
Program 
3. november 2022 EUD Temadag
Adresse: Roskilde Tekniske Skole, afd. Vilvorde, Køgevej 131, 4000 Roskilde

09.00 - 09.30
Kaffe - netværk - velkomst

09.30 - 11.30
STEM-grundfagene i den helhedsorienterede og praksisnære
undervisning

Hvad og hvordan motiveres eleverne i den naturfaglige undervisning, i samspillet med de
uddannelsesspecifikke fag? Hvordan arbejder underviserne med at skabe faglige
sammenhænge?

Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) har undersøgt dette, og de præsenterer
resultater og overvejelser for os. Der ligger en række anbefalinger til både indholdet i
undervisningen, samt hvordan rammerne omkring undervisningen kan styrkes.
Oplægsholder: Ole Dibbern Andersen, lektor ved NCE.

Vi drøfter i fællesskab muligheder for udvikling af de naturvidenskabelige grundfag og
hvordan fagenes særlige identitet kan fastholdes og give mening ind i helhedsorienteringen.

11.30 - 12:30
Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (IBSE) på
erhvervsskoler - hvad, hvorfor og hvordan

Den undersøgelsesbaserede naturfagsundervisning såsom IBSE kan medvirke til, at dine
elever arbejder med det naturfaglige indhold gennem egne naturfaglige undersøgelser.
Processen kan give eleverne indsigt i egen progression mod en forståelse af ideer,
forudsigelser, forklaringer og løsninger af problemer, så de forstår både det naturfaglige stof
og verden omkring dem, herunder også det erhvervsrettede. 
Metoden kan være med til at motivere eleverne til at forfølge egne spørgsmål og undren i
undervisningen og hjælpe dig med at arbejde med en mere faciliterende lærerrolle.

Claus Auning fra UC Syd holder oplæg om den undersøgelsesbaserede naturfagsundervisning
og giver os et generelt indblik i modeller og metoder som kan anvendes. 

12.30 - 13.10
Frokost

https://www.rts.dk/adresser/adresser/80-vilvorde-kogevej-131-roskilde


13.20 - 14.00
Workshops - 1. runde

Der er to runder med de samme workshops, så man som deltager har mulighed for at
deltage på to workshops.

Læs mere om de forskellige workshops nederst

14.00 - 14.30
Kaffe og Kage

14.30 - 15.15
Workshops - 2. runde

15.15 - 15.30
Pause

15.30 - 16.00
Afrunding og Evaluering



Præsentation af workshops

Workshop 1 - Interaktive læringsunderstøttende laboratorie-moduler

Workshoppen vil vise hvordan augmented reality (AR) teknologien anvendes i forbindelse
med udfældning af gips. Forløbet er udviklet til emnet atomets opbygning, ioner og dannelse
af stof i Naturfag E på bygningsmaleruddannelsen.

Deltagerne i workshoppen vil få mulighed for at prøve AR teknologien og se løsningsforslag til
hvordan teknologien anvendes i den daglige undervisning, alt sammen i en pædagogisk
sammensætning der forhåbentlig giver mening.

v/Michael Ruders Høeg, Tradium

Workshop 2 - Introduktion og inspiration at rykke
grundfagsundervisningen ud i værkstedet.

Workshoppen omhandler inspiration til tværfaglig undervisning og samarbejde mellem grund-
og fagfag. Udgangspunktet for workshoppen er tværfaglig undervisning mellem
mekanikerfaget og henholdsvis fysik og matematik, men formålet med denne workshop er, at
medvirke til inspiration til tværfaglig undervisning mellem et utal af fagretninger.

Der tages udgangspunkt i 5E-modellen og naturfaglige undersøgelser med frihedsgrader.
Desuden vil der blive arbejdet med praktiske/fysiske elementer fra værestedet.

Deltagerne på workshoppen får:

● Præsentation og tilgang til den tværfaglige undervisning med udgangspunkt i
5E-modellen og implementeringen af frihedsgrader i undervisningen.

● Drøftelse, perspektivering og erfaringsudveksling ift. den tværfaglige tilgang, emner,
opgaver m.m.

v/Kasper Larsen og Flemming Nielsen, EUC Sjælland

Workshop 3 - Hands on med IBSE

Oplægsholder Claus Auning, UC Syd, afholder en workshop hvor temaet igen er IBSE, men
nu mere hands on. Der bliver givet konkrete eksempler på hvordan man arbejder
undersøgelsesbaseret og der er plads til spørgsmål og diskussion.

v/Claus Auning, UC Syd


