
 

Naturvidenskabsfestival uge 39 
http://naturvidenskabsfestival.dk/ 

HoS udvikler løbende på uge 39 tilbudskataloget. Her er version 3 (pr. 10.5.17):  

Velkommen til Naturvidenskabsfestival 2017, der afvikles i hele landet fra den 25. – 

29. september. Hermed en opfordring til at lade eleverne deltage i festivallen og 

dermed sætte jeres skole på festivalkortet.  

Uge 39 er en oplagt mulighed for at udfordre, begejstre og forundre. Vi kan skabe 
interesse og engagement til elevernes videre læring.  

Årets tema er: Min nye Verden og det åbner for rigtig mange muligheder og på www.naturvidenskabsfestival.dk kan man finde 

mange forslag til små som store aktiviteter, som I kan lave i og omkring uge 39.  

Sæt skolens festivalaktivitet på Danmarkskortet  
  
Det vrimler med lærere, der udvikler egne aktiviteter. Få inspiration og tilmeld på: 
http://naturvidenskabsfestival.dk/festivaloversigt 

 
Gør din festival rigere – hjælp til at realisere den innovative idé  http://naturvidenskabsfestival.dk/s%C3%B8gpenge 

 
Sidste år lavede vi to projekter for penge fra Nordea Fondens naturvidenskabelige pulje. Vi 
tilbyder hjælp til at udvikle jeres gode idéer. Det var Ulkebøl og Augustenborg Skole som var 
involveret i ”Med Hjerte & Hjerne til naturfilmsfestival i Eckerförde” og ”udvikling af 
materialekasserne Hjernekassen og Hjertekulen”.  
Kontakt Michael Stender ved interesse. Bemærk ansøgningsfrist er den 21. maj 2017! 

http://naturvidenskabsfestival.dk/
http://naturvidenskabsfestival.dk/festivaloversigt
http://naturvidenskabsfestival.dk/s%C3%B8gpenge


 

 
Inspiration til egne aktiviteter via mindmap og idékatalog  http://naturvidenskabsfestival.dk/inspiration 

 

Min nye verden - temaet åbner jo for rigtig mange emner og man kan gøre det, 

der passer I jeres skoles kultur og hverdag/organisering. Måske vil blot en klasse være 
med. Måske en årgang – en afdeling – en hel skole. 
http://naturvidenskabsfestival.dk/min-nye-verden 
Der vil i løbet af de næste måneder komme konkrete forløb, 
idématerialer og linkssamlinger til temaet på hjemmesiden.  
 
På nuværende tidspunkt kan man blive inspireret ved at se 

på Test-O-
Teket:  http://testoteket.danishsciencefactory.dk/ 

 
 

 

 
Masseeksperimentet – Skolens Toiletforhold – et citizen science projekt 

Skolens lærere melder deres klasser til en praktisk undersøgelse der typisk tager 1 – 2 lektioner. 

Resultaterne af undersøgelsen registrerer eleverne og sender dem 

dermed til nogle forskere, der så bruger disse data i deres 

forskningsprojekt. Læs mere og meld til på: 

http://naturvidenskabsfestival.dk/masseeksperiment 

 
 

 

http://naturvidenskabsfestival.dk/inspiration
http://naturvidenskabsfestival.dk/min-nye-verden
http://testoteket.danishsciencefactory.dk/
http://naturvidenskabsfestival.dk/masseeksperiment


 
 

1. Green Screen Naturfilm og meget mere den 29.9.2017 
 

Lav elev til elev 
formidling ved Green 
Screen på Alsion – 
fredag den 29. 
september 

Der søges en – to lærere, som vil stå for en elev til elev formidling. 
Sidste år formidlede elever fra science linjeholdene på Augustenborg 
og Ulkebøl Skolen til de besøgende elever, før de så film i koncertsalen 
 
Der vises film for 2 målgrupper: (1.) 2. – 5. kl og 5. – 7. kl. (10.) 

 
Få formidling og se 
naturfilm på Green 
Sceen på Alsion – 
fredag den 29. 
september 

Elever fra 3. – 10. klasse kan komme til elev – elev elev – voksen 
formidling og bagefter se naturfilm. Der udvikles et 
undervisningsmateriale til filmene på tysk/engelsk, så besøget er 
forberedt. Flere informationer og tilmelding sker via 
www.houseofscience.dk 

 
Lav animationsfilm i din 
undervisning og vis 
dem på Alsion. 
 
Temaet for filmene skal 
være: Min Nye Bæredygtige 

Hvis der er interesse nok for dette tilbud, laver vi en 
inspirations/kursusdag med nogle folk, som arbejder med 
animationsfilm i samarbejde med House of Creativity.  
På Skoletube ligger programmet Goanimate, der er egnet til dette 
tilbud – se: https://www.skoletube.dk/  
Inspiration til didaktik og teknik i at lave stop motion/animationsfilm – 
se: http://www.naturanimation.dk/ 

 

http://www.houseofscience.dk/
https://www.skoletube.dk/
http://www.naturanimation.dk/


Verden.  

 

 

 

Unge fra Eckernförde 
møder unge fra 
Sønderborg  
Besøg Green Screen, 
Eckernförde og få 
genbesøg i Sønderborg  
 

Elever fra 2 - 8. klasser kan deltage i et projekt, hvor man samarbejder 
med elever fra Jes Kruse-Skolen, (Tel. 0049 - 4351 - 7157 – 0) 
i Eckernförde forud for et besøg i uge 37 (den 13., 14. eller 15. 
september). Her finder den store naturfilmsfestival Green Screen sted 
– se: http://www.greenscreen-festival.de/ Besøget i Eckernförde 
handler om naturfilm men også mødet mellem unge fra to sider af 
grænsen.  
I uge 39 kunne de tyske klasser så måske besøge os i Sønderborg med 
samme indhold. Vi vil gerne hjælpe med at planlægge og afvikle dette 
projekt. Indhold, omfang er meget afhængig af de lærere, som melder 
sig til projektet.  

 

Naturvidenskabsfestival 
tilbud andre steder i 
kommunen 

 

I samarbejde med Universe, Alssundgymnasiet, Sønderborg Statsskole, 
EUC-Syd, Sonfor, Det Blå Gymnasieum, VUC, Sønderborg Bibliotek 
forsøger vi at aftale mulighed for en aktivitet. Hvor eleverne deltager i 
et planlagt program med praktiske aktiviteter. Aftalerne er endnu ikke 
på plads.   
 

 

 
 

http://www.greenscreen-festival.de/


 

2. Foredrag på din skole - få videnskaben på besøg  
  

I samarbejde med arrangørerne er vi ved at muliggøre nogle foredrag. Tilbudene herunder er altså muligheder, hvis foredragsholderen 

invilliger i vores invitation. Rammerne og forventningerne skal afklares før vi kan lave en aftale med foredragsholderen. Tag derfor kontakt pr. 

telefon/mail + 45 27900121 og Mise@sonderborg.dk Herefter tager vi kontakt til oplægsholderen. 

 

Mål-
gruppe 

Titel Fagperson Kommentar 

0. – 3. kl 
 
45  min. 
 
25.,26.,
27. eller 
28.9.  
 
50 – 60 
elever  

Marsvinet 
fra vugge og 
grav 
 
Afventer.  

Magnus 

Wahlberg 

Lektor 

Marinbiologisk 

Forskningscenter

, SDU 

 

De danske kyster tilbyder nogle af verdens mest hval-tætte områder. 

Marsvinet, Danmarks egen lille hval, findes her i store koncentrationer, 

specielt om sommeren. Men hvordan lever marsvinet sit liv, og hvordan 

oplever den sine omgivelser? Hvor gamle bliver marsvin? Hvordan foregår 

det, når de føder deres unger? Hvordan lærer ungerne at udforske verden? 

Hvad sker der med marsvin, når de bliver gamle og begynder at få svært ved 

at høre og se? Gennem vores studier af marsvin ved Fjord&Bælt-centret i 

Kerteminde og gennem feltstudier omkring Fyn og ved mange andre pladser 

rundt i verden, kommer vi helt tæt på marsvin og andre hvaler.  

Praktisk information: 

Jeg beder eleverne til at fortælle om deres oplevelser med at observere sæler og hvaler - eller fisk. Og jeg får 

eleverne til at gætte, hvilket dyr, der laver hvilken lyd - både under og over vandoverfladen. 

1. – 10. 
klasse 
 
60 min 
 
25.,26.,
27. eller 
28.9.  
 
50 – 60 
elever 

Storebælts-
broen - 
verdens 3. 
længste 
hængebro 

Bekræftet 

1 booking 

Finn Bormlund 

Projektleder 

 

Oplægget er en fortælling om de udfordringer, man har ved 

at drive og vedligeholde store infrastrukturanlæg som 

Storebæltsbroen og andre broer med store spænd. Følgende 

emner indgår i foredraget: 

- Bygning af Storebæltsbroen  

- Vindpåvirkninger af 

konstruktionsdele og svingningsproblemer generelt 

- Hvad er en dilatationsfuge, og hvorfor skal man have dem 

på store broer 

- Sådan sikres broer mod skibsstød 

mailto:Mise@sonderborg.dk


 - Hvordan fjernes is og sne, og hvilke kemiske produkter anvendes, for at det ikke bliver glat 

- Hvordan inspiceres brokonstruktioner fra platforme m.v. 

Jeg arbejder selv med drift og vedligehold af brokonstruktioner, og er med i et netværk af andre store broer rundt 

i verden, hvor vi jævnligt mødes og udveksler erfaringer. 

PowerPoint, medbringer forskellige emner fra broen, som man kan se og føle på. Video af bro-

svingningsproblemer. Ved de ældre klasser - en udregning af længdeudvidelse.  

8. – 10. 
klasse 
 
60 min 
 
25.,26.,
27. eller 
28.9.  
 
50 – 60 
elever 

Computerspi
l der løser 
fremtidens 
udfordringer 
 
Afventer 
 
1 booking 

Mads Kock Helt ny viden gennem computerspil 
På Aarhus Universitet prøver vi at bygge verdens 

kraftigste computer - en kvantecomputer. Det kræver, 

at vi skal finde løsninger på problemer, der er så 

komplicerede, at de traditionelle metoder inden for 

fysik ikke slår til. Men ved at lave et computerspil, har 

spillerne været i stand til at finde helt unikke og 

innovative løsninger. 

 

I dag er vi begyndt at møde udfordringer inden for forskning, som ikke bare lader sig løse ved at smide mere 

computerkraft efter dem. Et eksempel på sådan en udfordring er kvantecomputere, som er en fundamentalt ny 

måde at lave beregninger på. De udnytter kvantefysikkens regler, der gælder i atomernes verden.  

 

Quantum Moves 
For at løse udfordringerne lavede vi spillet Quantum Moves, hvori spillere kunne flytte rundt på enkelte atomer 

uden nogen forudgående kendskab til fysik. Det viste sig, at spillerne var i stand til at finde måder at bevæge 

atomerne rundt i en kvantecomputer, bedre end det nogensinde var gjort før. Vi har takket være Quantum Moves 

også lært, hvordan vi kan designe flere spil til at løse nogle af de sværeste udfordringer inden for mange andre 

felter såsom psykologi, kemi, økonomi, produktudvikling og kunstig intelligens. 

Praktisk information: 
Vi vil inddrage eleverne i at prøve nogle af vores computerspil som direkte bidrager til at løse de 

forskningsproblemer, som bliver præsenteret i foredraget. Vi vil også lave en aktiv øvelse, hvor eleverne vil 

prøve at udføre et forsøg, der er analog til udfordringerne i forskningen. 

 



8. – 10. 
klasse 
 
90 min 
 
25.,26.,
27. eller 
28.9.  
 
50 – 60 
elever 

Danmark 
100% 
bæredygtigt 
i år 2040 - 
hvordan? 

Afventer 

Jens Bo Holm-

Nielsen 

Afdelingsleder 

Ph.D. - Energi 

Teknologi - 

AAU Esbjerg 

Campus 

 

Er Danmarks 100% bæregydtigt ved hjælp af vedvarende energi i 2040? Hør et inspirationsforedrag, der sætter 

fokus på, hvordan vi bevæger os hurtigere mod bæredygtige klimaløsninger inden for 

energiforsyningen. Hvordan vi udvikler (nye) vedvarende energiløsninger i hurtigere tempo. Og hvordan vi 

skaber grøn transport. 

Praktisk information: 
Send spørgsmål til mig på jhn@et.aau.dk 

Oplæg, diskussion, spørgsmål. 

45 min.oplæg og 45. min inter-aktivitet 

8. – 10. 
klasse 
 
60 min 
 
25.,26. 
eller 
28.9.  
 
50 – 60 
elever 

Dyreforsøg 
og 
alternativer 
til 
dyreforsøg 

Afventer 

Peter Bollen 

Lektor, 

afdelingsleder og 

bestyrelsesmedle

m af Dansk 3R 

Center 

 

Dyreforsøg bliver ofte betragtet som det nødvendige onde. For når det 

kommer til stykket, vil vi alle sammen gerne kunne blive behandlet for 

vores sygdomme - og forskning i sygdomme foregår ofte ved hjælp af 

forsøgsdyr. Men hvor mange forsøgsdyr bliver der egentlig brugt i 

Danmark, og hvad anvendes de til? Hvorfor bruger man egentlig 

forsøgsdyr? Lider forsøgsdyr og findes der alternativer til dyreforsøg? 

Dette oplæg giver indblik i anvendelsen af dyr i forskning i Danmark, forklarer de etiske og lovmæssige 

begrænsninger af dyreforsøg, og fortæller om der findes alternativer til dyreforsøg.  

Oplægget er bygget op omkring videoclip, feed back (afstemning med mobiltelefon) og en afsluttende 

diskussion. 

9. – 10. 
kl 
 
25.,26.,
27. eller 
28.9. 
 
50 -60 
elever 

Fra 
skoletræt til 
kvalitetschef 
i FLSmidt 
 
Afventer 

Torben 

Gregersen 

Kvalitetschef 

FLSmidth 

 

Foredraget handler om at arbejde globalt for FLSmidth, og at 

man godt kan blive til noget selvom - eller måske netop fordi - 

man er en skoletræt jyde og har en håndværksmæssig baggrund 

som elektriker med i bagagen. 

 

FLSmidth er en dansk virksomhed, der leverer udstyr til 

cement- og mineralindustrien i hele verden. FLSmidth har tæt 

på 12.200 ansatte med lokal tilstedeværelse i mere end 50 lande. 

I foredraget vil jeg fortælle om mit arbejde i virkeomheden og 

får I et kig ind i hvad virksomheden arbejder med, og hvordan 

vi anvender naturvidenskab og teknologi i hverdagen.  



4. – 6. 
og 7. – 
10 kl.   

Tøj: 
Fremtidens 
materialer 
og 
fremstilling 
 
Afventer 
 

Birgit Bonefeld 
http://engineert
hefuture.dk/eks
pert/t%C3%B8j-
fremtidens-
materialer-og-
fremstilling 
 

Med udgangspunkt i elevernes eget tøj adresserer vi hvilke materialer det er 
lavet af (bomuld og plastik). Herefter snakker vi om det smarte og 
miljøvenlige i, at vi begynder at bruge tøj lavet af andet end bomuld og plast 
- fx træ, appelsinskræller eller fjer. Og i det hele taget at vi gentænker 
produktion og brug af tøj. 
Mennesker kan flyve til månen, operere i hjerner, lave mikrorobotter og 
bygge skyskrabere, men tøj er stadig særdeles miljøbelastende. Det må 
kunne gøres bedre! 
Jeg præsenterer de fordele og muligheder, der er ved at bruge fremstillede 
fibre, i forhold til naturfibre. Måske vil vort tøj være 3d-printet i fremtiden? 
Jeg medtager en nøje sammensat samling af tøj af  forskellige materialer, samt prøver på alternative 
tekstile materialer. 

4. – 6. 
og  
7. – 10. 
kl. 

Mit arbejde 
er en 
legeplads 
 

Afventer 
 

Kasper Kloborg 
http://engineert
hefuture.dk/eks
pert/mit-
arbejde-er-en-
legeplads 
 

Jeg vil fortælle om, hvordan man bruger sin fantasi og nysgerrighed til at 
udvikle og teste nye materialer og produkter. Under mit besøg kommer 
jeg ind på, hvordan og hvorfor man tester produkter. 
Derudover vil jeg fortælle om de materialer, der bliver brugt til at fremstille 
vindmøllevinger. 
Alt sammen ud fra den filosofi at nye ting bliver skabt ved at være kreativ, 
og at det kun er fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan skabe som 
ingeniør. 
Eleverne får lov at prøve at ødelægge noget uden brug af værktøj. En 
opgave som drejer sig om udmattelse i materialer. 
Jeg vil også stille eleverne forskellige spørgsmål og opgaver, som de kan diskutere i grupper. Vi vil 
efterfølgende besvare og diskutere de forskellige spørgsmål. Blandt andet ved hjælp af materialer fra en 
rigtig vindmøllevinge. 
Det er med til at vise eleverne hvordan materialer kan ændre sig og hvordan sammensætninger af 
materialer kan have indflydelse på materialets egenskaber.  
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4. – 6. 
og  
7. – 10. 
kl. 

Havet er 
transport-
vejen fra 
fortiden ind 
i fremtiden 
 
 
 
Afventer 

Viki Simonsen 
http://engineert
hefuture.dk/eks
pert/havet-er-
transportvejen-
fra-fortiden-ind-
i-fremtiden 
 

Når jeg kommer vil eleverne få et indtryk af hvorfor og hvordan vi anvender 
havet som transportvej. Havet er transportvejen fra fortiden ind i fremtiden!  
Afhængig af klassetrinnet har jeg forskellige aktiviteter: 
For 4-6. klasse: 
 Hvad kan et skib ? 
 Vi bygger et skib af genbrugsmaterialer, som kan flyde uden at vælte - og 

transportere en last. 
 Vi leger med begreber som volumen vægtfylde, opdrift og 

tyngdepunktet. 
For 7.- 10. klasse: 
Design og matematik: Vi skal arbejde med styrke, opdrift og stabilitet af forskellige flydende emner, der 
skal transportere forskellige materialer. Vi bruger anvendt matematik og fysik, der rummer begreber som 
fysisk, geometri, volumen og vægtfylde. 
”Et er søkort at forstå, - et andet skib at føre”, - jordens gradindelinger med søkort, GPS og søsikkerhed. Vi 
kigger på søkortets historie og opmålingen af verden omsat til moderne satelitnavigation. 

8. – 10. 
kl.  

Kan fedme 
bekæmpes 
med fedt? 
 
Bekræftet 

Novo Science 
Ambassadør 
Andrea 
Skelsgaard 
Pedersen kan 
kontaktes på: 
Tlf.: 29468684 
Mail: 
andpe10@stude
nt.sdu.dk 

Over hele verdenen er fedme- og fedmerelaterede 
sygdomme som type 2 diabetes et stigende problem. 
Derfor er det vigtigt at finde en effektiv kur mod de 
overflødige kilo. Typisk inddeles kroppens fedtlagre i to 
overordnede kategorier: Det hvide fedt som oplagrer 
fedt, og det brune fedt, som har evnen til at forbrænde 
fedt i varmeproduktion. Det jeg interesserer mig for er 
en helt tredje type af fedtceller, kaldet brite. Denne type af celler dannes ud fra de traditionelle hvide 
fedtceller, men er selv en blanding mellem de hvide og brune. Ligesom de brune fedtceller har brite-
fedtceller evnen til at forbrænde fedt. I fremtiden er det derfor ønsket, at man kan ændre de hvide 
fedtceller til brite-fedtceller for at øge fedtforbrændingen hos overvægtige. 

8. – 10. 
kl.  

Lykkepillen - 
spejlbilledets 
historie 
 
Afvist 

Foredragsholder
en Tim Vinther 
Tlf.: 60211090 
Mail: 
tim_vinther@ho
tmail.com 
 
 

Depression  

http://engineerthefuture.dk/ekspert/havet-er-transportvejen-fra-fortiden-ind-i-fremtiden
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7. – 10. 
kl.  
 
26.,27. 
eller 
28.9. 
 
50 -60 
elever 
 

Kroppen i 3D 
- hvordan 
forskere kan 
se ind i dig 
 
Bekræftet 
 
1 booking 

Novo Science 
Ambassadør 
Bjarke Svane 
Tlf.: 27859211 
thebjarke@gma
il.com 

Alle operationer på mennesker kræver, at man ved, hvor 
problemet er, og hvad der ellers er i området omkring det. 
Det kan f.eks. være, når en tandlæge skal fjerne en 
visdomstand og er nødt til at vide, om nerverne under 
tanden er snoet rundt om rødderne, inden han hiver den ud. 
Jeg forsker i, hvordan man på mange forskellige måder kan 
lave 3D-billeder, og i hvordan de kan bruges til at afsløre 
kroppens hemmeligheder. Jeg starter med at fortælle om, 
hvordan man kan lave mange enkelte normale billeder om til ét stort 3D-billede, og ud fra en hel masse 
eksempler vil jeg prøve at give et indblik i, hvordan man på nye spændende måder kan tage billeder, der 
kan se helt ind i kroppen helt ned på atomniveau. Jeg medbringer nogle af de ting, jeg selv forsker i lige nu, 
og mange af mine forklaringer kommer til at bygge på noget, man kender fra hverdagen.  

8. – 10. 
klasse  
Fredag 
den 
29.9. 
efter-
middag 

Fra muld til 
guld - 
svampe laver 
skrald om til 
grøn energi 
 
Bekræftet  

Novo Science 
Ambassadør 
Malene Keller, 
malene.b.keller
@gmail.com 
Tlf.: 26293027 
Mail: 
mkeller@ruc.dk 
 

I mange bioteknologiske laboratorier er det svampe, der 
laver arbejdet. Det er dem, der producerer mange af de 
stoffer og enzymer, vi tilsætter vores mad, vores vaskepulver 
mm, og det er også dem, der producerer mange af de 
antibiotika, vi køber på apoteket, når vi er syge. Novozymes 
er en dansk virksomhed, som er førende inden for 
industrielle enzymer. I dag er et af kerneområderne for 
Novozymes at udnytte svampenes enzymer til at omdanne affald til sukker, der igen kan omdannes til 
biobrændsel. I min hverdag forsker jeg i, hvordan vi gennem genteknologi kan gøre enzymerne endnu 
hurtigere og mere effektive til at forvandle skrald til biobrændsel. Jeg glæder mig til at fortælle jer om, 
hvordan fremtiden kan blive grønnere med svampenes hjælp.  

9. – 10. 
kl.  
Max 30 
elever 
 
45 min.  
 
2 – 3 
gange 
på 1 
dag.  

Kan planter 
lære os 
noget om os 
selv? 
 
Bekræftet  

Novo Science 
Ambassadør 
Ida Sjøgaard 
Tlf.: 24481488 
Mail: 
idasjoegaard@h
otmail.com 

Vi ved allerede en del om de reguleringsmekanismer, der 
findes i vores celler, som regulerer hvilke gener, der bliver 
udtrykt hvor og hvornår, og at det er med til at gøre os 
forskellige fra bl.a. planter. Men kan vi alligevel lære noget 
af dem, planterne? Og hvem er den nye aktør i den 
protein-regulerede celleverden? Et nyopdaget system 
bestående af små RNA-molekyler findes både i planter og 
mennesker og har stor betydning for cellens vækst og vedligeholdelse. Jeg fortæller om, hvordan planter 
kan bruges som modelorganisme i forskning, hvordan det RNA-baserede system fungerer (i samarbejde 
med proteiner), at det kan føre til kræft, når det ødelægges, men at det omvendt også kan bruges til at 
angribe kræften.  
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8. – 10. 
kl.  

Grøn 
revolution 
kan alger 
redde 
verden 
 
Afventer 

Med venlig hilsen 
Marie Blatt 
Bendtsen 
Stud. BSc. Eng. 
Biotechnology  
+45 31 92 65 22 
mablab@bio.dtu.dk 
 

Min kollega Kristian Ejlsted har videresendt din 
opfølgende mail vedr. muligheden for at arrangere 
NSA foredrag hos jer i Sønderborg kommune. Dertil 
beklager jeg, at jeg først vender tilbage nu.  
Vores plan er at tage mod vest i uge 34 (21.-25. 
august), og målet er at nå ud til så mange elever som 
muligt, give dem en god oplevelse og forhåbentlig 
inspirere dem. Vi vil utroligt gerne komme og besøg 
jer og alle eleverne i Sønderborg kommune. Vi er tre foredragsholdere (desværre er Kristian, som du 
snakkede med hoppet fra), som hver i sær dækker emner inden for bioteknologi meget bredt. I løbet af 
denne uge har jeg et lidt mere detaljeret menukort over vores foredrag.  

7. – 10. 
kl.  

Kæmper på 
havet - En 
fortælling 
om vind og 
fremtidens 
kraftværker 
 
 
Afventer 

Nicolaj Gayle 
Nygaard 
http://engineert
hefuture.dk/eks
pert/k%C3%A6
mper-
p%C3%A5-
havet-en-
fort%C3%A6llin
g-om-vind-og-
fremtidens-
kraftv%C3%A6rk
er 

I besøget forklarer jeg, hvordan en vindmølle fungerer. Men der er også 
mulighed for at snakke om, hvad vind er for noget. Hvor kommer vinden 
fra, og hvordan måler vi den? 
Endelig vil jeg beskrive, hvordan vi i DONG Energy sætter vindmøller op i 
store parker på havet. Det giver en masse fordele, men også nogle 
udfordringer, da vindmøllerne skygger for hinanden. 
Jeg analyserer data fra vindmølleparker. Det foregår foran computeren, 
hvor jeg anvender matematiske redskaber og modeller. 
Ved at forstå, hvordan møllerne opfører sig, kan vi blive bedre til at 
forudsige, hvad der vil ske i de nye vindmølleparker, som vi opfører.   

7. – 10. 
kl.  

Rygning - 
Hvordan 
blander man 
den perfekte 
müsli? 
 

Afventer 
 

Mark Gertz 
Rosendahl  
http://engineert
hefuture.dk/eks
pert/hvordan-
blander-man-
den-perfekte-
m%C3%BCsli 

Vi blander müsli efter bedste evne som oplæg til diskussion om fremstilling af 
produkter til rygestop. Ligesom med müsli, har delelementernes form og 
størrelse nemlig afgørende betydning i lægemidler på tabletform, da de afgør, 
om produktet kan blive homogent altså ens blandet. 
Jeg fortæller derefter om, hvad man skal overveje, når man udvikler et nyt 
produkt til rygestop. 
Vi quizzer i fakta om rygning. Vi blander müsli efter bedste evne, men kan det 
lade sig gøre at holde det opblandet? 
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7. – 10. 
kl  

Leg bytte 
bytte 
købmand 
med affald 
 
Afventer 

Celilia Soque  
http://engineert
hefuture.dk/eks
pert/leg-bytte-
bytte-
k%C3%B8bman
d-med-affald 

På mit besøg vil jeg fortælle at ressourcerne allerede findes i vores hænder og 
derfor er der ikke behov for at ekstrahere flere ressourcerne fra jorden. 
Med udgangspunkt i elevernes produktion af hverdagsaffald vil jeg introducer 
emner inden for industrielle symbioser, urban mining, ecodesign, upcycling af 
ressourcer og andre smarte metoder for genanvendelse af brugte ressourcer, 
altså affald. 
For eksempel kan vi lære at låne vores affald til naboen, reparere små ting, 
lege bytte bytte købmand .  

7.- 10. 
kl.  

Sæt strøm til 
din hverdag 
 
 
Afventer 

Thomas Harbo 
http://engineert
hefuture.dk/eks
pert/s%C3%A6t-
str%C3%B8m-
til-din-hverdag 
 
 

Når i booker mig, vil jeg fortælle at strøm skal laves når det skal 
bruges. Vi skal snakke om hvordan vi laver strøm i Danmark og hvad vi 
bruger det til?  
Hvad sker der hvis vi kun har vindmøller, eller kun har solceller? 
Hvordan ville det se ud hvis vi alle kørte i el-biler? 
Gennem praktiske eksempler fra hverdagen vil vi snakke og lære om 
hvordan vi laver og bruger strøm. Under præsentationen vil eleverne 
blive inddraget i dialogen om hvordan det danske el-net fungerer og 
hvordan det kan komme til at se ud i fremtiden. 
Vi skal også igennem et par regneprøver og hvis der er tid, en quiz hvor 
elevernes viden bliver sat på en prøve. 

7. – 10. 
kl.  

Den 
teknologiske 
udvikling i 
oliebranchen 
 
 

Afventer 

Jeppe Hansen 
http://engineert
hefuture.dk/eks
pert/den-
teknologiske-
udvikling-i-
oliebranchen 

Oliebranchen er i dag en højt specialiseret industri, hvor man er meget 
tæt på grænsen til det teknologisk mulige.  
Jeg vil fortælle om oliebranchen generelt, hvad olie er, og hvad det 
bruges til. Oplægget er bygget op med en historisk tilgang, hvor jeg 
fortæller kronologisk med mange henvisninger til konkrete 
problemstillinger. og eleverne vil se en stadig større teknologisk 
kompleksitet des længere frem i tiden, vi kommer. 
Der kan laves en perspektivering til mange forskellige 
naturvidenskabelige begreber, hvor eleverne kan blive bragt ind i et 
oplæg, det diskuteres nærmere i forbindelse med bookingen af 
oplægget. 
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7. – 10. 
kl.  

Fremtidens 
opdagelsesr
ejsende er 
robotter 
 

Afventer 

Daniel 
Commerou 
http://engineert
hefuture.dk/eks
pert/fremtidens
-
opdagelsesrejse
nde-er-robotter 

Fremtidens opdagelsesrejsende er robotter. Jeg fortæller om 
selvkørende robotter, fordelene og ulemper ved at sende ubemandede 
selvkørende-robotter i rummet.  
Vi kommer ind på sensorer, kommunikation og kommunikation i rummet 
og hvordan robotter ”tænker”. 
 

7. – 10. 
kl.  

Bor der en 
kvalitetsinge
niør i din 
mave? 
 
 
Afventer 

Betina Vedel 
http://engineert
hefuture.dk/eks
pert/bor-der-
en-
kvalitetsingeni%
C3%B8r-i-din-
mave 
 

Jeg vil fortælle om mit arbejde som kvalitetsingeniør, hvor jeg både skal være brandmand, detektiv og 
ingeniør, når jeg skal løse kvalitetsproblemer i mange forskellige dele af LEGO-virksomheden og over hele 
verdenen. 
Hos LEGO har alle høj fokus på kvalitet. Dog hænder det, at noget går galt, og 
når det sker, er det min opgave at løse problemet. Problemløsning består af 
flere trin, og første trin er damage control. Det er her min rolle som 
brandmand kommer i spil. Man kan sammenligne damage control med at få 
slukket branden og sikre, at tilskadekomne bliver indlagt på hospitalet.  
I vores produktion handler det om at sikre, at produktionen kan fortsætte og 
fejlemner bliver sorteret fra, så kunden ikke blive berørt og får et dårligt 
produkt. Det næste der skal ske er, at jeg som detektiven skal undersøge, 
hvorfor problemet opstod og endelig skal jeg bruge mine færdigheder som 
ingeniør til at komme med en løsning, der sikre, at problemet ikke opstår igen. 
For at aktivere eleverne vil jeg på mit besøg: 
 Snakke med eleverne med udgangspunkt i deres viden om LEGO (ingen kedelig Power Point), 
 Give eleverne fun fact kort om LEGO, som de selv kan læse højt  
 Vise de mange kombinationsmuligheder af klodserne med en LEGO byggeøvelse 
 Snakke og vise LEGO-klodsens koblingskraft (at de kan samles og skilles ad mange tusinde gange) 
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7. – 10. 
kl.  

På 
opdagelse 
for at spare 
på ressour-
cerne 
 
 

Afventer 

Ines Hansen 
http://engineert
hefuture.dk/eks
pert/p%C3%A5-
opdagelse-
spare-
p%C3%A5-
ressourcerne 
 

Jeg vil fortælle min historie om vejen fra uddannet smed til 
efterfølgende at blive ingeniør. Min historie skal ramme to grupper:  

1. Ikke boglig stærke; de skal inspireres og motiveres til at det er okay 
at bliver håndværker og at der er mulighed for at blive ingeniør 
efterfølgende. 

2. Boglig stærke; vise hvor spændende det er at være ingeniør og der 
ikke kun er en vej. 

I anden del af mit besøg skal eleverne prøve kræfter med produktions 
optimering. Eleverne skal i grupper finde den korteste vej igennem en 
labyrint. 
Vi gennemgår efterfølgende løsningen og diskuterer hvordan øvelsen 
hænger sammen med virkelighedens produktionssystemer.  
For at aktivere eleverne vil jeg: 
 Medbringe en svejsehjelm, for at symbolisere hvor jeg startede min ingeniørkarriere 
 Spørger om eleverne kender nogen som er ingeniør, efterfølgende om de selv drømmer om at blive 

ingeniør. Samtidig med vil vi diskutere hvilken type person en ingeniør er, klog, nørdet eller måske 
cool? Kunne han/hun godt være en af os? 

 Lade eleverne løse en labyrint i små grupper, hvor de skal finde den korteste vej fra start til slut. 
Labyrinten kan sammenlignes med en produktion af maskiner, arbejdsgange m.m. 
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