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’Fremtidens Hus’ Innovativ læring på 7. og 8. årgang 

Formål  
 

Set i lyset af den nye skolereform, er vi på Antvorskov skole interesserede i at udvikle differentierede læ-

ringsformer, som udfordrer hele klasser – i særlig grad de 10 % fagligt dygtigste såvel som de 10 % fagligt 

svage elever. Vores hypotese er, at det for netop elever i ydergrupperne kan ske gennem øget inddragelse 

af teknologier i undervisningen samt gennem øget fokus på, hvordan elevernes egenproduktion faciliterer 

deres læreprocesser og kvalificerer deres faglige og tværfaglige læringsresultater.  

Vi vil i et afgrænset to ugers forløb med deltagelse af alle elever på 7. og 8. årgang afprøve en problemba-

seret undervisningstilgang.  I de uger projektet varer omlægges elevernes almindelige skema og dagens 

udvides, så den svarer til den nye skoledags længde fra august 2014. 

I hele perioden skal eleverne kombinere følgende læringstilgange: 

 Fælles læringsmål, der kun kan løses problembaseret og innovativt med afsæt i den nyeste forsk-

ning om elevernes egenproduktion og med eleven som didaktiske designer i centrum. 

 Individuelle læringsmål i forhold til træning og repetition af områder ud fra deres forudgående fag-

lige evalueringer af allerede gennemgået fagligt stof. 

De individuelle læringsmål vil faglærerne inden perioden have udvalgt med deres elever og i fællesskab 

have aftalt og afstemt forventninger til mulige veje for at nå målene. Målene skal der arbejdes med i de 

naturlige perioder/ventetider, der kan opstå, når man arbejder problembaseret for at supplere arbejdet 

med elevernes metalæring af at forstå sig selv som lærende både individuelt og i fælleskabet. 

Med udgangspunkt i overskriften: ”Fremtidens Hus”, skal eleverne gennem en eller flere erhvervsoriente-

rede cases forholde sig til, hvordan vi som borgerne i de næste årtier vil stille krav om smartere og mere 

teknologiske hjem. Eleverne skal opfordres til at tænke innovativt, kunne opstille projektbeskrivelser og 

skitsere mulige veje at gå. De skal undersøge, hvilke teknologier, der allerede er tilgængelige på markedet 

og lave konkret projektbeskrivelser af funktioner i hjemmet, de ønsker at løse på en smartere måde, end 

det findes i dag. Efterfølgende skal de i mindre målestok udføre konkrete projektet med brug af teknologier 

som ’Humming Birds’ og ’Makey Makey’.  Disse teknologier tænkes inddraget fordi 1) det fagligt bruger et 

programmeringssprog, vi kan bygge videre på i kommende forløb 2) teknologierne åbner op for at udfor-

dringer både for de fagligt udfordrede og de fagligt understimulerede og 3) de både er let tilgængelige og 

prismæssigt overkommelige, når så store grupper af elever skal arbejde med dem samtidig. 
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Indhold  
Det er vigtigt at pointere, at formålet med projektet ikke alene er teknologisk, men at teknologierne an-

vendes som afsæt for at få eleverne til at arbejde med et realistisk, innovativt projekt i dette tilfælde 

”Fremtidens Hus”, fordi vi ud fra vores eksisterende erfaringer har opdaget, at teknologierne udover at 

være motiverende og engagerende også får elever til at sprænge rammen for deres forventede læringsud-

bytte. Det vi i særlig grad er optaget af, er den ændrede dynamik og heraf følgende læring, der sker i klasse-

rummet, når læreren sætter undervisningens ramme, men lader det op til eleverne at være medskabende 

didaktiske designere på det konkrete projekt.  Dette stærkt anbefalet af Professor Niels Egelunds pointer i 

forbindelse med offentliggørelsen af den seneste PISA-undersøgelse. Danske elever er bemærkelsesværdi-

ge utrænede i selv at være medansvarlige for kvalificerede bud på løsningsveje til målet, ligesom de får 

overraskende mangelfuld feedback og vejledning på, hvordan de skal og kan forbedre deres faglige niveau 

og kompetencer. 

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- og ikke mindst hvordan sikrer vi feed-

back og evaluering, i et projekt med mere end 200 elever og med mange involverede lærere? Hvordan ud-

vikler man en didaktik, der i højere grad udfordrer alle elever gennem tydelige læringsledelse og lægger op 

til elevernes selvrefleksion, Peer-response med feedback og feed forward samt lærer-response med feed-

back og feed forward såvel summativ: i forhold til mål som formativ: undervejs-, midtvejs- og slutevalue-

ring. Vi håber i forbindelse med projektet at kunne udvikle nogle enkle værktøjer til mål og milepælsbeskri-

velser for eleverne, så de hele tiden er klar over de faglige krav og de forventninger, der er til deres pro-

dukt. 

Målgruppe  
Vi ønsker, at skabe læringssituationer, der er realistiske at overføre til hverdagen fra august 2014. Derfor 

har vi valgt ikke at udvælge bestemte grupper, men i stedet arbejde på at udvikle en differentieret under-

visning for hele klasser, hvor der er fokus på forskellige typer af læringstilgange, læringsmål og organisati-

onsformer med IT og teknologi som både værktøj, færdighed og motivationsfaktor. 

Vi oplever ofte, at når eleverne kommer i overbygningen, bliver lærerne så fokuseret på kravene til af-

gangsprøven, at det kan være svært at ”turde” kaste sig ud i nye didaktiske tilgange, men hellere vil stram-

me skruen en ekstra gang. De undervisningsformer vi benytter nu, har lærerne forfinet over lang tid, men vi 

må erkende, at vi er ved at nærme os fuld udnyttelse af metodens potentiale, så der skal andre tilgange til. 

Ikke alle elever får fuldt udbytte af nuværende tilgange.  
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Slagelse Kommune ligger karaktermæssigt under landsgennemsnittet i FSA 2013 med 0,2. Vi har som kom-

mune de kendte udfordringer med at være ”Udkants Danmark” og ved den seneste opgørelse over skoledi-

strikternes socioøkonomiske forhold, lå Antvorskov Skole lidt under middel for kommunen. Ved afgangs-

prøven i 2013 lå Antvorskov Skole på 6,5 som ligeledes er det gennemsnitlige niveau for kommunen, men 

det tallet ikke siger, er at kun 2 folkeskoler lå over resten var privatskoler. Det skal gøres bedre. En anden af 

Professor Niels Egelunds nylige pointer fra PISA er ”at nogle af de højt præsterende elever i matematik i 

løbet af mellemtrinnet mister interessen og ihærdighed og ikke udnytter deres potentialer for matematik-

læring”. Derfor er det både på mellemtrinnet og i udskolingen, at der skal kastes ny energi ud til eleverne. 

Årgangenes elever er også en anden end bare for få år siden. Vi har i Slagelse Kommune arbejdet intensivt 

med at kunne bevare eleverne i deres ønskede folkeskole. På Antvorskov Skole er vores eksklusionsprocent 

derfor nu helt i bund med de udfordringer, det nu medfører. Vores tilgang er, at vi ikke vil diskutere inklusi-

on, men forpligtende fællesskaber, for hvem har ret til at inkludere hvem. Vores menneskesyn giver ikke 

plads til at inddele hinanden i a- og b-hold. Vi er derfor nødt til at lave et undervisningstilbud, hvor vi både i 

det forpligtende fællesskab og individuelt skal kunne arbejde med hver vores forudsætninger på de mest 

optimale måder, så hver enkelt kan udvikle sit potentiale bedst muligt også i fællesskabet. 

 

Tidsplan (start- og slutdato)  
17. februar 2014 til 28. februar 2014 (Uge 8 og 9)  

 


