sparring fra indbudte gæster og med indbudte 

universitetsstuderende og forskere fra Aalborg Universitet. 

Døgnet var så fyldt med energi, at vi i dette projekt godt kunne tænke os at overføre det til 

den helst store skala, så alle lærere fra de fire skoler (omkring 100 lærere) fik lov at blive 

taget ud af hverdagen i 24 timer for sammen at kunne tænke store tanker. 

D. 12. til 13. november 2015 tog alle lærer og ledelser fra de fire skoler væk på hotel, for at 

få ro til at planlægge elevernes anden projektuge. Dette døgn er af rigtig mange lærere 

blevet fremhævet som positivt, og som det, der gjorde projektet til en succes. 

Lærerne har i en travl hverdag sjældent tid til fordybelse og faglige snakke, og vi oplevede at 

lærerne virkelig formåede at udnyttet de muligheder, der blev skabt med innovationsdøgnet. 

Hvor tit ser man ellers lærere i klædt joggingtøj og uldsokker diskutere didaktik og 

læringsmål på tre niveauer kl. 3 om morgenen. Helt klart en succes vi vil prioritere at 

gentage i kommende skoleår – også uden tilførte midler udefra.

Innovationsdøgn for lærere

»Optakt på Kobæk Strand gav en stor 
fælles planlægning, som naturligt 
fortsatte på skolen.«

Lærer i evaluering af projektet

»Tid til planlægning på innovations-
døgnet. Kompetente mennesker til at 
igangsætte ny viden.«

Lærer i evaluering af projektet



Innovation
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For at kunne tage lærerne ud af undervisningen i så mange timer, var vi nødt til stort set at 

lukke skolen ned, og mindre skoler valgte at sætte forældre ind som undervisere samt andre 

kreative modeller. For at kompensere eleverne, valgte vi derfor også at afholde et 

innovationsdøgn for eleverne. 

Der er ingen tvivl om, at dette var en ny konstruktion for mange lærere, elever og ikke 

mindst forældre. Men 65, 3 % af forældrene svarer at døgnet var en god oplevelse for deres 

barn og 23, 4 % siger, at det delvist var en god oplevelse. Der er ingen tvivl om at mange af 

de praktiske udfordringer ved at skulle have så mange overnattende børn med hvad heraf 

følger af bespisning, overnatning m.v. fylder i evalueringerne og blokerer for en egentlig 

evaluering af innovationsdelen. Dog udtrykker 46,1 %, at der var planlagte aktiviteter, som 

eleverne ikke kunne have lavet på en almindelig skoledag – og 27 % af forældrene mener, at 

deres barns udbytte af aktiviteterne var større end på en almindelig skoledag. 

Vi har derfor valgt også at inddrage innovationsdøgn i det kommende skoleår for her at have 

mulighed for at bygge på sidste års erfaringer.

Innovationsdøgn for elever



Teknologiinddragelse

»Når vi får nye klasser, så ændrer vores 
behov sig. Det har været umuligt at have 
workshops i alt, hvad hjertet have lyst til, 
så vi håber på videndelig på lærer-
værelset med de nye teknologier, som vi 
allerede har på skolen, så de ikke bare 
kommer til at samle støv.«

Lærer i evaluering af projektet
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Listen over teknologier, der naturligt nævnes på skolerne er steget markant gennem 

projektet. Vi har i evalueringen med lærerne spurgt ind til hvilke teknologier, de har fået 

kursus i, hvilke de har anvendt sammen med elever, og endelig hvilke de ville kunne 

undervise kolleger i – så vi fremadrettet kan bruge dem som ressource i en peer to peer 

læring skolerne imellem i projektet.

Vi har såvel i projektet som i evalueringen valgt at skelne mellem:

 Teknologier udenfor computeren (inkluderer fysiske genstande ud over computer)

 Teknologier indeni computeren (programmer fra bl.a. Skoletube og SmåP)

Vores mål med projektet var i langt højere grad at få eleverne til at arbejde produkt-

orienteret med digitale designprocesser, samt med teknologier, der var andet og mere end 

en læremiddelportal eller et skoletube-program. Her måtte vi nok erkende, at der var en 

diskrepans mellem vores ambitioner, og lærernes faktisk startniveau. 

Læs mere på http://www.learningtechlab.net/vores-teknologier

http://www.learningtechlab.net/vores-teknologier


Teknologiinddragelse
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Vi valgte derfor at arbejde med såvel teknologier udenfor og indeni computeren, og vi kan 

se, at projektet bestemt har flyttet lærerne i retning af at arbejde med mere hardcore 

teknologier som filmudstyr, robotter (Bee Bot, Vex, Fable, Linkbot, LEGO Mindstorm, LEGO 

WeDo…), programmerings-kit (Hummingbird, Arduino, Rasberry Pi…). Teknologier, som alle 

kræver andet og mere end et computerprogram, men vi har også set, at projektet har været 

med til at skabe en åbenhed over for digitale produktioner generelt.

Vi har derfor grund til at glæde os over den lange række af teknologier og programmer 

lærerne i evalueringen udtrykker, at de næste år vil inddrage i deres almindelige 

fagundervisning. Som fx en lærer der i evalueringen oplister: 

»Scratch, I-Movie, Prezi, Filmproduktioner, Hummingbird og LEGO Mindstorm.«

eller som en børnehaveklasseleder udtrykker det: 

»Bee Bot, WriteReader, LEGO StoryStarter, BookCreator og More2 Math.«

Det vil sige stort set alle de programmer og teknologier underviserne på 0. årgang har været 

præsenteret for i år. 

Så inddragelsen af teknologier i og udenfor computeren samt den stærkt øge brug af digitale 

forlagsproducerede læremidler, har bestemt flyttet undervisningen og de fire projektskoler 

ind i det 21. århundrede.



Åben skole

»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 udgangs-
punkt i deres hverdag komme med nogle 
helt konkrete inputs til, hvordan vi kan 
gøre.«

Miljøkonsulent Jakob Clemen, Plastindustrien
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Et centralt begreb i folkeskolereformen er den ’åbne skole.’ Men hvem skal åbne sig for 

hvem? Er det skolen, der skal åbne sig og invitere omverdenen ind, eller er det omverdenen, 

der skal åbne sig og inviterer eleverne ud? Åbenhed er en grundlæggende demokratisk 

proces, der går begge veje. Med LTL-projektet ville vi gerne invitere os selv ud i såvel den 

nære som den globale omverden, men vi ville også gerne invitere omverdenen ind på 

skolen. 

Læringsrummets problem har altid været, at det nemt for eleverne opfattes som en parallel-

virkelighed, hvilket ikke er blevet lettere med den moderne skoleelevs adgang til sociale 

medier - også i skoletiden. Skolens opgave er at sikre, at eleven og det faglige indhold indgår 

i dialog med hinanden, således at det faglige indhold bliver vedkommende for eleven og 

dennes livsverden. Eleverne skal opleve, at de og deres projekter bliver taget alvorligt. De 

skal erfare, at de, hvis de er velforberedte og seriøse, bliver modtage med seriøsitet af 

omverdenen. 

Som en del af projektet var det et krav til lærerne, at de skulle arbejde med autentiske 

problemstillinger – hvilke også ligger i Design to improve life og FIRE-modellerne - og meget 

gerne med inddragelse af samarbejdspartnere udenfor skolen. Denne udfordring har 

skolerne og lærerne for alvor taget på sig, og det har været en fornøjelse at se, hvor bredt 

’åben skole’-tanken kan tænkes.

Læs mere på http://www.learningtechlab.net/aabenskole

http://www.learningtechlab.net/aabenskole


Åben skole

»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

15

Vi har set innovative projekter i det lille lokalsamfund Sørby hvor kirke, hallen, Brugsen, 

forsamlingshuset, den lokale VVS for ikke at tale om politikerne i lokalrådet og sikkert mange 

flere sammen med Hvilebjergskolens mellemtrinselever har været inddraget i at lave 

projekter til gavn for det lokale miljø. 

Vi har set udskolingselever, der efter at have fået et inspirationsoplæg fra specialist i 

kommunikation, digitale strategier og markedsføring David Ledstrup har producere en 

hjemmeside til nyankomne borgere i Slagelse i samarbejde med kursisterne på Slagelse 

Sprogcenter. Et ægte kulturmøde hvor de unge etniske kursister og vores elever blev meget 

klogere på hinandens hverdag og problemer, og hvor det at skrive til en så konkret 

målgruppe og arbejde med et produkt, der var efterspørgsel efter gjorde arbejdet langt 

mere vedkommende end at skrive et essay om flygtninge i dansk.

Et af de store delprojekter i LTL-projektet var samarbejde med Film Next. Her oplevede 

lærere og elever for alvor fordelene ved den åbne skole, når professionelle 

manuskriptforfattere, klippere og filmfolk under projektet var på besøg for at give råd og 

vejledning. Vi måtte sande at arbejdet med film – særligt lyd-delen – blev en af de største 

teknologiske udfordringer i det samlede projekt, men vi var glade for den professionelle 

støtte, vi fik undervejs. 



Åben skole

16

Elever på 7. årgang har med konkrete cases fra plastindustrien og tænketanken Concito lavet 

hjemmesider om plastforurening, et samarbejde, der har ført til at også vores 

konkurrencehold i LEGO arbejdede med problematikken og vandt en pris i såvel Norge som 

Spanien for deres forskning. 

Samarbejdet med plastindustrien har endvidere ført til at også vores globale linje på 8. 

årgang senest og efter LTL-projektets afslutning har været i Købenavn for at fremlægge deres 

bud på en oplysningskampagne til ’Projekt Plastfrit Hav’ for Kommunikationskonsulent Lars 

H. Friis Farsøe, Plastindustrien. Bud som plastindustrien i sommeren 2016 ønsker at 

fremlægges på folkemødet på Bornholm.

Men også de små ’åben skole’-tiltag har der været plads til i projektet, som når 9. årgang har 

haft en skuespiller på besøg, for at lære eleverne hvordan man fremlægger levende, så 

karakteren til afgangsprøven bliver bedre. Eller når 5. årgang har haft besøg af Røde Kors for 

at forstå, hvad det vil sige at bo i en flygtningelejr. Eller når 1. årgang efter besøg af Brorfelde 

observatoriet og en uges hårdt skrivearbejde om rummet har haft besøg af de lokale 

børnehaver for at vise dem, hvad de havde arbejdet med. Disse ting ville vi måske også have 

gjort, før åben skole som begreb blev indskrevet i Fælles Mål, men det gør ikke besøgene 

mindre vigtige og vedkommende.



Undervisningsinspiration og videndeling

Adspurgt om i hvor høj grad de søger inspiration til undervisningen inden for egen skole 

svarer 93,4 % af lærerne positivt tilbage, at de søger hjælp indenfor eget team. 90,7 % siger, 

at hjælpen findes hos lærere i samme fag, og 69,3 % søger endvidere hjælp hos kolleger fra 

andre fag.

Når vi spørger ind til, hvorvidt lærerne søger inspiration uden for egen skole, svarer 77,4 % 

af lærerne, at de får inspiration gennem workshops og faglige kurser. 81,3 % søger 

inspiration hos forlagenes digitale portaler. Formålet med projektet var ikke som sådan, at få 

lærerne til i højere grad at anvende digitale læremidler, men vi har tydeligt kunnet se, at det 

er en sidegevinst. Måske er det ikke kun for lærerne i dette projekt, at det gør sig gældende, 

men vi ser en eksplosiv vækst i anvendelsen af digitale læremidler generelt i fagene. 

Desværre udtrykker kun 22,7 %, at de i nogen grad søger inspiration på LTL-hjemmesiden. 

Dette tal er endnu ikke tilfredsstillende, og noget vi skal arbejde på fremadrettet, så 

hjemmesiden bliver et naturligt sted for videndeling og indhentning af inspiration. Endelig 

svarer 53,3 % at de i høj grad eller i nogen grad søger inspiration hos fagspecialister uden for 

skoleregi – et glædeligt svar, som viser, at skolerne og lærerne på ingen måder færdes i 

lukkede cirkler, men gerne videndeler og søger sparring også udenfor skolen, hvilket også 

afsnittet om åben skoler viser. Succeskriteriet for projektet var, at lærerne i højere grad deler 

materialer og teknologiforløb med hinanden – hertil svarer 89,4 %, at de i høj grad eller 

nogen grad deler teknologiforløb med kolleger internt på skolen, når det kommer til den 

eksterne videndeling er tallet dog fortsat noget lavere. Spændende om det kommende 

arbejde med læringsplatforme som MeeBook kommer til at flytte på dette tal.

»Lærerne skal efter projektets afslutning 
i højere grad dele materialer og 
teknologiforløb med hinanden.« 

Fra projektansøgningen
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Læs mere på http://www.learningtechlab.net/undervisningsforlb

http://www.learningtechlab.net/undervisningsforlb


Emneuge eller LTL- projekt – er der forskel?

»Der har været afsat tid til to forløb. Der 
er blevet afsat tid til vejledning og 
refleksion over de enkelte forløb. Der er 
arbejdet tydeligere med fastsættelse af 
læringsmål. Der er lagt betydelig mere 
vægt på lærerrollen end tidligere. Det er 
vægtet at læreren har en anden tilgang 
end tidligere.«

Lærer i evaluering af projektet

18

Den første lærer i citaterne til højre er meget reflekteret over de nye lærerroller, som 

projektet spørger ind til, mens den anden med rette udtrykker en bekymring for, om vi i 

virkeligheden er i stand til at flytte os fra årtiers emneuge-tradition i den danske folkeskole. 

Mange har da også spurgt os, hvordan vi dog kan genopfinde 80’ernes projektarbejde i en 

tid, hvor forsker John Hattie har tydeliggjort, at effekten af denne type læring er meget lav. 

Men forskellen på fortidens projekter og LTL er netop de tydeligt opstillede krav til elevens 

produkt og den faglige styring af processen. 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? 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. 

Det er vigtigt, at læreren formår at opsætte tydelige rammer, så eleven hele tiden har sig 

mål og milepæle for øje i processen; så de hele tiden er klar over de faglige krav og de 

forventninger, der er til deres produkt. 

Lærerne har generelt været positive over for projektet og mange viser tydeligt i 

evalueringen, at de godt har kunnet se strukturen i projektet. 

»Vi har i højere grad selv skulle opfinde 
ud fra nye krav. Vi manglede af og til 
evnerne til at se, hvordan vi skulle 
planlægge anderledes – så output IKKE 
blev en emneuge.«

Lærer i evaluering af projektet



Emneuge eller LTL- projekt – er der forskel?

»Flere ressourcer. Flere deadlines for 
projektbeskrivelser. Der var rigtig god 
feedback og sparring på projekterne. 
Dejligt med vejledning undervejs.«

Lærer i evaluering af projektet
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I forbindelse med planlægningen af den første projektuge for elever i efteråret, fik alle 

lærerteams skriftlig vejledning på deres projektforløb af lektor i pædagogik og didaktik Peter 

Jespersen, UC Metropol. Og i forbindelse med begge projekter fik alle lærerteams to gange 

1½ times vejledning på arbejdet med mål fra Tomas Silfen fra Lene Heckmann Konsulenter. 

De skoler og lærere, der arbejdede med film, fik derudover i teams faglig sparring på deres 

forløb fra filmfolk fra Film Next. 

Den store grad af faglig sparring, som logistisk har trukket tænder ud for alle parter, 

evalueres af lærerne som meget positivt. Det er ikke tit lærere har tid og mulighed for at 

sidde med en dygtig faglig sparringspartner med interesse for lige netop deres 

undervisningsforløb.

Ud over den ’tvungne’ faglige og didaktiske sparring havde vi valgt, at forløbene skulle følge 

den sammen didaktiske planlægningsmodel (se modellen på 

http://www.learningtechlab.net/dokumenter-til-forlb

og endelig havde vi en højere grad af styring og deadlines omkring skriftliggørelsen og 

delingen af forløbene på hjemmesiden. 

»Der har været mere samarbejde mellem 
lærerne. Det har været fasciliteret rigtig 
godt ved innovationsdøgnet. Det har 
ydermere været interessant at arbejde 
med det skema vi skulle ’indberette’ 
vores forløb i. Det gjorde, at vi kom nogle 
andre tankeprocesser igennem end 
ellers.«

Lærer i evaluering af projektet

Teamsamarbejde og undervisningsplanlægning

»Der blev stillet højere krav til strukturen 
og kvaliteten af planlægningen. Vi 
anvendte skabeloner med et højt 
forventningsniveau og fik feedback af høj 
kvalitet udefra.«

Lærer i evaluering af projektet

http://www.learningtechlab.net/dokumenter-til-forlb


Emneuge eller LTL- projekt – er der forskel?

20

Vi læser meget eksplicit ud af evalueringerne, at lærerne er positive overfor den stramme 

styring af og struktur i projektet, men dette skal – også i det lærerne skriver – ses i tæt 

sammenhæng med den øgede tid til forberedelse. Vi kunne ikke have krævet den grundige 

planlægning uden at have haft innovationsdøgnets tid til fordybelse i teamet. Vi oplever –

som vi ved det med eleverne – at tydelige rammer og stram styring frisætter lærernes energi 

til at tænke store tanker, indenfor den ramme der er sat. 

Vi får også meget positive evalueringer på den store mængde af faglige input, workshops, 

faglige sparring og vejledning fra ressourcepersoner i og udenfor projektet. Her har vi som 

organisation haft stor glæde af at brede den traditionelle vifte ud. 

Vi har i dette projekt ikke alene søgt sparring fra konsulentfirmaer, UCC’er og universiteter, 

men også samarbejdet med en lang række af interesseorganisationer og små teknologiske 

firmaer som fx Blue Ocean Roboticks, Hippo Mini, Feelyourfood, Gravityboardgames, 

Minecraftedu, DTU-playwere og mange andre. 

Vi har lært, at hvis vi ønsker at udvikle og flytte skolen, er vi nødt til at gøre noget radikalt 

anderledes, og det finder vi ikke i skoleverdenen selv, men ved at åbne os mod omverdenen.

Teamsamarbejde og undervisningsplanlægning



Emneuge eller LTL- projekt – er der forskel?

»Lærerne skal i langt højere grad være i 
stand til at udvikle og styre mere 
elevcentrerede og for eleverne vedkom-
mende tværfaglige design-udfordringer 
knyttet op til målene for de udvalgte fag 
og tydeligt brudt ned i kompetencemål, 
læringsmål, elevmål samt tydelige 
beskrivelser af milepæle og fagfaglige 
kurser.«

Fra projektansøgningen

21

Efter projektets afslutning spurgte vi lærerne, i hvor høj grad de søger inspiration i de 

Forenklede Fælles Mål (FFM), før de laver deres undervisningsforløb. Hertil svarer 57,7 % i 

høj grad og 38,2 % i nogen grad. Og til spørgsmålet om arbejdet med mål fylder mere, nu 

hvor de igen skal til at lave årsplaner i forhold til tidligere, svarer 47,9 % af lærerne i høj grad 

– så noget tyder på at projektet – sammen med Slagelse Kommunes satsning på Synlig 

læring - har fået kickstartet det svære arbejde med læringsmål. 

Dog er der fortsat 5,6 % af lærerne, der slet ikke anvender de nedbrudte mål på Emu.dk, og 

2,8 % af lærerne svarer, at de slet ikke i teamet har arbejdet med at nedbryde målene til 

elevsprog. Her ligger derfor fortsat en stor ledelsesopgave.

Vi har som afrunding af projektåret, og som opstart på næste skoleårs planlægning, haft 

besøg af tidligere konsulent i Undervisningsministeriet og medlem af matematiklærer-

foreningen Klaus Fink samt Charlotte Rytter og Lise Vogt, der begge er tidligere fagkon-

sulenter i Undervisningsministeriet og nu har eget konsulentfirma. Lærerne havde seks 

timers kursus og workshop om at opstille mål for dansk og matematik; denne gang ikke 

knyttet til teknologiprojektet, men mere generelt i fagene. Vi oplevede efter dagen en 

stigende efterspørgsel ikke på flere workshops, men på tid og arbejdsmøder til lærerne –

gerne en hel lørdag - hvor de sammen i teams kan arbejde på at oversætte Fælles Mål til 

læringsmål i elevsprog – og ikke mindst gøre dem synlige for eleverne. Og med de 2,8 % in 

mente, der efter et års arbejde med LTL fortsat svarer, at de ikke arbejder i teamet med at 

nedbryde målene til elevsprog, er det tydeligt at dette område skal prioriteres i kommende 

skoleår for at bringe LTL-projektet videre.

Målstyring

»Mere målstyret planlægning og mere 
fokus på at eleverne var aktive og 
problemløsende i forløbet.«

Lærer i evaluering af projektet



Emneuge eller LTL- projekt – er der forskel?

»Det bliver måske mere tydeligt hvem 
der kan ”være i det”, og hvem der har 
sværere ved det….«

Lærer i evaluering af projektet

22

Der er ingen tvivl om, at såvel ledelsen som projektets udformning stillede ændrede krav til 

lærerne – et krav, der for nogen var et stort pres. 

For nogle lærere var det angstprovokerende at blive bragt ud på dybt vand og bl.a. skulle 

bede eleverne hjælpe med at komme i land, men mange er blevet bedre til at svømme i 

løbet af året og er blevet bedre til at bede ledelsen om at kaste en redningskrans, inden 

faren er blevet overhængende. Som læreren i citatet meget fint siger det: ”Det er blevet 

tydeligere ’hvem der kan være i det’”. Vi er med projektet inde at rykke ved grundkernen -

selve DNA’et i det at være lærer, og det er ikke nogen let proces, men når den lykkes sker der 

kvantespring, hvilket vi mener at kunne se rigtig mange steder på skolerne. At kunne slippe 

tøjlerne lidt, men samtidig kunne styre retningen kræver mere erfaring end to projektuger 

og et enkelt års arbejde. 

Den ændrede lærerrolle

»Jeg ved at ledelsen gerne vil have, at vi 
som undervisere påtager os en mere 
faciliterende rolle end tidligere. Det er en 
ting, som jeg oplever, vi godt kan arbejde 
mere med.«

Lærer i evaluering af projektet

»Man måtte kaster sig ud i teknikker, man måske ikke beherskede til perfektion«

Lærer i evaluering af projektet

»Jeg blev udfordret på klargøring af materiale, bl.a. fordi niveauet hurtigt spredte sig blandt 
eleverne. Materialet var ukendt og krævede mere indsigt. Der var ingen kendte faktorer, 
som jeg kunne læne mig op ad ind i mellem. Det var hårdt, til tider frustrerende. Men meget 
lærerigt og spændende.«

Lærer i evaluering af projektet



Emneuge eller LTL- projekt – er der forskel?

»Undervisningen på skolerne skal af 
elever og forældre i højere grad opfattes 
som undersøgende, samarbejdende og 
elevaktiverende.«

Fra Projektansøgningen
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I LTL- forløb er det vigtigt at tænke både vertikale og horisontale snit i organisationen. Det er 

vigtigt, at elever fra 7. klasse møder elever fra 9. klasse, og det er vigtigt, at de får sparring 

på deres projekter fra såvel naturfagslærere som fx engelsk- og dansklærere. De gode 

projekter går på tværs af den traditionelle fagrække, klasser og lærere. Et godt biologiprojekt 

skal også kunne formidles på engelsk eller på en velformuleret og flot layoutet poster med 

korrekt kommatering.

Det er tydeligt at lærerevalueringerne, når vi spørger ind til de ændrede elevroller, kredser 

om to kerneområder i projektet:

Det ene er den øgede elevinddragelse, som skaber motivation hos eleverne og tvinger dem 

til at tage et medansvar for projektet.  

Det andet er, at det teknologiske omdrejningspunkt for de to projektuger helt naturligt 

inddrager elever på en anden måde, da de er digitalt indfødte, og derfor har en meget 

ukompliceret tilgang til at arbejde med ny teknologi. 

Begge dele er med til at give eleverne i klasserummet andre roller end den traditionelle 

elevrolle. 

En anden elevrolle? 

»Eleverne har haft stor indflydelse på den 
retning, som forløbet har taget. De har 
brugt hinanden som vejledere, og de har 
været innovative, fordi de behersker de 
elektroniske værktøjer.«

Lærere i evaluering af projektet



Emneuge eller LTL- projekt – er der forskel?

24

Lærerne erfarede hurtigt, at eleverne, hvis de fik lov, blev gode ressourcepersoner for 

hinanden. Vi ser i dag en langt større accept af, at eleverne beder om lov til at gå ind i 

naboklassen eller til en anden lærer, hvis de mener, at det er der, de kan finde hjælp til et 

problem. Men det har også været nødvendigt, at lære eleverne om LTL-projektets tanker om 

undervisning som et læringslaboratorium og ikke mindst ’The blessing of failure.’ 

At arbejde i et LTL-klasserum er krævende for læreren, men bestemt også for eleverne, som 

hele tiden skal tage ansvar, opsøge viden, tænke innovativt og sætte fagligheden på tværs af 

fag på spil på nye måder. Det har været vigtigt for projektet, at eleverne tog ansvar ikke kun 

for eget projekt, men også så sig selv som sparringspartner for de andre elever i klassen i 

deres projekter – eller som en lærer udtrykker det: 

»Fokus på målene og på hvor langt vi er kommet, herunder elevernes feedback til de andre i 

grupper; dette har været en stor succes.«

Dvs. peer to peer læring.

En anden elevrolle? 

»Den innovative tilgang og elevernes 
mulighed for at vælge sig ind på 
selvvalgte domæner, gav mulighed for at 
opdage nye sider, nye samarbejder og 
kompetencer.«

Lærere i evaluering af projektet

»Eleverne har i højere grad været 
involveret i forløbene og haft medbe-
stemmelse, da de på flere områder var 
mere teknisk vidende end lærerstaben. 
De har været tydelig målsætning og 
fordeling af elevroller, og eleverne har 
hele tiden været klar over, hvad udgangs-
punktet er, det nærmeste mål og den 
endelige målsætning.«

Lærere i evaluering af projektet



Skoletjeneste

»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. (…) 
Vores erfaring er dog, at konferencer ikke 
altid er den bedste vej for videndeling, 
men derimod langt mere effektivt at få 
den viden projektet genererer ud via nye 
fælles projekter.«

Fra projektansøgningen

25

Læs mere på http://www.learningtechlab.net/skoletjeneste

Vores ønske med at søge midler fra A. P. Møller-Fonden og ønsket om at brede LTL-

tænkningen ud til også at dække vores fødeskoler har været en succes. En sidegevinst har 

været, at lærerne på tværs af skolerne i højere grad begynder at se hinanden som kolleger. 

Ved nu at få afdækket hvilke lærere på skolerne, der ser sig selv som superbrugere af de 

forskellige teknologier og programmer, vil vi i kommende skoleår – uden midler udefra –

kunne opretholde en ’kursusvirksomhed’, hvor lærerne på tværs af skolerne underviser 

hinanden i de forskellige teknologier. 

Vi har i dette skoleår for første gang i LTL-regi afholdt konkurrence i First LEGO League (6. 

årgang og op) og har for andet år afholdt LEGO Green City (3. og 4. årgang) konkurrence. 

Begge konkurrencer har været bygget op om en før-fase med en række kurser og inspiration 

til lærerne inden selve konkurrenceafholdelsen. 

Dette har vi næste år valgt at udvide med et decideret katalog over konkurrencer – en slags 

skoletjeneste – hvor vi ud over LEGO-konkurrencer også for første gang også udbyder en 

doumentarfilmfestival for udskolingsklasser i samarbejde med ‘Film Next’ samt en 

konkurrence i samarbejde med Fonden For Entreprenørskab i Projekt Edison for 7. årgang. 

Tanken er at konkurrencerne i første omgang udbydes til skoler i Slagelse Kommune, men 

efterfølgende også for omegnskommuner. Et koncept vi gerne vil arbejde videre med og 

udbygge over årene. (se kursuskataloget på hjemmesiden).

http://www.learningtechlab.net/skoletjeneste
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Skoleåret 2015/2016 er ved at rinde ud, og det samme er denne rejse. Som ved alle store 
rejser, må vi her ved afslutningen stoppe op og se os omkring; hvor er vi endt? 

Først må vi se os tilbage: Var rejsemålet det rigtige for os? Nåede vi det, vi ville med rejsen? 
Fik vi taget for mange vildveje undervejs – eller var de måske slet ikke vildveje, men helt 
nødvendige justeringer af rejsen? 

Men vi må også se fremad: Stopper rejsen her, eller var det alene den første etape? Og hvis 
vi efter at have fået pusten ønsker at fortsætte vores færd – hvorhen går turen da nu?

Vi har bestemt taget den for os helt rigtige rejse, og vi har lært rigtig meget af den. Vi har nu 
brug for at sunde os og konsolidere al den viden, vi har fået, og ikke mindst have tid til ‘få 
den pløjet ned i organisationen’, men der er ingen tvivl om, at vi har fået mod på at 
fortsætte turen og bestige flere didaktiske bjerge og søge flere teknologiske landvindinger. 

I 2016/2017 vil vi fortsat tage imod en lang række af besøgende fra skoler og kommuner 
rundt om i landet. Vi vil for alvor have vores skoletjeneste op at køre med spændende nye 
tiltag som Projekt Edison for 7. årgange, LEGO Space for 3.-5. årgange og Dokumentarfilms 
Festival for 8. årgange. Derudover skal vi forsat arbejde med to store projektforløb i løbet af 
året. Vi vil også fortsat afholde innovationsdøgn for lærere med faglig udvikling samt 
innovationsdøgn for elever, hvor vi skal bruge erfaringerne fra sidst.

De sociale medier med Tumblr, Twitter og LearningTechLab.net skal fortsat plejes og 
opdateres, så lærerne internt og eksternt kommer til at se det som et sted at søge viden og 
inspiration. Og endelig vil vi fortsat arbejde med at skabe et fælles sprog hos lærerne om 
innovation og entreprenørskab, så vi ikke alene lever op til den nye folkeskolelov, men også 
skaber elever, der vil se sig selv som aktive deltagere i det 21. århundrede.

»Hvilebjergskolen har i skoleåret 2015/16 
deltaget i LTL- projektet. Projektet har 
gennem inspirerende workshops i it og 
digitale medier og oplæg om den lærende elev 
øget personalets kompetencer til stort 
udbytte for skolens elever. Samtidigt har det 
givet en afsmittende effekt og nye idéer til 
den øvrige undervisning på skolen. Projektet 
har på fornem vis fået kombineret skolens fag 
med it og teknologi, samtidig med at det 
lokale erhvervsliv er blevet inddraget. 

Antvorskov Skole har lagt et kæmpe arbejde i 
projektet, for at vi alle har kunnet lykkes..«

Skoleleder Niels Møller, 

Hvilebjergskolen



Hvilke teknologier har I som team arbejdet med?
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