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Fra vores resumé
Augmented Reality (AR) = vækstpotentiale i digitaliseringen!

• Ny undervisning med AR skal fremme STEM kompetencer hos 

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

• Vi fokuserer på de kommercielle innovationspotentialer

• Eleverne skal 

• a) lære at anvende AR-apps 

• 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 skal indgå i 

lærerworkshops

• I alle tilfælde: FNs verdensmål!

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

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


Projektramme & 
netværksdannelse

• Styregruppemøder på tværs af 
projektskolerne med de lokale ledere

• Undervisere, forskere, SDU-
studerende, virksomheder

• Netværksmøder

• Tech-workshops

• 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/



FNs verdensmål
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https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene
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Ekstra ”kalorie”

• AR inkluderet i SESG´s flyer om skolen

• HHX-underviser, SESG: 

”Det er er jo grundlæggende GENIALT at inkludere AR-elementer i det materiale man 
alligevel udleverer til interessenter. Det er jo en ren win-win. AR-elementerne kan
være dét ekstra kolorit. Man taber jo INTET ved at gøre det – man kan kun vinde ved
det.”
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Kvantitative mellemresultater pr. 31. dec. 2021

• Ca. 3.000 (af 10.000) elever

• 51 (af 80) undervisere

• HHX/EUX: 295 (af 280) = +15

• HTX: 50 (af 45) = +5, men mangelfuldt omfang og dybde

• Merkantil og teknisk EUD: 339 (af 800) = -461

• Udskoling: 2.307 (af 3.700)= -1.393
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Kalender forår 2021

Testpanel ROBOdidaktik - 13. april: 

• Headhuntede undervisere fra de 3 skoler

• SDU-studerende

Tech workshop #3 – 6. maj 2021

• Programmering i Unity for ”Feinschmeckere” (avanceret!) – personlig deltagelse i Svendborg

• Virtuelt oplæg fra virksomhed HL-Repro, for 

Mellemevaluering COWI, 5. maj 2021

• Kvantitative spørgeskemaer til eleverne – online surveys

• Fokusgruppedag, 5. maj: HHX / HTX / EUX med styregruppe, undervisere, elever fra alle 3 

skoler og SDU
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