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Invitation til 1. møde om projekter om anvendelsesorientering i naturfagene 
 
Tiden nærmer sig for vores første møde for projektledere og –deltagere i de netop igangsatte 
udviklingsprojekter inden for anvendelsesorientering i de naturvidenskabelige fag. Tre projekter har 
modtaget udviklingsstøtte fra Undervisningsministeriet. 
 
Mødedato: Onsdag den 13. april 2011. 
Tidspunkt: Kl. 9.00-14.15 inklusive frokost. 
Sted: Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes Didaktik, Øster Voldgade 3, 1350 København K. 
 
Dit aktive bidrag og engagement er med til at sikre et frugtbart udbytte for alle, og vi håber derfor at se 
dig. Tilmelding til Lene W. Friis, Dansk Naturvidenskabsformidling, på lf@formidling.dk eller telefon 25 54 
43 32 så hurtigt som muligt – og senest den 6. april. 
 
Mødets mål 
På mødet skaber vi rum for, at deltagerne i de tre projekter får fælles viden om projekterne og om den 
tilknyttede følgeforskning samt får tilvejebragt en fælles forståelse for begrebet ”anvendelsesorientering” 
og får sat dette i relation til eget projekt. 
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Mødet vil være en blanding af oplæg, fælles debat og workshops samt mulighed for netværk. 
 
Program for dagen: 
 
Kl. 9.00 Morgenkaffe samt velkomst og introduktion til de fælles aktiviteter v/ Lene W. Friis, Dansk 

Naturvidenskabsformidling. 
Kl. 9.20 Præsentation af de tre deltagende projekter v/ projektlederne – fem minutter til hver om 

formål, målgruppe(r) og projektdeltagere. 
Kl. 9.40 Introduktion til følgeforskningsprojektet v/ Christine Holm, Institut for Naturfagenes 

Didaktik. 
Kl. 10.10 Pause. 
Kl. 10.20 Oplæg og fælles debat: Hvad er anvendelsesorienteret naturfagsundervisning, og hvorfor 

har man fokus på anvendelser af naturfagene? v/ institutleder Jens Dolin, Institut for 
Naturfagenes Didaktik. 

Kl. 11.20 Projektgrupperne arbejder individuelt med eventuel revision af egne projektbeskrivelser. 
Kl. 11.45 Frokost. 
Kl. 13.15 Workshop i relation til følgeforskningsprojektet v/ Christine Holm, Institut for Naturfagenes 

Didaktik. 
Kl. 14.10 Tak for i dag – projektlederne aftaler datoer for kommende projektledermøder. 
 
Projektlederne bedes medbringe kalender m.h.p. planlægning af de næste møder samt gerne computer til 
brug for eventuel revision af egen projektbeskrivelse. 
 
Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte Lene W. Friis, Dansk 
Naturvidenskabsformidling. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lene W. Friis    Christine Holm 
Dansk Naturvidenskabsformidling  Institut for Naturfagenes Didaktik 
 
lf@formidling.dk      cholm@ind.ku.dk  
Direkte telefon: 25 54 43 32   Direkte telefon: 35 32 04 29 


