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Faglige resultater

Vi producerer i 2 spor, der 
hænger sammen og kvalificerer 
hinanden: 

1. AR teknologier i 
undervisningen

2. AR teknologier i 
lærerkvalificering -
didaktik
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Fra vores resumé
Augmented Reality (AR) er én af de største aktuelle 

vækstpotentialer i digitaliseringen af brancherne:

• Ny undervisning med AR skal fremme STEM kompetencer hos 

de unge på HHX/HTX/EUX, i EUD og i grundskolernes 

udskoling 

• Vi fokuserer på de kommercielle innovationspotentialer

• Eleverne skal a) lære at anvende AR-apps og b) opnå en 

forståelse for brug af AR i industrien, på kontorområdet 

og i detailhandlen 

• Udvalgte hold vil c) afprøve AR-tilpasning og -

programmering i teknologiske fag og d) nye 

afleveringsformer med AR 

• Den teknologi-didaktiske model ROBOdidaktik skal 

augmenteres 

• Cases fra AR-undervisningen indgår

• Didaktikken og AR-teknologier i undervisningen skal 

indgå i lærerworkshops

• I alle tilfælde: FNs verdensmål!
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https://arducation.dk/projektet-arducation/

https://arducation.dk/projektet-arducation/


Vi er rigtig godt i gang!

Status pr. oktober 2020

3. nov. 2020 4



Projektramme & 
netværksdannelse

• Styregruppemøder med de lokale
ledere på tværs af organisatonerne

• Følgegruppe med videncentre igang

• Aktuelt 52 undervisere, forskere, 
SDU-studerende

• Netværksmøder

• Tech-workshops

• Påbegyndt dialog med virksomheder

• Website og Teams-platform
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AR i 
undervisningsforløb

HHX/EUX, HTX, EUD business

• Forskellige undervisningsforløb

I uddannelseskæden

• Brobygning, skills

Teknisk EUD og food EUD

• Udforsket faglige muligheder for 

anvendelse af AR i fagene

• Aktuelt: Bygger AR ind i 

fagspecifikke 

undervisningsmaterialer
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https://arducation.dk/undervisningsforlob/



Hængeparti: FNs verdensmål i fokus
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https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene


Kvantitative mellemresultater (aug. 2020)
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Hovedaktivitetsnavn Kort beskrivelse af hovedaktiviteten Hele projektperioden 1. halvår 2020-I

Gennemsnitlig omfang i aktiviteten

Måltal* Måltal* Opnået

HHX/EUX: 
Innovationsprojekter med 
AR

Monofagligt og tværfagligt i Informatik, 
innovation, afsætning, samfundsfag: AR-apps i 
brug. Kommercialisering af AR som business 
cases. Samarbejde med virksomheder. 

I gennemsnit 20 lektioner pr. elev 480 elever 80 elever 176

HTX, teknisk EUD: Teknisk 
udvikling af AR-produkter 

Eleverne AR-indhold i Teknologifaget, hhv. i 
Programmering eller Kom-it. Forløbene vil 
resultere i AR-produkter. 

I gennemsnit 20 lektioner pr. elev 90 elever 0 0

Merkantil EUD  (GF1, GF2 og 
Hovedforløb i Mommark), 
teknisk EUD: 
Implementering af AR-apps 

Merkantil EUD: Undervisningsforløb med praktisk 
anvendelse af AR-apps i kontor og detail, samt AR 
til brug ved jobsøgning.
Teknisk EUD: faglige AR-apps til øgning af 
teoretisk forståelse, indsigt i skjulte processer og 
forberedelse på praktisk arbejde.

I gennemsnit 10 lektioner pr. elev 2.300 elever 300 elever 8

Med grundskoler 8.-10. kl.: 
AR-apps i 
uddannelseskæden 

I brobygning, i valgfag, på events, i skoleklubben: 
Afprøvning af AR-apps - som teknologi og i 
temaer/business cases.                                            
De deltagende grundskolelærere vil ligeledes 
blive introduceret til brug af AR i undervisningen.

I gennemsnit 2,5 lektioner pr. elev
6.700 grundskoleelever                   

samt 300 folkeskolelærere
700 grundskole-elever 1.047



ROBOdidaktik 2.0

Transfer af model og indhold fra projektet ROBOlæring (og crossingIT)

App med 

• Indhold: AR-elementer, undervisningsforløb, vejledninger, referencer

• Aktuelt: Idégenerering til flere AR-elementer > workshop i Svendborg

• Aktuelt: Videooptagelser til flere elementer > vi headhunter
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https://arducation.dk/robodidaktik/


