
 
 

Grøn teknologi – undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning 
Fokus på bio- og solenergi  

- et kursus udviklet i samarbejde mellem RUC/PRIMAS og DASG 
 
Program: 
 
MANDAG, 8. okt.   
10.00 – 10.30:  Ankomst og indkvartering  
 
10:30 – 11.00:  Præsentation 

- af deltagerne 
- af DASG og PRIMAS og ”de medvirkende” 

  
11:00 – 12:30:  Teori  
 Kort orientering om PRIMAS og samarbejdet med DASG (Morten) 

  Inquiry begrebet som grundlag for undervisning i matematik og science; (Morten) 
 Problemorienteret projektarbejde som undervisningsform (Tinne). 
 
12:30 – 13:30:  Frokost 
 
To parallelle foredrag om forskning i henholdsvis solceller og alger til biodiesel.  
 
13:30 – 14:30:  Om forskning i optimering af farvesensibiliserede solceller. Oplæg med 

efterfølgende diskussion ved Torben Lund, NSM, Roskilde Universitet.  
 
13:30 – 14:30:  Om forskning i alger til produktion af biodiesel. Oplæg med efterfølgende 

diskussion ved Søren Laurentius Nielsen, ENSPAC, Roskilde Universitet. 
14:30 – 14:45: Pause 
 
14.45 – 15.45. Udvikling af eksemplariske projektforløb 
 - baseret på eksempler fra fysikprojekter på Nat-Bas (Martin) 
 Hvordan kan projekter være eksemplariske? 
 Hvordan vurderes det faglige læringspotentiale i projektforløb? 
 Hvordan understøttes elevernes faglige læring i projektet? 
15.45 – 16.00:  Pause   
 
16:00 – 18:30: Gruppearbejde om udvikling af undervisningsforløb 
 Følgende spørgsmål kan måske tjene som inspiration:  
 Hvilke problemer kan eleverne komme til at arbejde med? 
 Hvordan kan projektet blive eksemplarisk i forhold til grøn teknologi? 
 Hvilken faglig viden bygges der på?, og hvilke læringspotentialer er der? 
 Hvordan kan man understøtte en inquiry-tilgang til arbejdet i projektet? 
 Hvilke inquiry-aktiviteter kan indgå i elevernes arbejde? 
  
19:00 –  Middag med efterfølgende fagligt og socialt samvær. 
 



TIRSDAG, 9. okt. 
07:30 – 08:15: Morgenmad  
 
08.30 – 12.15:  Ekskursioner  
 Bioenergi: Risø. Ankomst kl. 9.30  - 40 min transport incl portvagt 
 Afgang ca. kl. 11.00 
 Anders Bøving Brandt  (tlf.  4677 4287) 
 DTU Risø Campus, Bygning 330, 4000 Roskilde 
 
 Solenergi: Topdanmark. Ankomst parkeringsplads 9.15 -  40 min transport 
 Afgang ca.  kl. 11. 30.  
 Pernille Fogh Christensen (tlf . 4474 4089) 
 Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup 
  
12.15 – 13.15:  Frokost  
 
13.15 – 14.15: Projektforløb i praksis:  (Tinne, Morten) 
 Hvordan sættes scene for projektet, og hvordan styres forløbet undervejs? 
 Hvordan formidles intentioner for elevernes læring? 
 Hvordan anvendes vejlederroller, dialog med eleverne og pædagogisk observation. 
 Hvordan kan udviklingsprojekter rapporteres, så de støtter udvikling af praksis?   

 Spørgsmålene belyses med udgangspunkt i et projektforløb om medicindosering 
afprøvet i en 1. g. klasse. 

 
14:15 – 18.45: Gruppearbejde om udvikling af problemorienteret projektforløb med 

vejledning. Grupperne administrerer selv tiden. 
 Følgende spørgsmål kan indgå i drøftelserne af projektet: 
 Hvordan kan scenen sættes for projektet, og hvordan styres elevernes arbejde 

undervejs og gennem produktkrav? 
 Hvordan skal læringsudbyttes evalueres?  
 Hvordan kan projektet evt. indgå til den mundtlige prøve?   
 Hvilke eksemplariske indsigter skal søges fællesgjort i klassen? 
 
19.00 – ?      Middag med efterfølgende fagligt og socialt samvær.  
 
ONSDAG, 10. okt. 
07:30 – 08:30:  Morgenmad 
 
08:30 – 10:30: Projektarbejde fortsat. Grupperne forbereder deres fremlæggelse.  
 
10:30 – 12:30: Fremlæggelse og diskussion af skitser til forløb parallelt for hver case  
 
 [Alle grupper præsenterer deres forløb i kort form. Derudover bliver de enkelte 

grupper bedt om at fokusere på udvalgte aspekter af forløbene. Der vil være 
omkring en ½ time til hver gruppe – inklusiv mindst 15 minutter til spørgsmål og 
diskussion. Der skal være fokus på konkrete og konstruktive respons, der kan 
bidrage til udvikling af forløbene.] 

 
12:30 – 13:30: Frokost 
 
13:30 – 14:00: Kort opsamling på fremlæggelserne.  Plan for det videre kursusforløb og 
 evaluering. 
 
14:15-14.30: Afrejse.  


