
   

    
Robot for ingeniørstuderende
Asynkron undervisning i et beregningsprogram
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Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
For et år siden var jeg på et kursusforløb i digitalisering i byggeriet og i den forbindelse valgte jeg at arbejde med hvordan og hvornår og hvilket program vi introducere bygningsingenør studerende til.Nu er jeg så blevet spurgt om jeg ville komme og fortælle lidt om hvilke overvejelser jeg havde, hvad jeg gjorde og hvad jeg kunne konkludere efter at ændre praksis. 



   

    

Robot for ingeniørstuderende

Besvarelse af følgende spørgsmål:

• Hvem er mine studerende og hvem er jeg?

• Hvilken opgave stod jeg over for?

• Mine udfordringerne ved introduktion af et digitalt program

• Brug af digitale programmer i undervisningen

• Hvad endte jeg med at gøre?

• Hvordan gik det?
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Robot for ingeniørstuderende

Hvem er mine studerende og hvem er jeg?
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Give Steel

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Jeg underviser primært 2-4 studerende på bygningsingeniøruddannelse på VIA Universicty college i Horsens.Jeg har  uddannet konstruktionsingeniør for Ingeniørhøjskolen i Århus og har efter 5 år i rådgiver branchen undervist i gymnasiet og nu på VIA.



   

    

Robot for ingeniørstuderende

Hvilken opgave stod jeg over for?
- Øget fokus på digitalisering i uddannelsen

- Genovervejelse af hvornår vi introducere de studerende til digitale programmer

- Hvilke digitale programmer vi bruger

- Hvad er formålet med at bruge digitale værktøjer

- Motivere de studerende til at lære at bruge et digitalt beregningsprogram 
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HR Norge

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Jeg ville undersøge ovenstående. Vi har i uddannelsen arbejdet med en kortlægning af vores brug af digtiale værtøjer i uddannelsen med henblik på at undersøge hvor der kunne være behov for ændringerI den forbindlese har vi i faggruppen genovervejet hvornår og med hvilket formål vi introducere de studerende til i dette tilfælde Autodesk robotIndtil nu har de fået det introduceret på 4. semeseter. Hvad er formålet med at introudcere dem til et digitalt værktøj – ER det blot for at gøre det vi ellers gør i hånden digitalt eller?Hvordan motivere vi alle studerende til at lære at bruge et beregningsprogram når vi kan regne det samme i hånden og hvordan motivere vi dem til at regne i hånden når de nu kan bruge computeren.  Ikke alle studerende er lige begejrsterde for bruge af digitale værktøjer så min opgave var også at få dem motiveret..
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Mine udfordringerne ved introduktion af et 
digitalt program
- De studerendes tilgang til et nyt program på er individuelt

- Synkron introduktion til et program for en hel klasse kan være en meget 
utilfredsstillende oplevelse 

- De studerendes zone for nærmeste udvikling er forskellig

2. november 2022SIPE@via.dk

5

BG Grafic

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
De studerende har en meget forskellige tilgang til at lære at bruge et program. Nogle prøver sig bare fremAndre har brug for at følge en manualNogle har en indre lyst og nysgerrighedAndre kan direkte have modstand mod digitale programmer. Når jeg laver fælles gennemgang på klassen med gennemgang af et program skridt for skridt oplever jeg at: -det for nogle går for langsomt, andre for hurtigt, nogle giver op, nogle har pc problemer Og nogle har problemer med den viden programmet skal fodres med. Derfor oplevede jeg at fælles introduktion var utilfredsstillende for mange og jeg vil om lidt komme ind på hvad jeg så gjorde. 



   

    

Robot for ingeniørstuderende

Brug af digitale programmer i undervisningen
- Programmet skal gerne bruges erkendelsesorienteret af de studerende – Ved 

at kunne kontrollere deres håndberegninger skulle de gerne kunne lære af 
deres fejl

- Hvordan vil adgangen til dette beregningsprogram påvirke deres motivation til 
fortsat at lære at regne i hånden – Vil de kun bruge det løsningsorienteret?

- Er dette program det rigtige ?
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Folkeskolen

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Fylder vi blot undervisningen med brug af diverse digitale programmer fordi så følger vi med tiden? Eller kan programmer ved den rigtige brug faktisk lede til Erkendelsesorienteret læring Altså at de studerende faktisk ved brug af et program kan øge deres læring i det fagfaglige og ikke blot tilegne sig digitale kompetencer. Jo tidligere vi introducere de studerende til et beregningspram jo mere opmærksom skal vi være på at de bruger det korrekt og at de ikke bruger det som at springe over hvor gærdet er lavest. Kan programmet det det skal ? Er det det rigtige program. 



   

    

Robot for ingeniørstuderende

Hvad endte jeg med at gøre?
- Introduceret de studerende til Autodesk Robot midt på 2. semester

- Programmet skulle bruges til at kontrollere håndberegninger af snitkæfter og 
reaktioner

- Kort introduktion til programmet på klassen

- Asynkron træning på og uden for klassen med støtte fra videomateriale
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Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
For at øge det digitale element i uddannelse på et tidligere tidspunkt flyttede vi introduktionen til 2. semester.Jeg valgte Autodesk Robot fordi det var det program vi brugte allerede og det kunne det det skulle.Vi gjorde for at give dem en mulighed for at styrke deres forståelse for konstruktioners udbøjning, reaktioner og snitkraftskurver, give dem en mulighed for selv at finde fejl i deres håndberegninger og derigennem at øge deres egen læring også uden for undervisningen. For at imødekomme de enkeltes læringshastighed lavede jeg en kort introduktion af programmet på klassenDerefter fik de mulighed for asynkron træning i og uden for klassen med støtte fra videomateriale.Se 3 min af videoernVores læringsplatform its leaning har et tilhørende program Caltura hvorigennem jeg let kan lave små videoer og lægge op til mine studerende. Jeg bruger ikke tid på at redigere derfor er det et nem og en ikke særlig tidskrævende opgave for mig på denne måde at understøtte de studerendes lærring. Jeg bruger det også tit i stedet for at give dem et løsningforslag på papir, så giver jeg dem en video hvor jeg løser opaven samtidig hvis ikke den er for lang. På den måde kan de letter få tilgang til de tanker jeg gør mig mens jeg løser opgaven. 



   

    

Robot for ingeniørstuderende

Hvordan gik det?
- Nogle studerende kunne ikke administrer det og var demotiverede for at lære at 

beregne snitkræfter i hånden – et argument for at programmet først skal introduceres 
senere. 

- Programmet er ikke klogere end de input det får – det skal der fortsat være fokus på

- Outputtet og tilgangen til netop dette program kunne være mere ”lækket”

- Vi har efterfølgende valgt at skifte til FEM design
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New Stories

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Vi har et ansvar for at sikre at de studerende lære den viden der ligger bag programmet, så vi vil nu overveje om midt på 2. semester var for tidligt at introducere programmet til dem. De skal lære at stole på sig selv inden de lærer at stole på programmet . Programmet er ikke klogere end det input det for. Hvad synes vi så om Robot, tilgangen kunne godt være mere intuitiv og outputtet mere lækket, derudover er det vores erfaring at det ikke er det mest brugte program hos vores aftagerer. Vi har derfor valgt at skifte til FEM design, da vi har fået det anbefalet og da outputtet er mere lig de beregninger vi selv ville. 



   

    

Robot for ingeniørstuderende

Tak for jeres tid – Nogle spørgsmål?
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Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Vis dem videomaterialet. 
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