
TIRSDAG DEN 3. SEPTEMBER - KL. 09:45 - 10:45 / 11:00 - 12:00

STED: Learnmark Horsens, Stadionsvej 2, 8700 Horsens

NATURFAGENE  
UD AF BOKSEN 2017

Insero inviterer til den årlige lærerkonference  
’Naturfagene Ud af Boksen’ d. 5. september 2017. 

TEKNOLOGI, NATURVIDENSKAB, ENGINEERING, ENTREPRENØRSKAB

PROGRAM



PROGRAM 

KL. 08.00 - 8.30

Ankomst, netværk og morgenmad i multisalen

KL. 08.30 - 9.30  
VELKOMST OG KEYNOTE
Improving education through eningeering
v/ Dr. Ethan Danahy, forskningsadjunkt ved  
Center for Engineering Education og Outreach,  
Tufts University, Boston.

KL. 09:45 - 10:45

WORKSHOPS
• Bevægelse til lands, til vands og i luften
• Naturfagsmaraton
• Teknologier på Green Tech Center
• Erfaringer med den fællesfaglige  

naturfagsprøve
• Hvordan designes en app?

KL. 11.00 - 12.00

WORKSHOPS
• Introduktion til engineering gennem  

historiefortælling
• Hovedet i havet
• Augmented Reality - gør det selv
• Unge forskere
• Coding Pirates

HVOR OG HVORNÅR?

5. september 2017 kl. 8.00-16.00.  

HVEM ER KONFERENCEN FOR?

Alle undervisere og andre med interesse for naturvidenskab, teknik, innovation og entreprenørskab  
på tværs af grundskoler og ungdomsuddannelser.

PRIS EXCL. MOMS:

350 kr. for deltagere i Insero Horsens område.
600 kr. for deltagere udenfor Insero Horsens område.  
Se kortet over Insero Horsens område her: www.inserohorsens.dk/vores-lokalomraade

TILMELDING:

Klik ind på: https://insero.nemtilmeld.dk

Learnmark Horsens, Stadionsvej 2, 8700 Horsens

Fælles frokost 

*Efter frokost vælges én lang eller to korte workshops

KL. 13:00 - 14:45

LANGE WORKSHOPS
• Det skal bygges væk!
• Spilbaseret undervisning i geologi og jordforurening
• Teknologier i makerværkstedet

KORTE WORKSHOPS 1
• Kodning i undervisningen
• Når materialer bryder deres form

KL. 14:00 - 14:45

KORTE WORKSHOPS 2
• Entreprenørskab og karrierekompetence
• Naturlig-Vis 
 

Kaffe og netværk

KL. 15.10 - 16.00  
KEYNOTE OG AFSLUTNING
Om Aarhus Universitets rumprogram: AUSAT
v/ Hans Kjeldsen, professor i astrofysik, Aarhus Universitet. 

KL. 14.45-15.10

KL. 13:00 - 13:45

KL.12.00 -13.00



 

KEYNOTE
Kl. 08.30 - 09.30

Dr. Ethan Danahy er forskningsadjunkt ved Center for Engineering 
Education og Outreach (CEEO) ved Tufts University i Boston, USA. 
Han forsker i design, implementering og evaluering af forskellige 
pædagogiske teknologier. Med fokus på både software, hardware 
og grænseflademiljøer, forsker Ethan Danahy i, hvordan disse værk-
tøjer påvirker de pædagogiske og didaktiske overvejelser i under-
visningen fra børnehaven til universitetet. Forskningen undersøger, 
hvordan teknologier kan engagere eleverne i STEAM området, og 
hvordan teknologierne kan medvirke til at fremme kreativitet og in-
novation, sikre bedre dokumentation og tilskynde kollaborativ læring.

Ethan Danahy vil i sit oplæg fortælle om, hvordan og hvorfor man bør med arbejde at integrere STEAM og 
engineeringbegreberne i den daglige undervisning ud fra erfaringer fra både USA og fra samarbejder rundt 
omkring i verden, herunder Danmark.

IMPROVING EDUCATION THROUGH ENGINEERING
v/ Ethan Danahy, forskningsadjunkt ved Tufts University

KEYNOTE
Kl. 15.10 - 16.00

Rumfart og rumforskning er fascinerende bl.a. fordi det handler om 
at udforske miljøer, som vi ikke finder på Jorden. Samtidigt handler 
det om at udvikle ny teknologi med det mål at udnytte de spændende 
og specielle muligheder, som rumforskning giver os. I de seneste år 
har den teknologiske udvikling betydet, at vi kan bygge meget små sa-
tellitter, som udvikles til at udføre specialopgaver og som kun koster 
omkring 1% af det som store satellitter koster at bygge og sende op. Denne enestående udvikling vil Aarhus 
Universitet udnytte, og vi har derfor startet vores eget rumprogram, som i det kommende år skal skabe ram-
men om opsendelse af en række såkaldte nano-satellitter. Den første Aarhus-satellit har fået navnet Delphini-1 
og den skal opsendes i februar 2018. 

Hans Kjeldsen vil i sit oplæg fortælle om, hvad AUSAT-projektet konkret går ud på, hvem deltagerne er, hvorfor 
vi bygger vore egne satellitter og hvilke forventninger vi har til fremtiden under AUSAT. 
 
Hans Kjeldsen er professor i astrofysik ved Stellar Astrophysics Centre ved Aarhus Universitet og er leder af 
Aarhus Universitets rumprogram. Hans Kjeldsen bruger meget tid på undervisning og formidling og har som 
mål at sikre et bredt kendskab til forskningsresultater og ny viden om Universet, som mange er så fascineret af.

OM AARHUS UNIVERSITETS RUMPROGRAM: AUSAT
v/ Hans Kjeldsen, professor, Aarhus Universitet



TIRSDAG DEN 5. SEPTEMBER

BEVÆGELSE TIL LANDS, TIL VANDS 
OG I LUFTEN  

Randers Kommune gennemfører science-
camps for de ældste børn i børnehaverne 
og elever i indskolingen. Jens Madsen, der 
er en af initiativtagerne til Science Camp 
Randers, vil fortælle om erfaringer og 
praksis fra campene. 

Deltagerne vil herefter få lejlighed til selv 
at gennemføre eksperimenter og aktivite-
ter vedr. bevægelse til lands, til vands og 
i luften.

WORKSHOPHOLDER:
Jens Valdemar Madsen, lærer på Randers 
Realskole og vinder af Novo Nordisk Fon-
dens naturfagslærerpris 2017.

MÅLGRUPPE: 
Indskoling, mellemtrin.

NATURFAGSMARATON 

 
Hør om konkurrencen Naturfagsmaraton 
til 5. og 6. klasse og få årets opgaver med 
hjem. Naturfagsmaraton træner især ele-
vernes undersøgelses- og modellerings-
kompetencer med åbne opgaver i natur-
fag. Opgaver, hvor der er brug for tydelig 
struktur, brug af den naturvidenskabelige 
arbejdsmetode og engineeringkompeten-
cer.

Der bliver mulighed for at afprøve opga-
verne og også diskutere klasseledelse.

WORKSHOPHOLDER:
Mette Bisp Jensen, projektleder, Naturvi-
denskabernes hus.

MÅLGRUPPE:
Mellemtrin.

TEKNOLOGIER PÅ GREEN TECH 
CENTER

Hvordan er det muligt at skabe spænden-
de og udfordrende undervisning i et cen-
ter, hvor størstedelen af teknologierne 
er gemt væk i sorte bokse? Denne udfor-
dring har Mølholm Skole samt Rødkilde 
Gymnasium og Vejle Tekniske Gymnasium 
taget op i to projekter, hvor der hhv. bliver 
udviklet undervisningsmateriale til grund-
skoler og ungdomsuddannelser med inspi-
ration til, hvad man kan arbejde med før, 
under og efter et besøg på GTC. 

Efter en kort præsentation af undervis-
ningsmaterialet vil der på workshoppen 
være demonstrationsforsøg med fokus på 
varmeveksler og jordvarmesimulator.

WORKSHOPHOLDERE:
Repræsentanter fra de to udviklingspro-
jekter på GTC og Sine Bjerre Martinussen, 
konsulent, Insero.

MÅLGRUPPE:
Udskoling og ungdomsuddannelse.

WORKSHOPS
Kl. 9:45 - 10:45

  ERFARINGER MED DEN FÆLLES-
FAGLIGE NATURFAGSPRØVE

 
I arbejdet med fællesfaglige fokusom-
råder er det oplagt at inddrage eksterne 
samarbejdspartnere og eller virksomhe-
der, som kan bidrage til din undervisning 
med autenticitet og give eleverne mulig-
hed for at opdage, at den læring, der fore-
går i klasselokalet, er til inspiration og ind-
blik i al den naturvidenskab, som foregår i 
vores hverdag og verden omkring os. 

Dette oplæg vil vise, hvordan man opbyg-
ger fællesfaglige temaer og hvordan man 
inddrager virksomheder som delelemen-
ter af et undervisningsforløb.

WORKSHOPHOLDER:
Aff Hjarnø, naturfagskoordinator, Stevns 
Kommune. Aff Hjarnø er vinder af Novo 
Nordisk Fondens naturfagslærerpris 2017.

MÅLGRUPPE: 
Udskoling.

HVORDAN DESIGNES EN APP?

 
Apps er efterhånden en integreret del af 
vores medieplatforme, og de har dermed 
også fået en fremtrædende rolle i under-
visningssammenhænge. Men hvordan be-
slutter man, hvad den enkelte app skal kun-
ne, hvordan designer man brugerfladen, så 
den giver den helt rigtige brugeroplevelse, 
og hvilke redskaber kan man bruge i den 
proces? På denne workshop kigger vi på vir-
kemidler og metoder, som kan tages i brug, 
når du eller dine elever skal blive klogere 
på, hvordan man starter en app-udviklings-
proces og hvordan en app bygges op - både  
for at kunne gennemskue eksisterende  
apps og for måske selv at designe nye.

Sidst på workshoppen præsenteres eksem-
pler på værktøjer til udvikling af app-proto-
typer. Bemærk: workshoppen omhandler 
design og ikke programmering af apps.

WORKSHOPHOLDER:
Simon Rosenqvist, ux-konsulent, Insero.

MÅLGRUPPE:
Udskoling og ungdomsuddannelser.



INTRODUKTION TIL ENGINEERING 
GENNEM HISTORIEFORTÆLLING

 
Arbejdet med engineering behøver ikke 
at være begrænset til de ældste elever. 
Allerede fra indskolingen er det muligt at 
gøre eleverne fortrolige med selv at skabe 
praktiske løsninger på problemstillinger, 
som de kan relatere til. 

Kom og oplev hvordan man kan introduce-
re arbejdsmetoder og simple teknologier 
på en sjov og kreativ måde, og hvordan 
man kan inddrage litteratur og historie-
fortælling i et forløb.

WORKSHOPHOLDER:
Finn Skaarup Jensen, konsulent, Insero.

MÅLGRUPPE:
Indskoling og mellemtrin.

HOVEDET I HAVET

Hvordan tænder vi gløden for havet hos 
børn og unge? Projekt ’Hovedet i havet’ 
introducerer befolkningen og især børn 
og unge til de store naturoplevelser, som 
gemmer sig ved og i havet! Danmarks ny-
este og topmoderne forskningsskib, Auro-
ra, udgør en af kernerne i formidlingsind-
satsen og vil fungere som en unik sejlende 
formidlingsplatform.

I oplægget bliver visionen bag projektet 
uddybet, konkrete erfaringer vil blive he-
vet frem og i sidste del af sessionen vil I 
selv få mulighed for, at få ”fingrene i mud-
deret” og afprøve noget af det, som fore-
går på skibet. 

WORKSHOPHOLDER:
Signe Brokjær Nielsen, forskningsas-
sistent, Institut for Bioscience, Aarhus  
Universitet.

MÅLGRUPPE:  
Primært udskoling.

 Målgruppe: Grundskolen
AUGMENTED REALITY - GØR DET 
SELV

Augmented reality er en af de mange tek-
nologier, som kan være med til at gøre na-
turfagsundervisningen mere spændende 
og involverende. Skolen i Midten har del-
taget i et EU projekt, hvor både lærere og 
elever har prøvet kræfter med at være 
producenter af AR. 

Kom og hør, hvilke erfaringer de har gjort 
sig, og få indblik i både muligheder og ud-
fordringer, når ny teknologi introduceres i 
naturfagsundervisningen.

WORKSHOPHOLDERE:
Ole Radmer, lærer/it-vejleder og Mogens 
Surland, lærer, Skolen i Midten.

MÅLGRUPPE:
Udskoling og ungdomsuddannelser.

WORKSHOPS
Kl. 11:00 - 12:00

UNGE FORSKERE 

 
Unge Forskere er en talentkonkurrence 
for børn og unge med interesse for natur-
videnskab, teknologi og sundhed.

De unge forskere fra hele landet dyster på 
kreativitet, viden og opfindsomhed i deres 
egne forsknings- eller opfindelsesprojek-
ter. Konkurrencen bedømmes af en stor 
fagjury, hvis medlemmer tæller både pro-
fessorer, virksomhedsfolk og skolelærere. 
Alle stiller frivilligt deres tid og ekspertise 
til rådighed for at støtte, anerkende og 
udfordre de unge talenter.

Dette oplæg handler om, hvordan dine 
elever kan deltage i konkurrencen, og 
hvordan du kan arbejde med det i din dag-
lige undervisning.

WORKSHOPHOLDER:
Johanne Schmith, konsulent, ASTRA.

MÅLGRUPPE:
Mellemtrin, udskoling, ungdomsuddannel-
ser.

CODING PIRATES

 
Frivilligt arbejde med udvikling og styrkel-
se af børn og unges produktive og kreati-
ve IT-kompetencer.

I Coding Pirates arbejder børn, unge og fri-
villige sammen om sjove teknologiprojek-
ter, hvor fokus er på kreativitet og læring 
gennem leg. 

På denne workshop præsenterer vi tan-
kerne bag Coding Pirates og viser nogen 
konkrete eksempler på, hvilke teknologier 
vi arbejder med, og som du måske kan ta-
ge med i din egen undervisning

WORKSHOPHOLDER:
Torben Holst Rendboe, Vejle Tekniske 
Gymnasium/Coding Pirates.

MÅLGRUPPE:
Mellemtrin/udskoling.
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KODNING I UNDERVISNINGEN:
13.00 - 13.45

Kom og oplev, hvordan Skibet Skole i Vejle 
anvender kodning i undervisningen, både 
når der arbejdes med historieskrivning i 
dansk og spiludvikling i matematik. 

Matematiklærer Henrik Guldbrandt og 
hans kollega Jonas Borg giver en kort in-
tro til Projekt Coding Class, hvorefter del-
tagerne selv kan gøre sig nogle hands-on 
erfaringer med kodning assisteret af ele-
verne fra Skibet Skole.   
 

WORKSHOPHOLDERE:
Henrik Guldbrandt, Jonas Borg og 8 elever 
fra Skibet Skole. 

MÅLGRUPPE:
Mellemtrin.

rmidling.
NÅR MATERIALER BRYDER DERES 
FORM: 13.00 - 13.45

Denne workshop foregår i Mobil Lab 3, 
som er et innovation- og entreprenør-
skabslaboratorium, hvor vi vil præsentere 
et undervisningsforløb, vi har udviklet 
og gennemført med gymnasieklasser til 
Forskningens Døgn. 

I workshoppen undersøges forskellige op-
findelsers materialeegenskaber, der eks-
perimenteres med non-newtonisk væske 
og ved brug af de Bonos tænkehatte op-
fordres deltagerne til at komme med bud 
på, hvordan dette materiale kan anvendes 
i fremtidige produkter.

WORKSHOPHOLDERE:
Sine Bjerre Martinussen, konsulent og Finn 
Skårup Jensen, konsulent, Insero.

MÅLGRUPPE:
Mellemtrin, udskoling og ungdomsuddan-
nelser.

ENTREPRENØRSKAB OG KARRIERE-
KOMPETENCE: 14.00 - 14.45

Hvorfor er det vigtigt at eleverne i under-
visningen (igennem deres uddannelses-
forløb) får mulighed for at beskæftige sig 
med innovation og entreprenørskab og 
bruge deres kreativitet, viden og idérig-
dom til selv at være skabende? Og hvilke 
ligheder er der mellem entreprenørskabs-
kompetence og karrierekompetence?

Disse spørgsmål besvares i workshoppen, 
hvor der bliver synliggjort paralleller mel-
lem karrierelæringsteori og innovations- 
og entreprenørskabsteori med eksempler 
på særlige aktiviteter, som fremmer ele-
vernes karrierelæringskompetence. 

Du vil som deltager afprøve nogle øvelser i 
praksis og få idéer til, hvordan du selv kan 
støtte op om dine elevers karrierekompe-
tence og derved forberede de unge til at 
træffe et valg af uddannelse.

WORKSHOPHOLDER:
Sine Bjerre Martinussen, konsulent, Insero.

MÅLGRUPPE:
Alle.

Når kun 37% af lærerne som underviser i 
natur og teknologi, er uddannede til det, 
så er grundfundamentet for en stærk na-
turfaglig forståelse lidt langt væk.
Når behovet for naturfagsvejledere sam-
tidige er stigende, og når ”gamle” lærere 
har brug for et naturfagligt BOOST, er det 
tid at se efter økonomisk hjælp, råd og 
vejledning til at lægge en ny stil ind over 
alle naturfagene.

Her kan du høre om, hvordan Køge, Faxe 
og Stevns kommuner er gået sammen om 
at opbygge et tværkommunalt forløb for 
at styrke efteruddannelse af lærere på 
egen skole via lektionsstudier, uddannelse 
af naturfagsvejledere til alle 23 skoler 
og uddannelse til alle de lærere, som 
ønskede linjefag og kompetenceopgrade-
ring i et eller flere naturfag, inkl. Natur og 
teknologi.

WORKSHOPHOLDER:
Aff Hjarnø, projektleder, Naturlig-Vis.

MÅLGRUPPE:
Alle. 

KORTE WORKSHOPS - EFTERMIDDAG
Runde 1: Kl. 13:00 - 13:45 / Runde 2: Kl. 14:00 - 14:45 
(Vælg to workshops herunder - en fra hver runde - eller én lang workshop fra næste side)

NATURLIG-VIS: 14.00 - 14.45



LANGE WORKSHOPS - EFTERMIDDAG
Kl. 13:00 - 14:45
(Vælg én lang workshop herunder eller to korte workshops fra forrige side)

foredrag.DET SKAL BYGGES VÆK!

Klimaforandringer er noget som eleverne 
møder både i medier og i undervisningen, 
men hvordan skal eleverne forholde sig til 
det, og hvad kan de gøre ved det? 

På denne workshop vil du få kendskab til 
praktiske ”hands on” forløb, hvor eleverne 
med forskellige materialer og værktøj kan 
bygge sig ud af energikrise og klimafor-
andringer. Du får materialer og værktøj i 
hænderne og oplever håndværks- og in-
geniørarbejde. Der bliver udleveret et rig-
holdigt materiale med vejledninger, teori, 
forskning og forsøg, som i særlig grad vil 
gøre dem i stand til at opfylde de nye krav 
til folkeskolens afgangsprøve i naturfage-
ne.    

WORKSHOPHOLDER:
Erik Jørgensen, skoletjenesten, Energimu-
seet.

MÅLGRUPPE:
Mellemtrin, udskoling.

SPILBASERET UNDERVISNING I  
GEOLOGI OG JORDFORURENING

Denne workshop præsenterer en Mine-
craft-model af geologien og jordforurenin-
gen på Gasværksgrunden i Horsens. 

Du får mulighed for at opleve den sam-
menhæng mellem computerspilsverdener 
og de digitale modeller, der anvendes i 
løsningen af praksisnære, naturvidenska-
belige og ingeniørmæssige problemstillin-
ger. Der lægges op til et tværfagligt natur-
videnskabeligt undervisningsforløb, hvor 
omdrejningspunktet er udfordringerne 
ved byudvikling i havneområder.

WORKSHOPHOLDER:
Søren Erbs Poulsen, docent, VIA University 
College.

MÅLGRUPPE:
Udskoling,  ungdomsuddannelser.

De traditionelle sløjd-håndarbejds- og bil-
ledkunstlokaler transformeres og inte-
greres i stigende grad i makerspaces el-
ler fablabs. Her er der nye teknologier til 
rådighed, som giver nye muligheder, men 
som også stiller nye udfordringer mht. 
planlægning af undervisning, betjening og 
vedligehold af maskiner. På workshoppen 
gennemgår vi nogle af de mest populære 
teknologier: 3D printer, lasercutter og fo-
lieskærer. Efter en snak om de forskellige 
teknologier, er der mulighed for at prøve 
kræfter med maskinerne.

WORKSHOPHOLDERE: 
Martin Mehl, konsulent og Anders Pagh, 
projektleder, Insero.

MÅLGRUPPE:
Alle. 

TEKNOLOGIER I MAKER- 
VÆRKSTEDET



INSERO - VI STYRKER LÆRING 

Vitus Bering Innovation Park
Chr. M. Østergaards Vej 4a
8700 Horsens
www.insero.com/uddannelse

Kontakt os hvis du vil vide mere:
 
Vil du vide mere om os eller høre, hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt Team Lead Katrine  
Læssøe Mikkelsen på kami@insero.com eller 4177 2464.  Følg os også på Facebook eller tilmeld 
dig vores nyhedsbrev.
 
Lærerkonferencen ’Ud af Boksen 2017’ er støttet af Insero Horsens, som investerer i uddannel-
sesaktiviteter i området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde.

Insero Education arbejder nationalt med at styrke læring fra dagtilbud til ungdomsuddan-
nelser ved at kickstarte nye koncepter, inddrage teknologier i undervisningen og skabe  
motivation for læring ved at arbejde problembaseret. Vi gennemfører innovative processer 
og udvikler initiativer, som understøtter gode samarbejder mellem uddannelse og erhvervs-
liv.

ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION

Vi hjælper undervisere med at designe forløb i innovation og entrepre-
nørskab og kan vinkle forløbene alt efter behov og fokus. Vi designer både 
korte camps og længerevarende forløb, og vores afsæt er at arbejde 
med problemstillinger, som eleverne kan relatere sig til.

SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV

Vi faciliterer samspil mellem uddannelse og erhverv og hjælper lærere 
med at designe læringsforløb med inddragelse af en virksomhed. Sam-
spil mellem uddannelse og erhverv kan tage mange former, lige fra et 
endagsbesøg hos en virksomhed, besøg af en konsulent fra en virksom-
hed til længerevarende tema- eller innovationsforløb. 

ENGINEERING LAB

Engineering Lab er et nationalt projekt, der udvikler, tester og gennem-
fører læringsforløb i grundskolen. Med fokus på at udvikle elevernes ev-
ner til at løse praktiske problemer, understøtter projektet anvendelsen 
af nye teknologier i undervisningen.

MOBIL LAB

Tre mobile laboratorier ruller ud til skoler landet over og flytter under-
visningen ud i nye spændende rammer. Her kan elever og lærere prøve 
kræfter med udfordringer inden for naturvidenskabelig undervisning el-
ler innovation og entreprenørskab.


