
LAB Lærerkursus jan 2020



Struktur for dagen

Vi udfordrer jer til at finde nye, 
sjove og brugbare løsninger   

1) Formål m. LAB

2) LAB i praksis 
fra virksomhedsbesøg 
til fremlæggelse 

3) Spørgsmål og afrunding



Folkeskoler og –bibliotekers formål i over 200 år; Læring, oplysning og dannelse 

Hvorfor LAB, innovation og entreprenørskab? 



Hvorfor LAB, innovation og entreprenørskab? 

https://www.slideshare.net/Chonness/corning-roundtable



http://www.denoffentlige.dk/fremtidsforsker-10-egenskaber-fremtidens-boern-ikke-
kan-undvaere

http://www.denoffentlige.dk/fremtidsforsker-10-egenskaber-fremtidens-boern-ikke-


http://smarterteacher.blogspot.com/2013/04/the-6-cs-of-education-for-future_9.html

21th century skills



Formål fra skolereformen

Understøttelse af skolereformen ved at styrke:

- sammenhæng ml. skole og samfund (åbne skole)

- varierede og praksisorienterede undervisningsformer.

- elevernes evne til at arbejder procesorienteret, 
til at organisere,  kommunikere og samarbejde.

- elever og læreres innovative /entreprenante  værktøjskasse    
og dermed understøtte de 4 dimensioner i Læringsmålene:

• Handling
• Kreativitet

• Omverdensforståelse
• Personlig indstilling

Vi udfordrer jer til at finde nye, 
sjove og brugbare løsninger   

www.emu.dk/modul/innovation-og-entrepren%C3%B8rskab-vejledning#



Elev evaluering af LAB

Eleverne  i LAB synes de er blevet bedre til 



Elev evaluering af LAB

Er der nogle elever, der har ageret anderledes end i den ”klassiske” undervisning?

Nogle elever, der for det meste holder sig tilbage eller springer over hvor gærdet er lavest,

tog styring og bidrog flot. 

Det var nogle helt andre styrker vi så ved eleverne.

Der er er nogle elever, der har det rigtig svært ved at være i den "frie" projektarbejdsform.

Det er elever der i dagligdagen har brug for faste rammer og igangsættelse. 

De har haft behov for ekstra vejledning, afgrænsede/specifikke opgaver der blev rammesat

af lærerne. Andre elever har derimod blomstret og taget opgaven fuldstændigt på sig.



Intro til drejebog og LAB i praksis

ALT I skal bruge findes på https://bib.ballerup.dk/labskolerne

https://bib.ballerup.dk/labskolerne


Vi udfordrer jer til at finde nye, 
sjove og brugbare løsninger   

Lektionsfordeling; s. 4 drejebog!

Fototilladelse: s. 5 drejebog

NB; Sammensæt 
elevgrupper på 4-6 elever 

med forskellige kompetencer
(iderigdom IT, visualisering, 

performance m.m.)

Intro til drejebog og LAB i praksis 



Indhold:

Rundvisning og viden om virksomhed
og deres udfordring til jer

Elevernes opgave:
være nysgerrige, stille spørgsmål
opføre sig efter virksomhedens anvisninger

Lærernes opgave:
Forberede spørgsmål m eleverne hjemmefra
Sørge for eleverne opfører sig høfligt og
efter virksomhedens anvisninger

1) Besøg på virksomhederne



Novafos

Udfordring: lav en oplysningskampagne om vandkvalitet.

GN 

Udfordring: Hvordan kan I hjælpe mennesker med høretab med at begynde at bruge 

høreapparat?

Syge- og hjemmeplejen

Udfordring: Hvad skal der til for at I vil arbejde i en hjemme- og sygepleje?

By og Erhverv og Biblioteket

Udfordring: Find den bedste måde at fortælle om bibliotekets tilbud på Ballerups 

nye banegårdsplads

Virksomheds udfordringerne forår 2020

http://bib.ballerup.dk/sites/ballerup.ddbcms.dk/files/lab_gn_2016.pdf
http://bib.ballerup.dk/sites/ballerup.ddbcms.dk/files/lab_hjemmeplejen_2019.pdf
https://bib.ballerup.dk/sites/ballerup.ddbcms.dk/files/dbc_lab_laesekompas_2019.pdf
https://bib.ballerup.dk/sites/ballerup.ddbcms.dk/files/vandspejlet_lab_okt_2018.pdf


Arbejde på skolen i 4-6 mands grupper

Vi udfordrer jer til at finde nye, 
sjove og brugbare løsninger   

Hedegårdsskolen 4. klasser bygger model af idé til Vandspejlet 

fase 1; kreative ideer

fase 2; innovativ og entreprenant ideudvikling

fase 3; produktudvikling, analyse og pitch

fase 4; finjustering og præsentation

(NB; imellem faserne er der ”familieøvelser”
eleverne opfordres til at tale med forældre el.andre
relevante om)



Fremlæggelser indhold

2 min. pr. gruppe på scene m. mikrofon

Vinderne fra afd. Østerhøjs 6. klasser 2015  med TRYG Publikum afd. Østerhøjs 6. klasser 2016 med Go Appified



LAB fremlæggelser indhold

Det grupperne skal have med på 2 MIN:

1) navn på idé + ideens målgruppe + beskrivelse af ide*

2) ideens styrker

3) ideens svagheder 

4) en sætning om hvorfor dommerne skal vælge denne idé/ et slogan

*beskrivelse af idé/aktivitet skal visualiseres gennem 

model/film/plancher/powerpoint el.lign. 

Vi udfordrer jer til at finde nye, 
sjove og brugbare løsninger   



Fremlæggelser LAB

Visualisér: vis produkt model/spil/film + evt. slides/ plancher

Brugerrejser  fra afd. Østerhøjs 6. klasser 2016 med Go Appified



LAB fremlæggelser

Til modeller, spil ol.lign. har vi projektor



Prototype film 

https://

https://www.youtube.com/watch?v=-P8c627Z42M

https://www.youtube.com/watch?v=-P8c627Z42M
https://www.youtube.com/watch?v=-P8c627Z42M


Tak for i dag!


