
 
 

Grøn teknologi – undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning 
- et pilotprojekt i samarbejde mellem RUC/PRIMAS og DASG 

 

Formålet med det andet internat er at få fremlagt og diskuteret de enkelte projekter med henblik på, 
at inquiry baseret projektarbejde kan blive et integreret element i undervisningspraksis. Vi giver 
feed back på de foreløbige rapporter, fremlæggelserne og støtte til den endelige rapport.   
 
Som aftalt på det første internat indsendes de foreløbige rapporter over de gennemførte forløb 
senest den 20. marts. Vi er opmærksomme på, at der kan være enkelte grupper, der endnu ikke har 
gennemført projektet, og at fremlæggelsen derfor ikke kan omfatte observationer og erfaringer fra 
forløbet. Hvis det er tilfældet bedes I give besked herom ved indsendelse af den foreløbige rapport. 
Rapporterne bedes sendt til Martin Niss <maniss@ruc.dk> i pdf eller word format. Vi samler dem, 
og sender til alle senest den 23. marts. Den foreløbige rapport skal redegøre for jeres formål og sigte 
med forløbet, forløbets struktur og tidsplan, materialet til eleverne og jeres umiddelbare vurdering 
af forløbet og elevernes udbytte.  
 
Det er tanken af de foreløbige rapporter skal danne grundlag for jeres fremlæggelser på internatet, 
så I ikke behøver at starte med at forklare hvad jeres forløb går ud på. Ved fremlæggelserne foreslår 
vi, at grupperne fokuserer på nedenstående spørgsmål gerne eksemplificeret med analyser af nogle 
pædagogiske observationer eller af nogle af elevernes besvarelse af projektets problemstilling – 
f.eks. den bedste hhv. den mest overraskende besvarelse: 
  

•  Hvordan kom eleverne til at arbejde med naturfag i projektet? 
• Hvilke faglige begreber og metoder kom i spil? 
• Hvordan blev det faglige niveau sikret? 
• På hvilken måde kom samspillet mellem fag og grøn teknologi til udtryk i projektet? 
 
• Hvordan blev en undersøgende tilgang støttet i projektarbejdet? 
• Hvilke undersøgende aktiviteter kom eleverne til at arbejde med? 
• Hvilke dele af inquiry cirklen (se oplæg fra 1. internat) opnåede eleverne erfaringer med 

i projektforløbet? 
 
• Hvilke udfordringer løb projektet ind i undervejs? 
• Hvilke udfordringer løb I som lærere ind i undervejs? 
 
• I hvilken grad blev læringsmålene for projektet indfriet? 
• Hvordan vurderede i elevernes udbytte af forløbet? 
 
• Har I eksempler på pædagogiske observationer, der gør det muligt at diskutere, hvordan 

man som lærer kan udfordre eleverne i forhold til specifikke læringsmål, og i forhold til 
at understøtte en undersøgende tilgang til arbejdet med projektet? 

 
• Hvordan kan projektet udvikles pædagogisk og indholdsmæssigt? 
• Og mere generelt, hvordan kan projektet eller tilsvarende projekter integreres i jeres 

praksis? 



 

Program for 2. internat: 
 
ONSDAG, 28. marts   
 
10.00-10.30  Ankomst og kaffe.  
10.30-11.00 Oplæg til diskussion af afrapportering af forløbene, brug og evt. udvikling af 

projekterne til mundtlig eksamen, vurdering af elevernes udbytte af arbejdet og 
projekternes læringspotentiale, avancerede former for elevarbejde. 

11.00-12.15 Ivar, Pernille og Tina (trafikmodeller): 45 min. til fremlæggelse og 30 min. til 
diskussion. 

12.15-13.15  Frokost 
13.15-14.05 Fyr og Morten (afbud) (programmerbart solpanel): 30 min. til fremlæggelse og 20 

min. til diskussion.  
14.05-14.15 Pause 
14.15-15.25 Leif, Peter og Poul (Aarhus CO2  neutral): 45. min. til fremlæggelse og 25 min. til 

diskussion. 
15.25-15.40  Pause 
15.40-16.30  Gurli og Peter (solenergi): 30. min. til fremlæggelse og 20 min. til diskussion. 
16.30-16.40 Pause 
16.40-17.30 Birgit og Grete (byplanlægning – boliger og by): 30. min. til fremlæggelse og 20 min. 

til diskussion. 
17.30-17.40 Pause 
17.40-18.30 Per og Poul (Stirlingmotor): 30. min. til fremlæggelse og 20 min. til diskussion.  
19.00-?  Middag og socialt samvær. 
 
 
TORSDAG, 29. marts 
 
8.30-9.30 Morgenmad 
9.30-10.45 Hanne, Bodil, Kurt og Steen (Solceller -- et NV-forløb): 45 min. til fremlæggelse og 

30 min. til diskussion.  
10.45-11.00 Pause 
11.00-12.10 Jens, John og Max (alger til biobrændsel): 45 min. til fremlæggelse og 25 min. til 

diskussion 
12.10-13.00 Frokost 
13.00-14.15 Torben Lund, NSM, Roskilde Universitet: Om forskning i optimering af 

farvesensibiliserede solceller. Oplæg med efterfølgende diskussion. 
14.30-15.00 Opsamling og afsluttende diskussion bl.a. vedr. udgivelse af hæfte med oplæg til 

projektforløb og publicering af de endelige rapporter på internettet.  
 Evaluering af kurset. 
15.00 Afrejse 
 
 
Vi glæder os til at være sammen med jer igen. 
 
De bedste hilsner 
 
Martin, Morten og Tinne 


