
A P Møller donation til 
LearningTechLab (TLL) 

Antvorskov skole 5. august 2015 
 

Udvikling af teknologiske- og digitale kompetencer 
med høj faglighed i og på tværs af fagene 

 
”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 
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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 udvidelse med 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.  
 
 Vi vil skulle 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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Uge 32 2015 - Inspiration 

Kickstartes med tre oplæg  
 

• Naturfagskonsulent Søren Peter Dalby: 
’Innovation i undervisningen - 1’  
 

• Lektor Karin Levinsen, Aalborg 
Universitet: ’Hvordan får man eleven 
til at forstå sig selv som lærende - i 
mødet med teknologi og fag’  
 

• Konsulent Lene Heckmann: ’De gode 
læringsmål’ 
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Ressourcepersoner 

Lektor Karin Levinsen, 
Institut for Læring og 
Filosofi; AAU København 

Naturfagskonsulent 
Søren Peter Dalby 

Lene Heckmann, 
Lærer, forfatter, 
foredragsholder og 
proceskonsulent 

Lektor Peter 
Jespersen, UC 
Metropol 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://dk.linkedin.com/pub/s%C3%B8ren-peter-dalby-andersen/52/a92/a96&ei=Lm5xVYnRIMLoUsHTg6AI&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNGX_j0aVD1a_SWTBG2PbIf41KjTGA&ust=1433583531597689
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.leneheckmann.dk/profil/historien-bag&ei=eW5xVeiwOIjSU5zwg-gB&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNEs9YZrOnnw34pxnCxITCFWVaiDdw&ust=1433583605687728
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.phmetropol.dk/Om%2BMetropol/Medarbejdere/J/Jespersen%2BPeter&ei=l3dxVcfkFoXYU_--gagL&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNFW6DFmwrEAUB3ayIlvy5OLD63V4A&ust=1433585939753594


Uge 32 2015  - Visible Learning 
  Med inspiration fra oplæg og kursus  
  arbejder lærerne nu i årgangsteams med at:  

 
 udforme et undervisningsforløb på 10 lektioner  
 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 
 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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Design to improve life 

http://designtoimprovelifeeducation.d
k/da/content/kompas 
 

http://designtoimprovelifeeducation.dk/da/content/kompas
http://designtoimprovelifeeducation.dk/da/content/kompas
http://designtoimprovelifeeducation.dk/da/content/kompas


Uge 32 2015 – Teknologi-workshops 
  
 Med afsæt i de konkrete 

undervisningsforløb deltager alle 
lærere fra de fire skoler nu i 
forskellige teknologi-workshops 
med undervisere udefra  

 
 Undervisningen forgår på 

forskellige kompetenceniveauer 
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0.-2. årgang – programmering for de 
yngste  

http://www.scratchjr.org/ 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://mybeebot.wordpress.com/welcome-beebot-parents/&ei=RWRxVejtJYHjUo6lgZAN&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNEQA2LUGHDVsy9Ui9EKtDIGSiGlnw&ust=1433580992585561
http://www.scratchjr.org/
http://www.scratchjr.org/
http://i2.wp.com/blog.kodable.com/wp-content/uploads/2014/07/Start_PageClass-ipadhd.png


1.-2. årgang – JrFLL i en Slagelse 
udgave (programmering af LEGO 

WeDo) 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ortop.org/jfll/&ei=TnNxVanyOYKsUduighg&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNE6oI6IQctEShJBDOJSk-OIzLI3uw&ust=1433584841412740
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ortop.org/jfll/&ei=TnNxVanyOYKsUduighg&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNE6oI6IQctEShJBDOJSk-OIzLI3uw&ust=1433584841412740
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.usfirst.org/roboticsprograms/jr.fll&ei=cXNxVYOlPMrSUbjNgIgM&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNHa2fR_GOxPK-_VilstrCfF2_vfsg&ust=1433584878764592
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.tapinto.net/articles/robotics-programs-inspire-children-with-special-n&ei=i3NxVZSeO8usUaq4gKgF&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNE_BSS9D3aZCXG19fOmX46Vq_bAIA&ust=1433584900988019


3. Årgang - Minecraft og Robinsonade 

http://auuc.demonst
rationsskoler.dk/mat
erialer/innovation/fo
rloeb1/om 
 

http://minecraftedu.
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://www.itiscannizzaro.net/chainstories/home.htm&ei=x04-VfynNsiYsgGoz4H4Cw&bvm=bv.91665533,d.bGg&psig=AFQjCNGcst3Z1S2X_2quEkxAZxD4YN0IMA&ust=1430233139084705
http://auuc.demonstrationsskoler.dk/materialer/innovation/forloeb1/om
http://auuc.demonstrationsskoler.dk/materialer/innovation/forloeb1/om
http://auuc.demonstrationsskoler.dk/materialer/innovation/forloeb1/om
http://auuc.demonstrationsskoler.dk/materialer/innovation/forloeb1/om
http://minecraftedu.dk/
http://minecraftedu.dk/
http://minecraftedu.dk/


4.-6. årgang – børneprogrammering 
fra bruger til skaber af computerspil 
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http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://inspiredtoeducate.net/inspiredtoeducate/benefits-of-teaching-kids-to-code-that-no-one-is-talking-about/&ei=bmNxVe_GA4nYU4Org5AL&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNFiaNaIPeqeLL-NUCY16hsXzJqh9Q&ust=1433580765808748
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://4code.dk/tag/scratch&ei=62NxVaqyKYuwUfW_gYAD&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNFiaNaIPeqeLL-NUCY16hsXzJqh9Q&ust=1433580765808748
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.catrobat.org/&ei=BGRxVfbEEMqBU8zwgMgD&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNFiaNaIPeqeLL-NUCY16hsXzJqh9Q&ust=1433580765808748


6. Årgang - FirstLEGOLeague (FLL) 
Programmering af LEGO Mindstorm 

https://www.youtube.com/watch?v=AVSfWOhZAcE&list=PLpaPRqT711tiPDmQbcKPRo_Olvlky0_PL&feature=player_embedded


4.-9. årgang – Læreren som 
filmproducer - Filmlinjen.dk 



4.-9. årgang - Små P  
 



7. Årgang - Blok 3 og KlimaZirkus 



8. Årgang - programmering Linkbot og 
VEX EDR 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kiwibots.co.nz/vexworldwidetop&ei=pI1xVfieLMToUt7Yg-AD&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNEDTvi6CD-HHOdYKTlqnATXHJjz3w&ust=1433591553876309


9. Årgang – hjemmesider 
@Davidledstrup 



9. Årgang – Concito/plastindustrien 

http://concito.dk/klima
ambassaden 
 

http://concito.dk/klimaambassaden
http://concito.dk/klimaambassaden
http://concito.dk/klimaambassaden
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://concito.dk/klimaambassaden&ei=B21xVYWZNYWAUYO2gBA&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNGTkzfErdQqixYC1_8HZIgDrDw7oA&ust=1433583237488063


Og efter uge 32  
- LEGO More”Math  
- LEGO Story Starter 
- FLL 
- SmåP 
- Filmproduktion 
- Hummingbird 
- Dash&Dot 
- Den tekniske del af hjemmesider 
- Skriveprogrammer for indskoling 
- Molekylær gastronomi 
- LEGO Green City 
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Vigtige datoer 
Uge 36 – 31/8-4/9: Feedback på læringsmål af konsulent fra Lene 
   Heckmann 1½ time pr team. Britta laver  
   kalenderplan 
Uge 36:   Feedback på undervisningsplanens opbygning 
   af Peter Jespersen fra Metropol via mail. Skal 
   være sendt til Peter senest mandag 
18/9:   Deadline for aflevering af projektbeskrivelse til 
   vidensbanken på LearningTechLabs  
   hjemmeside 
Uge 39:   Projektuge 
28/9:   Fremlæggelse og evaluering af projektuge 
30/10:   Deadline for aflevering af den evaluerede og 
   færdiggjorte projektbeskrivelse til vidensbanken på 
   LearningTechLabs hjemmeside  
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Afvikling og observation 
• Afvikling af teknologiprojekterne af ca. 10 lektioner (pilotforløb) på 

alle årgange på de deltagende skoler  
 

• Lærerne observerer hinandens undervisning - ledelsen laver 
makkerpar 
 

• 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 med tid til refleksionsgrupper 
og fælles videreudvikling af forløb 
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Mandag uge 40 Fremlæggelser 
• 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? 
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12.-13./11 2015 Innovationsdøgn lærere 
 

• Med afsæt i pilotprojekterne udformer lærerne i årgangsteams med 
at 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 skal beskrive mål og delmål/ milepæle samt konkrete 
faglige kurser/ input til eleverne til brug i projektet 
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Evaluering og mål for projektet (1) 
 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 
 

• Lærerne skal efter projektets afslutning i højere grad dele 
materialer og teknologiforløb med hinanden 
 

28 



Evaluering og mål for projektet (2) 
 

• 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. 
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Formidling og videndeling 
• Vi vil i forbindelse med projektet oprette en fælles platform 

 
• 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 
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