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Side 2 . Oversigt Program - Naturfagene ud af boksen

Ankomst og morgenmad

Velkomst 

KEYNOTE 
“En verden fuld af kemi”
V/Peter Hald kemiker og Ph. D. ved Aarhus Universitet

WORKSHOPS 
Dagtilbud og indskoling 
• STEAM i praksis
• Bliv Maker med LEGO WeDo 2.0
• Legepladsen som uformelt læringsmiljø 
• Playful learning & science 
Mellemtrin
• STEAM Sprinter for mellemtrinnet (kun kl. 09:45)  
• Skønne og simple undersøgelser i natur/teknologi
• Samspil med STEAM 
Udskoling
• 3D-print kunstige knogleled
• Fedtindholdet i vores madvarer
• Fællesfaglig naturfagsundervisning med engineering 

(kun kl. 9:45) 
• STEAM Sprinter for udskoling (kun kl. 11:00)
• Hvordan kan engineering styrke undervisningen i de 

naturvidenskabelige fag? (Dobbelt workshop)

Fælles frokost

WORKSHOPS
Dagtilbud og indskoling
• Science og teknologi i børnehøjde 
• Kodning og robotteknologi i SFO 
• Naturvidenskab i børnehøjde 
• Børnenes verdensmål - og alle vi andres 
Mellemtrin
• 21st century skills i praksis
• Lav fremtidsmad
Udskoling
• Er der en MAKER  i dig? 
• Engineering og trigonometri
• Engineering som problembaseret læring
• Lær at udvikle dine egne engineeringforløb 

Kaffepause og netværk

KEYNOTE 
“En naturnørd underholder med glade naturhistorier”
V/Morten D.D. Hansen, Naturvejleder og museumsinspektør

Opsamling og tak for i dag

KL. 08:00 - 8:30

KL. 08:30 - 8:45

KL. 08:45 - 9:30

KL. 09:45  & KL. 11:00 

KL. 12:00 - 13:00

KL. 13:00 - 14:30

KL. 14:30 - 15:00

KL. 15:00 - 15:45

Tid og sted 
3. september 2019 kl. 8.00 - 16.00
Learnmark Horsens, Stadionsvej 2,
8700 Horsens.

Læs mere på insero.com

Pris
350 kr. for deltagere fra Insero
Horsens lokalområde.
600 kr. for deltagere uden for
Insero Horsens lokalområde.

Tilmeld dig her KL. 15:45 - 16:00

Engineering i skolen
I år samarbejder vi med ’Engineering
i skolen’, som tilbyder spændende 
workshops og oplæg med fokus på, 
hvordan engineering kan inddrages 
i naturfagsundervisningen.

Se workshops på side 7 og 10.

Besøg Engineering i skolen her

https://insero.com/da/ydelser/education/netvaerk-konferencer-og-camps/laererkonference-2019/
https://insero.nemtilmeld.dk/29/
https://engineerthefuture.dk/engineering-i-skolen


Program - Naturfagene ud af boksen

KEYNOTE
Kl. 08.45 - 09.30

Du behøver ikke et laboratorium og eksotiske specialkemikalier for at lave interessant kemi og spændende videnskab i
klasselokalet. De ting du skal bruge findes allerede i de fleste husholdninger, byggemarkeder og supermarkeder.

Peter Hald har mange års erfaringer med at lave kemishow og har skrevet to bøger om at lave kemiske eksperimenter. Til
Naturfagene ud af boksen giver han indblik i, hvordan du kan inspirere børn og unge til at lave videnskab – bare ved at gøre
brug af hverdagskemikalier og selvbygget udstyr. Ifølge Peter Hald er den bedste måde at lære nyt på nemlig ved at ekspe-
rimentere.

Du er sikret underholdning i topklasse, når Peter Hald besøger Naturfagene ud af boksen. Han har lavet demonstrations-
forsøg og holdt foredrag i mere end 20 år – og så er han også en erfaren studievært.

KEYNOTE
Kl. 15.00 - 15.45

Morten D. D. Hansen underholder med glade og forunderlige naturhistorier, hvor der sikkert også dukker en lille anekdote
op fra en naturnørds bekendelser.

Med sin aldrig svigtende begejstring har Morten D. D. Hansen, som er uddannet biolog, i mange år været en populær 
formidler af den danske natur i radioen og på fjernsyn. Her er tale om en fagmand, der har noget på hjerte - og så er han 
tilmed sjov!

Som vært på DR1s ”Bidt af Naturen” formåede han at gøre vilde orkidéer, møgbiller og fugletræk nærværende for såvel 
unge som gamle, og hans entusiasme vakte opsigt langt ud over programmets grænser. Morten D. D. Hansen er forfatter 
til mere end 500 avisartikler om den danske natur og bøgerne ”Naturhistorier fra Nationalpark Mols Bjerge”, ”Insekter i 
Danmark” samt faghæfterne ”Insekter på rejse”, ”Fugletræk” og ”Møgbiller”.

EN NATURNØRD UNDERHOLDER MED GLADE NATURHISTORIER 
V/ MORTEN D.D. HANSEN NATURVEJLEDER OG MUSEUMSINSPEKTØR

VERDEN ER FULD AF KEMI
V/PETER HALD KEMIKER OG PH. D. VED AARHUS UNIVERSITET

Side 3 . Key notes



Workshops formiddag 
Kl. 9:45 - 10:45 & kl. 11:00 - 12:00 

Sæt fokus på kreativitet og innovati-
on ved at arbejde efter principperne i
MAKER-processen.

Gennem den strukturerede
designproces, STEAM, kan du få hjælp
til at fastholde de enkelte designfaser
i undervisningen og hjælpe børnene
til at udvikle nye løsninger på et reelt
problem.

I workshoppen benytter vi LEGO
Education og andre konkrete materia-
ler som fx papir, piberensere,
perler, snor mm. Du kommer selv til
at arbejde efter MAKER processen
og udvikle dine egne løsninger på et
reelt problem.

Workshopholder: Michael Jakobsen
og Kristian Østergaard fra Vitec MV.

Målgruppe: Dagtilbud og indskoling.

På workshoppen bliver du introduce-
ret til væsentlige resultater fra
projektet ’Legepladsen som et
uformelt læringsmiljø’, som er et ny-
ligt afsluttet casestudie i en førskole-
gruppe i en børnehave. Studiet fulgte
pædagoger og børn i uderummene
på legepladsen og belyser, hvorvidt
pædagoger er opmærksomme på,
hvordan børn bruger uderummet og
i hvilken grad pædagoger inddrager
tanker om materialitet og intentionel
brug af omgivelserne i forhold til
at indrette læringsmiljøer, der skal
understøtte børn naturfaglige under-
søgelser.

På baggrund af resultaterne vil vi
diskutere, hvordan du kan anvende
uderum fagligt, og hvordan børns leg
og interaktion med omgivelserne kan
fungere som anslag for at arbejde
med læreplanstemaet natur, udeliv
og science.

Oplægsholder: Camilla Bech Blom-
green, VIA , Pædagoguddannelsen i
Ikast.
Målgruppe: Dagtilbud og indskoling.

Playful Learning handler om, at styrke
børns kreative og eksperimenterende
tilgang til verden og deres livslange
motivation for en legende tilgang til
læring.

I workshoppen præsenteres ideer til
og erfaringer med en legende tilgang
til aktiviteter med naturfagene/
science. Du vil selv kom til at deltage i
aktiviteter på workshoppen.

Workshopholdere: Linda Ahrenkiel og
Jesper Z. Wang, UCL.

Målgruppe: Dagtilbud og indskoling.

Side 4 . Workshops formiddag Program - Naturfagene ud af boksen

Kom og få inspiration til sjove og
spændende STEAM-aktiviteter i
dagtilbud på denne workshop, hvor
Charlotte Damgaard fra Dagnæs
Børnehus vil introducere til nogle
af de forløb inden for natur, udeliv
og science, som hun planlægger og
gennemfører med børnene i alderen
0-6 år.

I får også selv mulighed for at afprøve
aktiviteterne og få inspiration til
ideer, der let kan omsættes i praksis.

Charlotte har vundet Novo Nordisk
Fondens Naturtematiske Pædagog-
pris 2019 for sit store arbejde med
eksperimenterende tilgang med
fokus på natur og STEAM i børnehøj-
de.

Workshopholder: Charlotte Dam-
gaard, pædagog Dagnæs Børnehus
og dagpleje.

Målgruppe: Dagtilbud og indskoling. 

STEAM I PRAKSIS 
(KUN KL. 09:45)

BLIV MAKER MED LEGO 
WEDO 2.0 

LEGEPLADSEN SOM UFORMELT 
LÆRINGSMILJØ

I år samarbejder vi med
‘Engineering i skolen’,
som tilbyder spændende
workshops i engineering.

Se workshops på side 7
& 10.

!
PLAYFUL LEARNING & SCIENCE



Workshops formiddag 
Kl. 9:45 - 10:45 & kl. 11:00 - 12:00 

På workshoppen får du masser af
inspiration til, hvordan du kan arbejde
undersøgende i natur/teknologi og
fastholde elevernes motivation.

Du kommer til at arbejde med afsæt i
forforståelse og en åben undersøgen-
de tilgang. Vi arbejder med simple
materialer, som findes på de fleste
skoler, og folder faget ud inden for
hele det naturvidenskabelige felt. Fx
kommer du til at arbejde med elek-
tronik, lave simple mikroskoper og
naturundersøgelser.

Workshopholder: Ulla Hjøllund Lin-
deroth, lektor og naturfagskonsulent.

Målgruppe: Mellemtrin.

Hvordan skaber man et godt
samarbejde mellem skoler og
virksomheder?

Det får du et bud på i dette oplæg
om Samspil, som er et stærkt
samarbejde mellem grundskoler,
erhvervsliv og ungdomsuddannelser i
Horsens Kommune. Målet er at klæde
folkeskoleeleverne på til aktivt at
vælge en uddannelse, der giver dem
muligheden for at realisere netop
deres drømme og potentialer.
Hør lærere give eksempler på to
spændende Samspilsforløb, hvor
deres elever i høj grad har fået deres
kompetencer inden for STEAM/natur-
fagene sat i spil.

Oplægsholder: Winnie Henriksen,
Tværgående Enhed for Læring,
Horsens Kommune samt lærere fra
mellemtrinnet/overbygningen på to
skoler i Horsens.

Målgruppe: Lærere på mellemtrin-
net/overbygningen samt konsulenter
og vejledere.
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STEAM SPRINTER FOR 
MELLEMTRINNET 

Insero Education lancerer fra august
2019 et nyt koncept, hvor vi facilite-
rer en række STEAMbaserede
undervisningsforløb på skolerne som
supplement til den daglige naturfags-
undervisning. 

Vi er bl.a. optagede af, at nye teknolo-
gier inddrages i en relevant faglig
kontekst, og vi medbringer selv alt
relevant materiale, når vi kommer ud.
Kom og hør, hvilke muligheder vi kan
tilbyde, og afprøv selv nogle af under-
visningsaktiviteterne.

Workshopholder: Nina Ahnstrøm,
konsulent Insero Education.

Målgruppe: pædagoger, lærere og
konsulenter.

SKØNNE OG SIMPLE UNDERSØ-
GELSER I NATUR/TEKNOLOGI SAMSPIL MED STEAM

Balancen mellem teori og 
praksis er noget, som du 
kan bruge til at blive bedre 
i din undervisning. Works-
hopsene er især gode til at 
omsætte teori til praksis 
og hermed gøre det 
anvendeligt for os at bru-
ge i dagligdagen.

Maiken Thyssen 
Kragelund Efterskole. 

!
Har du en kollega, som 
også interesserer sig for 
STEAM? 
- så del budskabet og tag 
afsted sammen.



Workshops formiddag
Kl. 9:45 - 10:45 & kl. 11:00 - 12:00

FEDTINDHOLDET I VORES 
MADVARER

Vil du arbejde med polære og upolæ-
re stoffer og dykke ned i, hvilke
stoffer der kan blandes og hvilke, der
ikke kan blandes?

Workshoppen tager udgangspunkt
i, at man kan udtrække fedtstof fra
chips ved hjælp af rensebenzin, da
begge stoffer er upolære.

Du kan være med til at foretage en
destillation, hvor rensebenzinen
dampes væk. Under destillationen
følges temperaturen, som dermed
kan fortælle, hvornår rensebenzinen
fordamper.

Workshopholder: Flemming Fischer,
underviser på Horsens HF og VUC.

Målgruppe: Udskoling. 

’Engineering i skolen’-programmet
udvikler en række undervisningsfor-
løb, hvor viden og indhold fra de tre
fagområder sættes i spil i en engine-
eringudfordring. Kom og hør om
nogle af de forløb, som er udviklet
indtil nu, fx ”Dyrk planter på Mars”,
”Med robotten som hjælper” og
”Dyrk lodrette haver”.

Vi præsenterer de faglige aktiviteter
i forløbene, eksempler på løsninger
som eleverne udvikler, og de
ressourcer som findes til at under-
støtte både lærere og elever i proces-
sen. 

Oplægsholdere: Suzie Auener, ASTRA
og Anders Pagh, konsulent Insero
Education.

Målgruppe: Lærere i udskolingen.
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3D-PRINT KUNSTIGE 
KNOGLELED

3D-print i skolen. Hvorfor skal vi det?

I oplægget kommer vi rundt om,
hvad du kan lave med en 3D-printer i
undervisningen, og der vises konkrete
eksempler fra biologi og matematik.

Du kan se eksempler på, hvordan det
gratis tegneprogram tinkercad.com
kan anvendes, og hvilke matematiske
kompetencer der sættes i spil.
Endelig argumenteres der for, med
udgangspunkt i undersøgelser og i
faget teknologiforståelses læseplan,
hvorfor vi skal bruge 3D-printere i
skolen.

Oplægsholder: Steen Petersen, natur-
fagslærer på Fredericia Realskole.

Målgruppe: Mellemtrin og udskoling.

FÆLLESFAGLIG NATURFAGSUNDERVISNING 

MED ENGINEERING (KUN KL. 09:45) 

Vil du være den første til
at høre om nye spæn-
dende arrangementer?

Tilmeld dig vores 
nyhedsbrev 

!

https://insero.com/da/ydelser/education/nyhedsbrev/
https://insero.com/da/ydelser/education/nyhedsbrev/


Workshops formiddag
Kl. 9:45 - 10:45. & kl. 11:00 - 12:00  

Kom og hør tre kommunale bud på
implementering af engineering i
naturfagsundervisningen.

Vejle, Horsens og Holstebro kommu-
ner har kompetenceudviklet en
række lærere i engineering igennem
det nationale program ’Engineering i
skolen’ som et led i deres naturfags-
strategier. I engineering arbejder
eleverne med et konkret, autentisk
problem, som de skal udvikle deres
egen løsning på. I processen indgår
både modellering og konstruktion
samtidig med, at er der fokus på,
at eleverne lærer om og anvender
naturvidenskab og teknologi i deres
arbejde.

I det nationale program ’Engineering
i Skolen’ er der udviklet en didaktik,
undervisningsmidler samt varierende
kompetenceforløb, der forventes at
blive gennemført i flere kommuner i
løbet af de kommende år.

På workshoppen kan I blive inspireret 
til, hvordan I kan løfte jeres kommu-
nale naturfagsstrategi vha. kompe-
tenceudvikling og undervisning i 
engineering.

Der vil være mulighed for at komme 
med spørgsmål og få en dialog om 
forskellige tilgange til kommunal 
kompetenceudvikling i engineering.

Workshopholder: Line Kastorp Kok, 
naturfagskoordinator i Vejle Kom-
mune, Christian Holm, naturfagsko-
ordinator i Horsens Kommune, Allan 
Skindhøj Sørensen, naturfagskoordi-
nator i Holstebro Kommune og Camil-
la Zacho, Engineer the Future.

Målgruppe:
Skoleledere og skoleforvaltninger, 
naturfagskoordinatorer, og lærere 
(med interesse for kommunal natur-
fagsudvikling)
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STEAM SPRINTER FOR
UDSKOLING (KUN KL. 11:00)

Insero Education lancerer fra august
2019 et nyt koncept, hvor vi facilite-
rer en række STEAMbaserede
undervisningsforløb på skolerne som
supplement til den daglige naturfags-
undervisning.

Vi er bl.a. optagede af, at nye teknolo-
gier inddrages i en relevant faglig
kontekst, og vi medbringer selv alt
relevant materiale, når vi kommer ud.
Kom og hør, hvilke muligheder vi kan
tilbyde, og afprøv selv nogle af under-
visningsaktiviteterne.

Workshopholder: Nina Ahnstrøm,
konsulent Insero Education.

Målgruppe: pædagoger, lærere og
konsulenter. 

HVORDAN KAN ENGINEERING STYRKE UNDERVISNINGEN I DE
NATURVIDENSKABELIGE FAG (KL. 09:45 - 12:00)

Hands-on erfaring med 
nye teknologier er rigtig 
vigtig i min praksis, fordi 
det er noget, jeg gerne vil 
bruge i undervisningen. 
Derfor er det fedt at have 
afprøvet det sammen med 
andre og have prøvet at 
have fingrene i det, inden 
jeg skal stå foran eleverne. 
Lene Beckgaard, 
Løsning Skole i Horsens



Workshops eftermiddag
Kl. 13:00 - 14:30 

Barnet er naturligt nysgerrigt, under-
søgende og eksperimenterende i sin
adfærd og de naturvidenskabelige
kompetencer er medfødte. 

Vi ser på, hvordan vi i det pædagogi-
ske arbejde kan understøtte og styrke
den naturvidenskabelige nysgerrig-
hed på børnenes niveau. Fokus er på
oplevelse, erfaring, samspil og
færdigheder gennem en legende
tilgang.

Med udgangspunkt i et kort oplæg
vil vi afprøve forskellige tilgange og
udvalgte aktiviteter i praksis udenfor.

Workshopholder: Lektor Lis Reinholdt
Kjeldsen, VIA, Pædagoguddannelsen
i Horsens samt studerende på Valgfa-
get modul Natur og Udeliv.

Målgruppe: Dagtilbud og indskoling

.

I Fredericia Kommune har vi bæredyg-
tighed som vores hverdagsaktivitet
- hvad enten man er 4 år eller 90 år. Vi
sætter dialogen om bæredygtighed i
øjenhøjde med alle gennem udstillin-
ger, spændende events, undervisning
og alt mellem himmel og jord i Frede-
ricias Dialogrum for Bæredygtighed
’Det Grønne Rum’. Seneste skud på
stammen er udviklingen af Børnenes
Verdensmål, hvor Daginstitutionsom-
rådet har fået FN’s17 Verdensmål
helt ned i øjenhøjde med nogle af
vores mindste borgere – Børnehave-
børnene.

I oplægget vil vi fortælle om vores
arbejde og give deltagerne inspirati-
on til, hvordan pædagoger kan være
med til udvikle den bæredygtige
dialog om Verdensmålene på Dagin-
stitutionsområdet. 

Workshopholder: Leder Gitte Jør-
gensen, Pædagog Lonnie Roest og 
Bæredygtighedskonsulent
Ellen Marie Fonvig, Fredericia Kom-
mune. 

Målgruppe: Dagtilbud og indskoling.
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Kom og hør, hvilke aktiviteter inden
for læreplansteamet ”Natur, udeliv
og science” Insero Education kan til-
byde til børnehaver og i indskolingen.

Du kan høre om, hvordan du kan få
børn til at undre sig over naturviden-
skabelige fænomener.

Vi viser, hvordan du kan introducere
målrettet teknologier og simpel pro-
grammering i børnehøjde igennem
leg og nysgerrighed. I workshoppen
får I mulighed for at udvikle små for-
løb og afprøve nogle af vores forskel-
lige aktiviteter.

Vi er optaget af, hvordan vi kan få
børn til at undre sig over naturviden-
skabelige fænomener.

Workshopholder: Nina Ahnstrøm,
konsulent Insero Education.

Målgruppe: Dagtilbud og indskoling.

SCIENCE OG TEKNOLOGI I 
BØRNEHØJDE 

NATURVIDENSKAB I BØRNE-
HØJDE

BØRNENES VERDENSMÅL - OG 
ALLE VI ANDRES 

Vidste du, at vi løbende 
deler materialer, som du 
kan anvende i din under-
visning? 
Hent materialer her

!
KODNING OG
ROBOTTEKNOLOGI I SFO

Målet med denne workshop er at
inspirere til pædagogiske aktiviteter
med fokus på kodning, problemløs-
ning og samarbejde. 

Med afsæt i computational thinking
skal vi eksperimentere og løse opga-
ver med kodning og robotter. Works-
hoppen afrundes med en diskussion
vedrørende robotteknologi i pæda-
gogiske aktiviteter og leg. 

Workshopholder: Michal Pilgaard
– Lektor ved VIA University College
Pædagoguddannelsen i Horsens.

Målgruppe: Pædagoger og lærere i
indskoling og SFO.

https://insero.com/da/ydelser/education/engineering-lab/undervisningsmateriale/


Workshops eftermiddag
Kl. 13:00 - 14:30

Hvad skal vi spise i fremtiden?

Et svar kunne være melorme og
andre insekter. Denne workshop
bygger på erfaringer fra de works-
hops som Insero Education for nyligt
afviklede som led i Forskningens
Døgn. Der vil først være et oplæg om
insekt-farming af Katrine Christensen,
agrarøkonom fra Bygholm Land-
brugsskole, hvorefter vi skal fremstil-
le forskellige måltider med melorme
og buffalolarver. Vi slutter af med en
innovations-øvelse hvor du sammen
med dine kollegaer skal finde på
nye retter, hvor insekter kan indgå.
Her dykker vi også ned i en snak om,
hvordan man kan ændre folks vaner i
forhold til, hvad vi spiser.

Workshopholdere: Katrine Christen-
sen, agrarøkonom og konsulent Sine
B. Martinussen, Insero Education.

Målgruppe: Lærere fra mellemtrinnet
samt naturfagskonsulenter og
andre med interesse i området.

Sæt fokus på kreativitet og innovati-
on ved at arbejde efter principperne i
MAKER-processen. 

Gennem den strukturerede
designproces, STEAM, kan du få hjælp
til at fastholde de enkelte designfaser
i undervisningen og hjælpe børnene
til at udvikle nye løsninger på et reelt
problem.

I workshoppen benytter vi LEGO
Education og andre konkrete materia-
ler som fx papir, piberensere,
perler, snor mm. Du kommer selv til
at arbejde efter MAKER processen
og udvikle dine egne løsninger på et
reelt problem.

Workshoppen afholdes af: Michael
Jakobsen og Kristian Østergaard fra
Vitec MV.

Målgruppe: Mellemtrin og udskoling. 
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Hvordan kan du arbejde med det 21.
århundredes kompetencer både som
en integreret del af din undervisning
og som særligt tilrettelagte forløb?

Det giver vi et svar på i denne works-
hop, som holdes af lærerne for de
elever, der vandt dette års og
sidste års Danmarksmesterskab i
SKILLS – CRAFT.

Efter en intro til SKILLS-kompetencer-
ne bliver du præsenteret for idégene-
rering i praksis og til to konkrete
undervisningsforløb, der ligger tæt
op af best-practice. Du får erfaring
med, hvordan der arbejdes med
kompetencerne i praksis og tid til
at udforme rammen for et konkret
forløb, så du kommer styrket hjem til
din skole.

Workshopholdere: Peter Santa, lærer,
Horsens Byskole og Cand. pæd.pæd.
psyk. og lærer Marie Louise Wøldike,
Horsens Byskole. 

Målgruppe: Mellemtrin.

21ST CENTURY SKILLS I
PRAKSIS LAV FREMTIDSMAD ER DER EN MAKER I DIG?



Workshops eftermiddag
Kl. 13:00 - 14:30

En metodisk tilgang til naturfagsun-
dervisningen via undervisningsmidler
og Engineering Day. 

Gennem det nationale program
’Engineering i skolen’ kommer der
løbende nye undervisningsmidler og
opgaver, der gør det muligt at bruge
engineering som projektbaseret
og anvendelsesorienteret tilgang
til undervisning i bl.a. naturfag og
teknologi, men også andre fag.
Workshoppen starter med et overblik
over undervisningsmaterialer og
tilgange til Engineering. Herefter er
der mulighed for at arbejde i grupper
med andre lærere om de forskellige
faser med konkrete udfordringer og
arbejdsprocesser.

Se oversigten over undervisningsmid-
ler på astra.dk/engineering

Workshopholdere: 2-3 lærere, Camilla
Zacho, Engineer the Future, og Signe
Ammitzbøll, Astra.

Målgruppe: Mellemtrin og udskoling.
Lærere og naturfagskoordinatorer.

I denne workshop præsenterer vi
engineeringmetoden og den udvik-
lingsskabelon, som Engineering i
skolen udvikler undervisningsforløb
efter. Vi giver gode råd og diskuterer
også nogle af de faldgruber, man skal
være opmærksom på, når man udvik-
ler engineeringforløb. Der vil være
tid til at øve sig i at formulere enga-
gerende problemstillinger, dykke ned
i, hvordan man sikrer inddragelse
af naturfagene samt mulighed for
at komme med spørgsmål og få en
dialog om forskellige mulige tilgange
til engineering. 

Workshopholdere: Anne Hansen,
Engineer the Future og Suzie Auener,
Astra.

Målgruppe: Mellemtrin og udskoling.
Lærere og naturfagskoordinatorer.

Side 10 . Workshops eftermiddag Program - Naturfagene ud af boksen

Der findes mange arbejdsmetoder,
vi kan bruge i undervisningen. Én af
dem er engineering, som er inspireret
af ingeniørens arbejdsmetoder.

Du vil på denne workshop få en intro-
duktion til arbejdsmetoden og dens
delprocesser og vi vil prøve metoden
af på et matematikforløb om trekan-
ter, trigonometri og tårne til udsko-
lingen.

Workshopholder: Lis Buch Sørensen,
lærer, Kirkebakkeskolen i Vejle.

Målgruppe: Udskoling.

ENGINEERING OG TRIGONO-
METRI

ENGINEERING SOM PROBLEM-
BASERET LÆRING

LÆR AT UDVIKLE DINE EGNE 
ENGINEERINGFORLØB

http://astra.dk/engineering


Kontakt
Katrine Læssøe Mikkelsen
Director, Education

kami@insero.com
+45 41 77 24 64
www.insero.com

Om Insero Education
Vi styrker læring fra dagtilbud til ungdomsuddannelser 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 erhverv. 

Konferencen ’Natufagene ud af Boksen 2019’ er støttet af Insero Horsens, som investerer i uddannelsesaktiviteter i området mellem 
Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde.

https://insero.com/da/ydelser/education/

