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Engineering

Byg en solovn
Forstå udfordringen
Sebastian og Martha har lært om bæredygtig-
hed i et forløb i skolen om nye energiløsninger i 
Kenya. Efter skoletid får de lyst til selv at bygge 
en solovn og lune kanelgifler.

Få ideer og konkretisere
I skal bygge en solovn, der kan lune en kanel-
giffel på 30 min. Drøft idéer i gruppen og tegn 
skitser. Beslut jer for en idé, I vil bygge.

Konstruere
Byg den solovn, I har besluttet jer for.

Materialer
• Mælkekarton
• Alufolie
• Tape
• Saks
• Termometer

Undersøge
Stil jeres solovn et sted, hvor I mener, at den 
kan lune kanelgiflen på 30 min. Bestem 
jer for, hvordan I vil måle og registrere 
temperaturstigningen.

Præsentere løsningen
Smag på jeres kanelgifler - er de blevet 
lune? Sammenlign jeres solovn med andre 
gruppers ovne og konkludér i fællesskab, 
hvilke egenskaber ved en solovn, der giver 
mest lune kanelgifler. Brug jeres notater om 
temperaturstigningen til at argumentere med.

Ressourcer
• astra.dk/tildinundervisning/ 

baeredygtig-fremtid 
• naturvidenskabsfestival.dk/ 

tildinundervisning/byg-din-egen-
solovn

• u-web.dk/da/grundskolen/7-10klasse/
undervisningsmateriale/gebu/ 

Engineering i skolen - Byg en solovn

https://astra.dk/tildinundervisning/baeredygtig-fremtid 
https://astra.dk/tildinundervisning/baeredygtig-fremtid 
https://naturvidenskabsfestival.dk/tildinundervisning/byg-din-egen-solovn
https://naturvidenskabsfestival.dk/tildinundervisning/byg-din-egen-solovn
https://naturvidenskabsfestival.dk/tildinundervisning/byg-din-egen-solovn
http://u-web.dk/da/grundskolen/7-10-klasse/undervisningsmateriale/gebu/
http://u-web.dk/da/grundskolen/7-10-klasse/undervisningsmateriale/gebu/
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Hvorfor arbejde med  
engineering i skolen?
Udsagn Prioritet
1. Eleverne opnår teknologisk og naturvidenskabelig indsigt som en del af 
deres almen dannelse.

2. Eleverne opnår større motivation for tekniske og naturvidenskabelige ud-
dannelser, og derfor vælger de den uddannelses- og karrierevej. Dermed er 
engineeringundervisning med til at løse et fremtidigt samfundsproblem.

3. STEM og dermed engineering er på den politiske dagsorden nationalt, 
regionalt og kommunalt, fx med Den Nationale Naturvidenskabsstrategi og 
Teknologipagten.

4. Engineeringundervisning er motiverende.

5. Engineeringundervisning spiller sammen med Fælles Mål og de fællesfag-
lige fokusområder.

6. Engineering er en undersøgelsesbaseret undervisningsmetode med en 
problemløsende projektarbejdsform. 

7. Engineeringundervisning er anvendelsesorienteret og tager udgangspunkt 
i autentiske problemstillinger.

8. Engineeringundervisning fremmer elevernes læring i naturfagene.

9. Engineeringundervisning understøtter udvikling af naturfaglig kompetence 
hos eleverne (undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation)

10. Autentiske problemstillinger fra fx virksomheder i engineeringundervisning 
understøtter skolereformens målsætninger om åben skole.

11. Engineeringundervisning understøtter folkeskolens obligatoriske tværgå-
ende tema “Innovation og entreprenørskab”.

12. Engineeringundervisning understøtter tværfaglighed.

13. I engineeringundervisning udvikler eleverne prototyper. Dette lægger op 
til at inddrage digitale teknologier og kan være med til at styrke elevernes 
praktiske faglighed.

14. Engineeringundervisning er endnu en metode i “værktøjskassen”, som er 
med til at styrke lærernes naturfagsdidaktiske fundament.

15. Engineeringmetoden kan være med til at give naturfagsteamet et fælles 
sprog omkring naturfaglig kompetence (undersøgelse, modellering, perspek-
tivering og kommunikation).

16. I engineeringundervisning har læreren en mere vejledende rolle end i 
andre undervisningsformer.

Prioritér de tre udsagn, som du vil rangere højest.
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Varm kakao
EIS-undervisningsforløb

Uddannelsesområde
Grundskole

Målgruppe
4. klasse

Varighed
12-15 lektioner

Materialetype
Undervisningsforløb

Eleverne arbejder i natur/teknologi med isoler-
ing af en kop. Med udgangspunkt i udfordringen 
undersøger de materialers isolerende egenskaber 
og konstruerer og tester isoleringsmateriale til en 
kop. Udfordringen handler om at holde en kop 
kakao varm, men i laboratoriet arbejder eleverne 
med varmt vand.

Undervisningsforløbet består af en række elevark med 
tilhørende lærerark. Desuden anvendes et antal gener-
iske metodekort, som også kan findes her: 
astra.dk/engineering/proces 

5
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Varm kakao - 
Aktivitetsplan

Forstå udfordringen
Eleverne får præsenteret engineering-
udfordringen: “Varm Kakao”. Eleverne 
skal konstruere en isolering om en kop, så 
koppen kan holde kakao/vand varmt ved 
mindst 70 °C i 20 minutter. 

• Lærerark 1: Forstå udfordringen
• Elevark 1 : Forstå udfordringen
• Metodekortet: Problemskitse

Få ideer
Hvad kan have betydning for om et 
isoleringsmateriale er godt? Eleverne 
associationsbrainstormer - hvad tror de, 
de skal tænke på, når de skal vælge 
isoleringsmaterialer? 

• Lærerark 2: Associations-brainstorm
• Elevark 2: Associations-brainstorm  

Konkretisere
Eleverne skal tegne, hvordan de forestiller 
sig at isolere deres kop. 

• Lærerark 3: Konkretiser jeres 
isolering

• Elevark 3: Konkretiser jeres 
isolering

Konstruere
Eleverne skal i aktiviteten i gang med den 
første konstruktion af deres isolering af 
koppen. 

• Lærerark 4: Konstruer isolering til 
en kop

• Elevark 4: Konstruer isolering til en 
kop

• Lærerark 5: Test 1 - isolering
• Elevark 5: Test 1 - isolering

Undersøge
I denne øvelse undersøger eleverne, hvad 
der har betydning for varmeledning og 
refleksion.  

• Lærerark 6A/6B/6C: Isolering
• Elevark 6A: Isolering - guidet 

version
• Elevark 6B: Isolering - guidet 

version
• Elevark 6C: Isolering - åben version

Forbedre
Eleverne har forbedret deres isolering og 
tester igen. 

• Lærerark 7: Test 2 - Isolering
• Elevark 7: Test 2 - Isolering

Præsentere løsningen
Eleverne præsenterer en tidslinje over 
deres arbejdsproces. 

• Lærerark 8: Præsenter jeres løsning 
på udfordringen

• Elevark 8: Præsenter jeres løsning 
på udfordringen

Engineering i skolen - Undervisningsforløb
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Mål og evaluering for ‘Varm Kakao’. 
Natur/teknologi efter 4. klasse. 

Varm kakao

Mål og 
evaluering

Færdigheds- og 
vidensmål Påbegyndt Undervejs Fuldført

Undersøgelse Eleven kan identificere 
stoffer og materialer 
i produkter fra hver-
dagen // Eleven har 
viden om materialer og 
stoffer i produkter

Eleven fortæller om 
hverdagsmaterialers 
egenskaber

Eleven fortæller om 
generelle egenskaber 
ved hverdagsmateri-
aler

Eleven generaliserer 
om materialers egen-
skaber fra hverdagsvi-
den til faglig viden

Eleven kan designe og 
afprøve enkle produk-
ter // Eleven har viden 
om enkel produktud-
vikling

Eleven bygger en 
prototype

Eleven bygger en pro-
totype ud fra bestemte 
overvejelser

Eleven går systematisk 
til værks i udarbejdel-
sen af prototypen

Modellering Eleven kan illustrere 
nedbør og tempera-
tur over tid // Eleven 
har viden om enkle 
grafer til illustration af 
nedbørs-og tempera-
turmålinger

Eleven noterer start- 
og sluttemperatur og 
beregner temperatur-
forskellen

Eleven sammenligner 
egne resultater med 
klassens resultater

Eleven fortæller om 
mønstre og generelle 
forhold i klassens sam-
lede resultater

Konstruere Eleven kan bygge en 
prototype, som viser 
væsentlige funktioner i 
løsningen

Eleven kan udarbejde 
en simpel prototype

Eleven bygger en pro-
totype, der løser en del 
af problemstillingen

Eleven bygger en proto-
type, der løser problem-
stillingen

Forbedre Eleven kan kombinere 
afprøvnings- og test-
procedurer og anven-
de disse til at forbedre 
løsningen

Eleven udfører enkelte 
forbedringer på proto-
typen

Eleven bruger nogle 
resultater fra undersø-
gelsen til at forbedre 
prototypen

Eleven bruger resulta-
terne af undersøgel-
sen systematisk til at 
forbedre prototypen

Engineering i skolen - Undervisningsforløb
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1

Varm kakao

Engineering-
udfordringen
Kan I lide kakao? Forestil jer, at I er på kælketur 
med klassen, og nu kalder jeres lærer og siger, at 
der er lækker varm kakao. Kakaoen er varm, men 
hvor længe bliver den ved med at være det? 

Du og dine kammerater skal finde på den perfekte 
kakao-kop, der kan holde kakaoen varm længe, 
så den ikke bliver kold. I skal isolere en kop, der 
kan holde jeres kakao varm. Hvilke materialer vil I 
bruge, og hvordan vil I sætte dem sammen?

Krav
• Koppen skal kunne holde kakaoen varm 

i 20 minutter. Kakaoens temperatur skal 
være mindst 70 °C efter 20 minutter.

• Isoleringen uden på beholderen må 
højst være 1 cm tyk.

8
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Lærerark til elevark 1

Forstå 
udfordringen
Aktivitetsvejledning 
1. Eleverne går sammen med en makker og 

genfortæller udfordringen for hinanden.
2. Eleverne taler sammen om, hvad de mener 

fagbegrebet isolering betyder.
3. Klassen deler, hvad de forstår ved 

fagbegrebet isolering.
4. Klassen udfylder i fællesskab arket 

Problemskitse med hjælp fra læreren.

Fagbegreber
• Isolering
• Refleksion
• Absorption
• Varmeledning
• Naturmaterialer
• Syntetiske materialer

Forklaring
Eleverne får præsenteret engineering-
udfordringen: ‘Varm kakao’. Eleverne skal 
konstruere en isolering om en kop, så koppen kan 
holde kakao/vand på mindst 70 °C i 20 minutter.

Udfordringen kan med fordel læses højt for 
eleverne, før de selv genlæser og genfortæller 
den for hinanden. Eleverne samtaler om begrebet 
’isolering’ først i makkerpar, og derefter kan 
snakken bredes ud til hele klassen. Fx hvad er 
isolering? Hvad bruger vi isolering til? 

Der er rig mulighed for at italesætte 
fagbegrebet isolering. Måske kender eleverne til 
isoleringsmaterialer fra huse, eller måske kan de 
forklare, hvordan vi mennesker kan isolere os mod 
kulde eller forklare, hvordan dyr isolerer sig med 
pels og fedt.

Metodearket Problemskitse inddrages og 
udfyldes i fællesskab. Metodearket er oprindelig 
tiltænkt udskolingen og kræver formentlig nogen 
hjælp til eleverne, for at de kan udfylde det. En 
diskussion af fagbegreberne i klassen er central, 
og eleverne kan inddrages undervejs.

Forstå 
udfordringen

Engineering i skolen - Undervisningsforløb
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1

Elevark 1

Forstå udfordringen
Aktivitetsvejledning 
1. Gå sammen med en makker, og forklar 

udfordringen for hinanden.
2. Tal sammen om, hvad I mener fagbegrebet 

’isolering’ betyder.
3. Del med klassen, hvad I forstår ved 

fagbegrebet ’isolering’.
4. Udfyld i fællesskab arket Problemskitse med 

hjælp fra jeres lærer.

Fagbegreber
• Isolering
• Refleksion
• Absorption
• Varmeledning
• Naturmaterialer
• Syntetiske materialer

Forstå 
udfordringen

10
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Hvad er udfordringen?

Metodekort

Problemskitse
Læs teksten. Forklar med jeres egne ord, hvad  
udfordringen går ud på, og udfyld skemaet. 

Hvem er det et problem 
for?

Hvilke krav er der til 
løsning?
• Materialer
• Tid
• Andet

Giv jeres løsning en 
overskrift.

Forstå 
udfordringen

Hvilke faglige begreber 
er særligt vigtige?

Engineering i skolen - Undervisningsforløb
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Lærerark til elevark 2

Associations-
brainstorm
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Aktivitetsvejledning 
I denne aktivitet skal eleverne arbejde i grupper. 
De skal samarbejde og få en masse tanker og 
forslag. Der er ikke noget rigtigt eller forkert. Det 
handler om at komme frem til, hvad de tror, der 
kunne være et godt isoleringsmateriale til deres 
kop.

Eleverne gør sig overvejelser over, hvad er det 
mon der gør, at nogle materialer er gode til at 
isolere og andre ikke?

Eleverne opfordres i elevarket til at følge lærerens 
vejledning i denne aktivitet.

Få ideer

Forklaring
Hvad kan have betydning for, om et 
isoleringsmateriale er godt? Betyder et låg, 
farver og tykkelse noget? Eller betyder det 
noget, om isoleringen kan indeholde luft, om det 
er et naturmateriale, eller om det er syntetisk 
materiale?

Der er mange aspekter, der skal indtænkes, når 
eleverne skal lave deres eget isoleringsmateriale 
til en beholder, der kan holde kakaoen varm.  
Eleverne associations-brainstormer: Hvad skal de 
overveje, når de vælger isoleringsmaterialer, og 
hvor tykt det skal være?

Eleverne arbejder i grupper. De skyder helt 
umiddelbart fra hoften og laver en ‘associations-
brainstorm’. Hvad tror de, de skal overveje, når de 
skal vurdere kvaliteten af et isoleringsmateriale?

Find metodekort til associationsbrainstorm på 
næste side.

Eleverne skal bruge deres brainstorm senere, 
når de skal designe deres isoleringsmateriale. Se 
elevark 2. 

Engineering i skolen - Undervisningsforløb
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Elevark 2

Associations-
brainstorm
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Få ideer

Metoden kræver, at I har et vendespil eller har 
printet fotos med mange forskellige motiver til 
at sætte associationerne i gang. Det kan være 
vanskeligt at arbejde med, men det kan give flere 
‘helt ud af boksen’-ideer.

1. Bland fotos eller vendespilbrikker, og læg dem 
ud på bordet med bagsiden opad.

2. Træk på skift et kort, og brug alle 2-3 minutter 
på at lade jer inspirere af billedet eller ordet til at 
få ideer.

3. Skriv ideerne ned.

4. Gentag punkt 1 - 3 tre gange.

5. Læg alle de billeder, I har arbejdet med, på 
bordet med forsiden opad, og brug 3 minutter på 
at få ideer. Du må gerne ændre på en ide, du har 
skrevet ned, og du må lade dig inspirere af alle 
billederne.

6. Fortæl hinanden om de ideer, I har fået fra 
jeres billeder.
 
7. Læg hver især den dårligste ide, I har fået, 
væk.

8. Prøv at forbedre jeres egne bedste ideer ud 
fra, hvad de andre har gjort. I må gerne tænke 
langt ud over den inspiration, I fik fra billederne.

9. Læg alle jeres forbedrede ideer frem på 
bordet, og prøv at samle dem i temaer.

10. Giv jeres temaer overskrifter.

Materialer
• Vendespil eller fotografier
• Post-its
• Blyanter

Engineering i skolen - Undervisningsforløb
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Lærerark til elevark 3

Konkretiser jeres 
isolering
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Aktivitetsvejledning 
1. Eleverne arbejder i grupper (3-4 elever i hver). 

Der er i disse grupper, eleverne fortsætter 
deres videre arbejde.

2. Eleverne læser udfordringsteksten igen. 
Hvilke krav er der til deres kop? Hvad skal 
den kunne, og hvor længe?

3. Eleverne opfordres til at tænke tilbage på 
den brainstorm de lavede i første lektion om 
isolering.

4. De skal nu til at designe deres isolering til 
koppen med de materialer de har til rådighed.

5. Eleverne får en række materialer til rådighed 
og taler sammen om, hvad det er for 
materialer, og hvordan de isolerer. 

6. Eleverne taler sammen om, hvad de mener er 
vigtigt at lægge vægt på, når de skal udvikle 
deres design.

Konkretisere

7. Herefter vælger eleverne de fem vigtigste ting 
ud for deres design og skriver dem ned.

8. Eleverne udarbejder en tegning af, hvordan 
deres isoleringsmateriale skal se ud.

Forklaring
Eleverne skal i aktiviteten ’Konkretiser jeres
isolering’ (Elevark 3) tegne, hvordan de forestiller
sig at isolere deres kop. Eleverne mindes om
udfordringskrav og tænker tilbage på deres
brainstorm.

Det kan være en hjælp for eleverne allerede i
denne fase at kunne se de materialer, de
efterfølgende har til rådighed, når de skal tegne
deres tegning og nå frem til, hvad de mener, der
bliver de 5 vigtigste ting i deres design.

På elevarket angives, at eleverne skal bruge
plastkopper i forsøget - det er en billig og nem
løsning. Har I bægerglas eller glaskolber til
rådighed, så udgør de en mere stabil beholder, 
når eleverne skal sætte et eventuelt langt 
termometer i koppen/beholderen. Ustabiliteten 
kan dog afhjælpes ved at placere nogle bøger 
eller lignende, som termometer kan støtte sig op 
ad. Bruger I ikke plastkopper, har det naturligvis
betydning for elevernes tegning og design.

Materialer
• Plastkopper
• Skumklude
• Uldstof
• Bomuldsstof
• Alufolie
• Plast fx. plastlommer
• Tape
• Saks
• Lineal
• Skydelære

Engineering i skolen - Undervisningsforløb
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Elevark 3

Konkretiser jeres 
isolering
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Aktivitetsvejledning 
1. I skal arbejde sammen i grupper med 3-4 

elever. Det er i grupperne, at I fortsætter det 
videre arbejde.

2. Læs udfordringsteksten igen. Hvilke krav er 
der til jeres isolering? Hvad skal den kunne, 
og hvor længe?

3. Husk tilbage på den brainstorm, I lavede i den 
første lektion om isolering.

4. I skal nu designe jeres isolering til koppen 
med de materialer, I har til rådighed.

5. Kig på de materialer, I har til rådighed, og tal 
sammen om, hvordan de isolerer. Er det godt 
eller dårligt - og hvorfor?

6. Tal sammen om, hvad I mener er vigtigt 
at lægge vægt på, når I skal udvikle jeres 
design.

7. Skriv de 5 vigtigste ting ved jeres design i 
kassen til højre. 

8. Udarbejd en tegning af, hvordan jeres 
isoleringsmateriale skal se ud.

Konkretisere

Materialer
• Plastkopper
• Skumklude
• Uldstof
• Bomuldsstof
• Alufolie
• Plast fx. plastlommer
• Tape
• Saks
• Lineal
• Skydelære

Skriv de 5 vigtigste ting ved 
jeres design

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Engineering i skolen - Undervisningsforløb
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Lærerark til elevark 4

Konstruer isolering 
til en kop
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Aktivitetsvejledning 
Eleverne skal nu til at konstruere deres isolerings-
materiale til deres kop.
1. Eleverne fordeler opgaverne imellem hinan-

den. Hvem gør hvad?
2. Eleverne finder deres liste med de fem vigtig-

ste ting og deres tegning frem. Eleverne ser 
på tegningen, og følger planen:
a. Find materialer frem.
b. Find en kop
c. Sæt materialet sammen om beholderen, 

som planlagt og tegnet.
d. Tag billeder af koppen. Billederne skal 

eleverne bruge senere i forløbet under 
præsentationen, og de skal derfor kunne 
finde dem igen.

Konstruere

Forklaring
Eleverne skal i aktiviteten ’Konstruer isolering til 
en kop’ (Elevark 4) i gang med den første kon-
struktion af deres isolering omkring koppen. Nu 
kan eleverne røre ved materialerne og virkeliggø-
re deres tanker og idéer.

Eleverne opfordres til at dokumentere deres arbej-
de i form af billeder. Eleverne skal bruge billeder-
ne ved forløbets afslutning, hvor de præsenterer 
deres løsning på udfordringen og redegør for 
deres overvejelser undervejs.

Engineering i skolen - Undervisningsforløb
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Elevark 4

Konstruer isolering 
til en kop
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Aktivitetsvejledning 
I skal nu konstruere isoleringen til jeres kop. 

1. Fordel opgaverne mellem jer. Hvem gør hvad?
2. Find jeres liste med de fem vigtigste ting 

og jeres tegning. Kig på tegningen, og følg 
planen:
a. Find jeres materialer
b. Find en kop
c. Sæt materialet sammen om beholderen, 

sådan som I har planlagt det og tegnet 
det.

d. Tag billeder af jeres kop. I skal bruge 
billederne senere i forløbet. Aftal med 
jeres lærer, hvordan I gemmer dem fx på 
en telefon eller i en digital mappe.

Konstruere

17

Engineering i skolen - Undervisningsforløb
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Lærerark til elevark 5

Test 1 - Isolering
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Aktivitetsvejledning 
Eleverne tester i denne aktivitet deres kop 
med isolering. Kan den holde på varmen, så 
deres vand eller kakao er mindst 70 °C efter 20 
minutter?

1. Eleverne opfordres til at få deres lærer 
til at hælde varmt vand i koppen fra en 
termokande.

2. Eleverne aflæser temperaturen på 
termometeret med det samme og skriver 
temperaturen ned i skemaet i elevarket.

3. Igen bør eleverne tage billeder af deres kop 
og gemme dem.

4. Eleverne har nu 20 minutters ventetid. 
Ventetiden kan enten planlægges, så det 
passer med en pause, eller klassen kan 
anvende tiden til fx at arbejde på, hvordan 
de vil præsentere deres proces og produkt 
(Elevark 8). Alternativt kan der fx lægges 
en aktivitetet ind med faglig læsning om 
isolering.

5. Efter 20 minutter aflæser eleverne 
temperaturen igen og skriver den ned i 
skemaet.

6. Eleverne beregn nu temperaturfaldet.
7. Eleverne gør status over deres isolering. 

Kunne deres kop holde kakaoens temperatur 
på minimum 70 °C efter 20 minutter?

Konstruere

Forklaring 
Eleverne tester deres isolering i elevaktiviteten 
’Test 1 - isolering (Elevark 5). Nu skal
isoleringsevnen afprøves. Eleverne måler kakao-
ens/vandets temperatur ved start og slut. Herefter
beregner de temperaturfaldet.

Eleverne kan med fordel høre de andre elevers 
resultater og erfaringer på en fælles opsamling i 
klassen.  
 
Hvilke kopper holdt bedst på varmen? Hvad kan 
være mulige årsager? Spiller isoleringsmaterialet 
ind? Tykkelsen? Var forskellige materialer kombi-
neret?

Elevernes data kan samles i et samlet oversigts-
skema på tavlen, hvor alle grupper noterer deres 
data. Se eksempler på resultater fra en undersø-
gelse i nedenstående skema.

Datalogger
Et af forsøgene kan eventuelt følges ved at måle 
temperaturen med en datalogger. Her kan elever-
ne få et indblik i temperaturens fald over tid.

Starttem-
peratur

Sluttempe-
ratur

Fald i 
temperatur

Gruppe 1 93 °C 53 °C 40 °C

Gruppe 2 95 °C 42 °C 53 °C

Gruppe 3 90 °C 53 °C 37 °C

Gruppe 4 93 °C 47 °C 46 °C

Engineering i skolen - Undervisningsforløb
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Elevark 5

Test 1 - Isolering
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Aktivitetsvejledning 
I skal nu teste jeres kop med isolering. Kan den 
holde på varmen, så temperaturen er mindst  
70 °C efter 20 minutter? 

1. Få jeres lærer til at hælde varmt vand i 
koppen fra en termokande.

2. Aflæs temperaturen på termometeret med 
det samme, og skriv temperaturen ned i 
skemaet.

3. Tag billeder af jeres kop og gem dem.
4. I skal nu vente i 20 minutter.
5. Der er nu gået 20 minutter. Aflæs 

temperaturen igen, og skriv den ned i 
skemaet.

6. Beregn temperaturfaldet.
7. Kunne jeres kop holde kakaoens temperatur 

på mindst 70 °C efter 20 minutter?
8. Tal i klassen om jeres resultater og erfaringer.

Konstruere

°C
Starttemperatur

Sluttemperatur

Temperaturfald

Engineering i skolen - Undervisningsforløb
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Lærerark til elevark 6A/6B/6C - side 1/2

Isolering
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Aktivitetsvejledning til 6A 
1. Eleverne skal bruge 4 plastkopper. 
2. Eleverne isolerer de 3 af kopperne hhv. uld, skum-

klude og bomuldsstof. Den fjerde kop skal ikke 
isoleres.

3. Eleverne formulerer en hypotese om, hvilken iso-
lering, de tror leder varmen dårligst og dermed har 
den bedste varmeledningsevne.

Aktivitetsvejledning til 6B 
1. Eleverne skal bruge 3 plastkopper. 
2. Eleverne isolerer de 2 af kopperne med hhv. alufo-

lie og plast. Det er vigtigt, at der ikke er luft imellem 
isoleringsmaterialet og koppen. Den tredje kop 
skal ikke isoleres.

3. Eleverne formulerer en hypotese om, hvilken isole-
ring, de tror leder reflekterer varmestrålingen bedst 
og dermed holder bedst på varmen.

Fælles for 6A og 6B 
1. Herefter sætter eleverne et termometer i hver kop. 
2. Eleverne udarbejder en hypotese og skriver den på 

arket.
3. Eleverne får brug for hjælp til at hælde varmt vand 

fra en termokande i kopperne.
4. Eleverne måler starttemperaturen og noterer i ske-

maet på elevarket.
5. Eleverne tager tid, kopperne skal stå i 20 minutter.
6. Eleverne tager billeder af kopperne. Billederne 

skal eleverne bruge senere i forbindelse med deres 
præsentation.

7. Eleverne tester også materialernes varmelednings-
evne ved at mærke på kopperne. OBS: Eleverne 
skal være forsigtige, så de ikke brænder sig. 

8. Eleverne noterer erfaringerne i skemaet.
9. Ved undersøgelsens afslutning måler eleverne 

sluttemperaturen og noterer i skemaet.
10. Eleverne konstaterer om deres hypotese blev be-

kræftet eller afkræftet.

Undersøge

Aktivitetsvejledning til 6C
1. Eleverne formulerer et naturfagligt spørgsmål, som 

de gerne vil undersøge. De kan fx tage udgangs-
punkt i klassens opsamling på “Test 1 - isolering”.

2. Eleverne formulerer en hypotese og noterer, hvor-
dan de vil undersøge deres naturfaglige spørgsmål.

3. Når læreren har drøftet undersøgelsesdesignet 
med eleverne gennemfører eleverne undersøgel-
sen og noterer deres resultater og konklusion.

I klassen videndeles om konklusionerne på de enkelte 
gruppers undersøgelser. Noter fx i et fælles skema på 
tavlen.  
 
Eleverne anvender deres opnåede erfaringer og resul-
tater til at forbedre isoleringen af deres kop. 

Engineering i skolen - Undervisningsforløb
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Lærerark til elevark 6A/6B/6C - side 2/2

Isolering
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Forklaring 
Varmeledning er et udtryk for, hvor hurtigt eller hvor 
langsomt et materiale tillader varme at flytte sig. 
Varmer man den ene ende af en metalstang op, vil 
den anden ende efter noget tid blive varm. Varmeled-
ningsevnen siger altså noget om, hvor hurtigt varmeud-
vekslingen sker. Gode varmeledere afgiver og opta-
ger hurtigt varme fra deres omgivelser, mens dårlige 
varmeledere udveksler varme med deres omgivelser 
langsomt. Et godt isoleringsmateriale har en dårlig 
varmeledningsevne. Det sikrer, at varmen holder sig på 
den ene side af materialet og at varmen flytter sig fra 
den ene side af materialet til den anden. Dårlige varme-
ledere er gode isolatorer.

Luft er en dårlig varmeleder - og altså en god isolator. 
Luft er derfor en god komponent i isoleringsmaterialer 
som fx Rockwool og flamingo. Papir og pap er ligeledes 
dårlige varmeledere. Metaller er derimod gode varme-
ledere og dermed dårlige isolatorer.

En anden måde at isolere på er at udnytte et materi-
ales refleksion af varmestråling. Fx pakker man ofte 
mad, der skal holde sig varm, ind i alufolie. Refleksion 
af varmestråling udnytter man også termokander, der 
er blanke inden i. Materialer, der reflekterer en stor del 
af varmestrålingen, isolerer godt, mens materialer, der 
absorberer det meste varmestråling, isolerer dårligt.

Undersøge

I undersøgelsesfasen kan eleverne enten vælge en 
guidet version (6A og 6B) eller en åben version (6C). 

Vælger de en af de guidede versioner, er der enten mu-
lighed for at undersøge materialers varmeledningsevne 
(6.A) eller deres evne til at undersøge refleksion og 
absorbtion af varmestråling. Vælger eleverne den åbne 
version, formulerer de selv et naturfagligt spørgsmål, 
som de undersøger ved hjælp af naturfaglig arbejdsme-
tode.

Eksempler på naturfaglige spørgsmål i Elevark 6C:
• isolerer uld bedre end bomuld?
• isolerer to lag uld bedre end ét lag uld?
• reflekterer glat og krøllet alufolie varmestråling lige 

godt?
• hvad reflekterer bedst, plast eller alufolie?

Almindeligvis er det en god idé, hvis læreren lige god-
kender elevernes undersøgelsesdesign i Elevark 6C, 
inden de går i gang med at udføre undersøgelsen.

Eleverne deler deres erfaringer i klassen med henblik 
på at forbedre deres prototype-isolering.

Eleverne skal passe på, at de ikke brænder sig, og der 
kan være risiko for at kopper med varm væske kan 
vælte.. Lange termometre kan med fordel støttes af fx 
bøger. Hvis det er muligt, kan plastkopperne erstattes 
med bægerglas eller almindelige porcelænskopper.
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Elevark 6A

Isolering - guidet 
version
Undersøgelse af materialers varmeledningsevne
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Aktivitetsvejledning 
1. Find 4 plastkopper.
2. Isoler 3 af kopperne med hvert sit materiale. 

Den ene skal isoleres med uld, den anden 
med skumklude, den tredje med bomuldsstof. 
Den fjerde kop skal ikke isoleres.

3. Sæt et termometer i hver kop. Hvis I ikke har 
nok termometre, kan I aftale i klassen, hvilket 
hold der måler temperaturen i fx koppen med 
uld-isolering.

4. Udarbejd en hypotese. Hvilken isolering, tror 
I, leder varmen dårligst og dermed er den 
bedste til at holde kakaoen varm? Skriv jeres 
hypotese her på elevarket.

5. Få jeres lærer til at hælde varmt vand i 
kopperne fra en termokande.

6. Mål starttemperaturen, og noter den i 
skemaet. Tag tid, koppen skal nu stå i 20 
minutter.

7. Tag billeder af kopperne, og gem dem.
8. Mærk forsigtigt på kopperne, om I kan mærke 

en temperaturforskel. Hvilken af kopperne er 
varmest? Noter det i skemaet.

9. Mål sluttemperaturen efter 20 minutter og 
noter den i skemaet.

10. Blev jeres hypotese bekræftet eller afkræftet?

I har nu fået ny viden om isolering. Hvordan kan I 
forbedre isoleringen af jeres kop? Hypotese

Vi tror...

Undersøge

Engineering i skolen - Undervisningsforløb

Kop 1 Kop 2 Kop 3 Kop 4

Starttemperatur

Sluttemperatur

Føles varm

Føles kold
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Elevark 6B

Isolering - guidet 
version
Undersøgelse af materialers refleksion af varmestråling
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Aktivitetsvejledning 
1. Find 3 plastkopper.
2. Isoler 2 af kopperne med hvert sit materiale. 

Den ene skal isoleres med alufolie og den 
anden med plast. Der skal ikke være luft 
mellem koppen og isoleringsmaterialet. Den 
tredje kop skal ikke isoleres.

3. Sæt et termometer i hver kop. Hvis I ikke har 
nok termometre, kan I aftale, hvilket hold der 
måler temperaturen i fx koppen med alufolie.

4. Udarbejd en hypotese. Hvilken isolering, 
tror I, reflekterer varmestrålingen bedst og 
dermed er den bedste til at holde kakaoen 
varm? Skriv jeres hypotese her på elevarket.

5. Få jeres lærer til at hælde varmt vand i 
kopperne fra en termokande.

6. Mål starttemperaturen, og noter den i 
skemaet. Tag tid, koppen skal nu stå i 20 
minutter.

7. Tag billeder af kopperne, og gem dem.
8. Mærk forsigtigt på kopperne, om I kan mærke 

en temperaturforskel. Hvilken af kopperne er 
varmest? Noter det i skemaet.

9. Mål sluttemperaturen efter 20 minutter og 
noter den i skemaet.

10. Blev jeres hypotese bekræftet eller afkræftet? 

I har nu fået ny viden om isolering. Hvordan kan I 
forbedre isoleringen af jeres kop? Hypotese

Vi tror...

Undersøge

Engineering i skolen - Undervisningsforløb

Kop 1 Kop 2 Kop 3

Starttemperatur

Sluttemperatur

Føles varm

Føles kold
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Elevark 6C

Isolering - åben 
version 
Undersøgelse af materialers varmeledningsevne eller refleksion
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Kop 1 Kop 2 Kop 3 Kop 4 Kop 5 Kop 6

Undersøg varmeledning
Naturfagligt spørgsmål: 

Hypotese:  
Vi tror, at..

Sådan vil vi undersøge det:

Resultater:

Konklusion:  
Vores resultater viser, at..

Blev jeres hypotese bekræftet eller 
afkræftet? Begrund jeres svar. 

Undersøge

Engineering i skolen - Undervisningsforløb

I har nu fået ny viden om varmeledningsevne og 
refleksion. Hvordan kan I forbedre isoleringen af 
jeres kop?
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Lærerark til elevark 7

Test 2 - Isolering
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Aktivitetsvejledning 
Eleverne forbedrer deres isolering ved enten 
at konstruere en helt ny eller ved at arbejde 
videre på den, de konstruerede indledningsvist. 
Efterfølgende tester de den nye isolering. Kan 
isoleringen holde på varmen, så elevernes vand 
eller kakao er mindst 70 °C efter 20 minutter?

1. Eleverne konstruerer ny isolering eller bygger 
videre på deres første isolering.

2. Eleverne skal assisteres med at få skænket 
nyt varmt vand i koppen fra en termokande.

3. Eleverne aflæser temperaturen på 
termometeret med det samme og skriv 
temperaturen ned i skemaet.

4. Eleverne tager billeder af deres kop og 
gemmer dem.

5. Eleverne venter i 20 minutter. Ventetiden kan 
enten planlægges, så det passer med en 
pause, eller klassen kan anvende tiden til fx at 
arbejde på, hvordan de vil præsentere deres 
proces og produkt (Elevark 8). Alternativt kan 
der fx lægges en aktivitetet ind med faglig 
læsning om isolering.

6. Efter 20 minutter aflæser eleverne 
temperaturen igen og skriver den ned i 
skemaet.

7. Eleverne beregner temperaturfaldet.
8. Eleverne konstaterer om deres kop kunne 

holde kakaoens temperatur på minimum 70 °C 
efter 20 minutter?

9. Aktiviteten afrundes med, at eleverne deler 
resultater og erfaringer fælles i klassen.

Forbedre

Forklaring
Eleverne har forbedret deres isolering ud fra deres 
opnåede erfaringer og tester for anden gang. I
den efterfølgende fælles opsamling i klassen kan 
følgende spørgsmål indgå:

Fælles opsamling i klassen
• Hvilket materiale valgte jeres gruppe til  

anden test?
• Hvorfor valgte I det materiale?
• Hvad var temperaturfaldet efter første test?
• Hvad var temperaturfaldet efter anden test?
• Hvilken beholder var bedst til at holde på 

temperaturen - og hvorfor, tror I?
• Hvilket hold var bedst til at forbedre deres 

isoleringsmateriale - og hvorfor, tror I?

Elevernes data kan samles i et samlet 
oversigtsskema på tavlen, hvor alle grupper 
skriver deres data ind. Se eksempler på resultater 
i nedenstående skema.

Starttem-
peratur

Sluttempe-
ratur

Fald i 
temperatur

Gruppe 1 93 °C 53 °C 40 °C

Gruppe 2 92 °C 60 °C 32 °C

Gruppe 3 93 °C 49 °C 44 °C

Gruppe 4 95 °C 51 °C 44 °C

Engineering i skolen - Undervisningsforløb
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Elevark 7

Test 2 - Isolering
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Forbedre

Aktivitetsvejledning 
I skal nu forbedre jeres isolering ud fra den viden, 
I har fået i jeres undersøgelse. Derefter skal I 
teste jeres nye isolering. Kan koppen holde på 
varmen, så jeres vand eller kakao er mindst 70 °C 
efter 20 minutter? 

1. Konstruer en ny prototype eller byg videre på 
den, I oprindeligt havde konstrueret.

2. Få jeres lærer til at hælde varmt vand i 
koppen fra en termokande.

3. Aflæs temperaturen på termometeret med 
det samme, og skriv temperaturen ned i 
skemaet.

4. Tag billeder af jeres kop, og gem dem.
5. I skal nu vente i 20 minutter.
6. Der er nu gået 20 minutter. Aflæs 

temperaturen igen, og skriv den ned i 
skemaet.

7. Beregn temperaturfaldet.
8. Kunne jeres kop holde kakaoens temperatur 

på mindst 70 °C efter 20 minutter?
9. Tal i klassen om jeres resultater og erfaringer.

°C
Starttemperatur

Sluttemperatur

Temperaturfald

Engineering i skolen - Undervisningsforløb
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Lærerark til elevark 8

Præsenter jeres løsning 
på udfordringen
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Aktivitetsvejledning 
Eleverne kan præsentere på mange måder.

I dette forløb gives det forslag, at eleverne
præsenterer en tidslinje.

Eleverne præsenterer en tidslinje over deres
arbejdsproces fra udfordringen blev givet til den
endelige version. Det har det formål, at eleverne
begrunder deres valg, og hvad de lærte under-
vejs.

Eleverne forbereder en kort præsentati-
on af en tidslinje over deres arbewjde:

1. Eleverne tager afsæt i deres udfordring
2. Derefter, hvordan de fik idéen til deres første 

isolering af koppen.
3. Oplagt at inddrage erfaringer og billeder fra 

test 1.
4. Hvordan blev de klogere og på hvad blev de 

klogere mellem test 1 og test 2?
5. Hvad ændrede de fra test 1 til test 2?
6. Hvordan gik test 2?
7. Og endeligt - løste de udfordringen?

Der er rig mulighed for at udvide forløbet med an-
dre aktiviteter- se Lærerark 9 for forslag til dette.

Præsentere
løsningen

Forklaring
Eleverne kan præsentere deres løsning på
udfordringen på mange måder. I dette forløb
gives det forslag, at eleverne præsenterer en
tidslinje. Eleverne præsenterer en tidslinje over
deres arbejdsproces fra udfordringen blev givet til
den endelige version. Det har det formål, at ele-
verne i denne præsentation skal begrunde deres 
valg, og hvad de lærte undervejs.

Der er rig mulighed for at udvide forløbet med an-
dre aktiviteter- se Lærerark 9 for forslag til dette.

Engineering i skolen - Undervisningsforløb
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Elevark 8

Præsenter jeres løsning 
på udfordringen
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Aktivitetsvejledning 
Forbered at præsentere en tidslinje over jeres 
arbejde. 

1. Forklar først udfordringen.
2. Forklar, hvordan I fik idéen til jeres første 

isolering af koppen.
3. Fortæl, hvordan test 1 gik.
4. Hvad blev I klogere på mellem test 1 og   

test 2?
5. Hvad ændrede I til test 2?
6. Hvordan gik test 2?
7. Løste I udfordringen?

Præsentere
løsningen

Engineering i skolen - Undervisningsforløb
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Lærerark

Udvid - Varm Kakao
Lærerarket er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Udvid forløbet
Engineering forløb om varm kakao kan udvides 
med andre vinkler og aktiviteter. Nedenstående li-
ste er eksempler på idéer til aktiviteter i det videre 
arbejde.

Forslag til færdigheds- og 
vidensmål

Idéer til aktiviteter

Natur/teknologi 
efter 4. klasse

Eleven kan undersøge dyrs og planters 
tilpasninger til naturen // Eleven har viden 
om dyrs og planters levesteder og livsbe-
tingelser

• Hvordan holder mennesker varmen? 
• Undersøgelse af fedts isolerende egenskaber
• Undersøgelse af skolens udstoppede dyr
• Vekselvarme og ensvarme dyr - undersøg en 

slanges adfærd

Natur/teknologi 
efter 6. klasse

Eleven kan gennemføre undersøgelser 
af energiformer // Eleverne har viden om 
energiformer

• Hvordan flytter varme sig?
• Hvilke stoffer holder godt på varmen?
• Hvilke stoffer er gode varmeledere og isolato-

rer?

Biologi efter 9. 
klasse

Eleven kan undersøge og forklare orga-
nismers tilpasning til levesteder //  Eleven 
har viden om organismers morfologiske, 
anatomiske og fysiologiske tilpasninger

• Undersøgelse af fedts isolerende egenskaber
• Undersøgelse af skolens udstoppede dyr

Geografi efter 
9. klasse

Eleven kan analysere naturlige globale 
kredsløbs betydning for erhvervsforhold 
og levevilkår // Eleven har viden om 
sammenhænge mellem vejrsystemer, 
havstrømme og klimainddelinger

• Undersøg, om vand, jord eller is holder bedst 
på varmen?

• Undersøg albedoeffekt
• Undersøg havets betydning for Jordens  

vejrsystemer 
• Undersøg havets betydning for Jordens klima- 

og plantebælter

Fysik/kemi efter 
9. klasse

Eleven kan med modeller forklare ener-
giomsætninger // Eleven har viden om 
naturgivne og menneskeskabte energi-
kæder

• Tegn energiomsætningen fra strømstik over 
elkedel til omgivelserne rundt om koppen

• Find energikæder i hverdagen, fx i køkkenet
• Diskuter, hvordan varmetabet minimeres i ud-

valgte energikæder

Engineering i skolen - Undervisningsforløb
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Planlægning, gennem-
førelse og evaluering af  
engineering-forløb
 
Vi begynder med en lærers overvejelser over at indarbejde engineering i en årsplan, heref-
ter følger en række afsnit om elevers forudsætninger, gruppearbejde og generelle kriterier 
for, hvad der karakteriserer arbejde med engineering-udfordringer, inden vi gennemgår de 
syv delprocesser i EDP-modellen. Afslutningsvis er der et afsnit om evaluering af arbejde 
med engineering-udfordringer.

1. Årsplanlægning
En lærer fortæller her om sine overvejelser med at planlægge engineering-aktiviteter i års-
planen i udskolingen. Læreren er erfaren med at planlægge tværfaglig undervisning, der 
træner eleverne til den fællesfaglige prøve. Han ser engineering som en god arbejdsform 
til tværfaglig undervisning. Lærerens eksempel på årsplanlægning inddrager engineering- 
forløbet ”Lodrette haver”, som ligger på Astras hjemmeside: www.astra.dk/tildinundervis-
ning/lodrette-haver. 

Her kan du læse om hans overvejelser omkring årsplanlægning og de første erfaringer:

Jeg er først for nylig begyndt at arbejde med engineering. På mange måder ville jeg ønske, 
at min 9. klasse havde arbejdet med engineering gennem hele deres skoleforløb. Så kunne 
de i indskolingen have koncentreret sig om at forstå metoden og på mellemtrinnet have 
tilegnet sig en masse erfaringer med de enkelte delprocesser og tilhørende metodekort. På 
den måde kunne de fleste have været mere selvkørende her i 9. klasse, og det kunne have 
været deres egen problemstilling med tilhørende videns-kortlægning, der kunne have været 
drivkraften, når de arbejdede med engineering-aktiviteter.

Det ville have været rart, at de havde kendt engineering-metoden rigtigt godt i 9. klasse, for 
måden at arbejde på i engineering er velegnet i forhold til den måde, eleverne alligevel skal 
arbejde til det fællesfaglige prøveforløb, efter de har trukket deres fordybelsesområde.

Jeg har talt med min kollega, der har den 6. klasse, jeg skal overtage efter sommerferien. Vi 
blev enige om, at vi på næste fagteammøde vil prøve at blive enige om, hvor meget tid vi vil 
bruge på engineering-forløb på de enkelte klassetrin, og hvad vi vil arbejde med. Jeg tror, 
det vil hjælpe alle kolleger, der er interesserede i engineeringaktiviteter, hvis vi også kunne 
diskutere nogle fælles projekter i fagteamet.

Jeg tror, det er det vigtigt, at mine elever prøver engineering-forløb mange gange i løbet af 
deres skoletid, så de husker metoden fra gang til gang og udvikler deres proces- 
kompetencer. Måske et par gange om året i indskolingen, og så dobbelt så meget på  
mellemtrinnet.

Engineeringforløb tager mange lektioner, og derfor er det vigtigt, at de er tænkt ind i års-
planen fra start. Det er også bedst, hvis de forløb, jeg planlægger som engineering-forløb, 
indeholder nogle af årets vigtige naturfaglige temaer, som fx de fællesfaglige fokusområ-
der. Endelig overvejer jeg, hvordan forløbene passer i forhold til det, eleverne har arbejdet 
med året før, og hvordan forløbene kan lede op til afgangsprøven (fordi det er 9. klasse). 

Herunder findes et uddrag af didaktikrapporten "Engineering i skolen. Hvad, 
hvordan, hvorfor". Der er tale om kapitel 8, der vedrører planlægning, gennem-
førelse og evaluering af et engineeringforløb.  

Didaktikrapporten kan findes i sin helhed på astra.dk/engineering/didaktik

http://www.astra.dk/tildinundervisning/lodrette-haver
http://www.astra.dk/tildinundervisning/lodrette-haver
http://astra.dk/engineering/didaktik


31

Engineering i skolen - Kompendium

Fx passer "Lodrette haver" rigtigt godt ind i starten af 9. klasse, fordi eleverne kommer til at 
arbejde med ioner. En af de ingeniørfaglige aktiviteter med forbindelse til konstruktionen af 
Lodrette haver er, at klassen producerer en gødning til haverne. Når de producerer gødnin-
gen, opnår de viden om N, P og K og den måde hvert stof gøder. Lodrette haver er en god 
engineering-aktivitet, for så kobler eleverne en faglig viden på undervejs, mens de konstru-
erer haven.

2. Hvilke forudsætninger har eleverne for at arbejde med 
engineering?
Når engineering-undervisningen tilrettelægges, vil det være en god ide at overveje, hvilke 
forudsætninger eleverne har for at arbejde med en given udfordring. De forudsætninger, 
som er særligt interessante i denne sammenhæng, er fx elevernes projektkompetencer, 
evne til at kunne vurdere egne vidensbehov, håndværksmæssige færdigheder og samar-
bejdsevner. Derudover er der også de faglige forudsætninger, som har betydning for elever-
nes evne til at kunne forklare og vurdere prototypens virkemåde med et fagligt sprog.

Det er muligt at opstille nogle principper for undervisningstilrettelæggelsen, som tager  
udgangspunkt i, at engineering-undervisningen bør omhandle engineering-arbejdsmeto-
derne samt faglige begreber og teori, som eleverne måske bruger, hvis det hjælper dem i 
deres projekt.

Princip 1: Engineering-aktiviteter bør trække på den viden, eleverne har i forvejen. Det er 
ikke tilstrækkeligt, hvis eleverne kun tilegner sig ny forståelse ved siden af eller i stedet 
for den gamle. Engineering-aktiviteter giver netop mulighed for, at elever trækker på deres 
gamle viden.

Princip 2: Elevernes forforståelse er et skridt på vejen i deres læreproces. Elevernes 
erfaringer er ikke forkerte. Erfaringerne får nuancer, sættes i relief og udvides af elever-
nes øvrige erfaringsverden. Så hvis elevernes øvrige erfaringsverden udvides, så udvides 
deres naturfaglige erfaringer også. Løsningen af en teknologisk udfordring gennem engine-
ering-aktiviteter kan være med til at nuancere elevernes erfaringsverden, så de får en mere 
nuanceret forståelse af den naturfaglige viden, der kan forklare, hvordan løsningen virker. 

Princip 3: Autentiske konkrete udfordringer giver eleverne mulighed for at trække på deres 
erfaringer, når de arbejder med engineering i skolen. Autentiske konkrete udfordringer 
åbner ikke af sig selv for læring af naturfag. Derfor skal elevernes direkte møde med den 
autentiske udfordring stilladseres af læreren i deres arbejde med afgrænsning og bearbej-
delse af oplevelser og erfaringer. 

3. Engineering og gruppearbejde
Engineering-aktiviteter i skolen har potentialet til at motivere både fagligt svage og dygtige 
elever. Det afhænger dels af, hvilken engineering-udfordring, eleverne får og dels lærerens 
stilladsering af elevernes arbejde. Heri indgår bl.a. at læreren styrer gruppesammen- 
sætningen og undervejs i engineering-forløbet guider elevernes arbejdsprocesser, hvis der 
er behov for det. 

Gruppernes sammensætning og størrelse kan godt varieres undervejs. Erfaringerne fra  
undervisningspraksis viser, at eleverne godt kan planlægge sammen fire-fem elever, men 
når eleverne konstruerer prototypen eller dele heraf, bør selve byggeprocessen ikke omfat-
te mere end to-tre elever. Afhængig af elevernes sociale og samarbejdskompetencer skal 
læreren i større eller mindre grad guide organiseringen af gruppearbejdsprocesserne. 

Lærerens strukturering og guidning af elevgruppernes arbejde kan specielt være en gevinst 
for fagligt svage elever, og elever som foretrækker faste rammer og hands-on aktiviteter, 
fordi det er med til at sikre, at alle elever oplever medindflydelse og ejerskab.  
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3.1. Særlige metodekort til gruppesammensætning
Elevernes læringsudbytte af et engineering-forløb vil blandt andet afhænge af et vellykket 
gruppesamarbejde. Derfor giver det god mening, at man er opmærksom på gruppe- 
dannelsen. Nogle metodekort egner sig til at støtte dannelsen af grupper undervejs i  
undervisningsforløbet. 

Ved fx at benytte metodekortet Open space i delprocessen Få ideer kan klassen vente med 
at danne grupper til efter idégenereringen og så benytte Open space-metodekortet som 
udgangspunkt for sammensætning af grupperne. Med den metode får elever, der tænker 
i samme løsning, mulighed for at arbejde sammen, og eleverne kan opleve, at de i højere 
grad kan påvirke løsningsmulighederne og gruppesammen- 
sætningen. Man skal dog være opmærksom på, at elever godt kan finde på at vælge efter, 
hvor vennerne går hen. Så hvis man ikke støtter processen tilstrækkeligt, kan det ende med 
at blive knapt så idébåret, som læreren havde ønsket. 

Gruppesammensætningen har ikke som rigtige ingeniørgrupper det formål at være den 
mest effektive projektgruppe, men at klassen opdeles i grupper, så klassen som helhed 
får den bedste læring i processen. Det er altså læringen i processen, der er målet, og ikke 
effektiviteten i processen.

4. Hvornår er et undervisningsforløb et engineering-forløb?
Når man er i gang med planlægning af sit engineering-forløb, kan det være godt at over- 
veje, om det nu reelt ER et engineering-forløb. I dette afsnit præsenteres to tjeklister, som 
man kan holde sit undervisningsforløb op imod: Materialetjekliste og arbejdsprocestjekliste. 

4.1. Tjeklister til undervisningsmaterialer
Den første tjekliste vedrører de undervisningsmaterialer, som man bruger til sit engine-
ering-forløb. Af tabel 4, kap 7, fremgik otte designkriterier, som engineeringundervisnings-
materieler bør omfatte for at kunne støtte elevernes arbejde med engineering-
aktiviteter. Denne liste kan med fordel bruges som en tjekliste, hvis man selv vil samle sine 
undervisningsmaterialer til et engineering-forløb.

Vi vil her specielt fremhæve det designkriterium, som omhandler, at undervisnings- 
materialer skal understøtte elevernes grundlæggende arbejde i delprocesser i EDP- 
modellen (se figur 2). 

Figur 1: Elevernes grundlæggende arbejdsprocesser i engineering
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4.2. Tjekliste engineering arbejdsprocesser
Den anden tjekliste er alle delprocesserne i EDP-modellen. Hvis de fleste delprocesser er 
tilstede i det planlagte forløb, kan det karakteriseres som et engineering-forløb. 
Et særligt kendetegn ved engineering-forløb er, at de indeholder en udfordring, som  
eleverne skal arbejde med, og nogle praktisk, konstruktive og optimerende arbejdsproces-
ser, der leder frem imod en løsning. 

Delproces Struktureret forløb

Forstå 
udfordringen

Læreren præsenterer udfordringen. Elevgrupper og lærer bliver enige om mål og 
rammer for det kommende arbejde. Grupperne beskriver udfordringen med egne 
ord. 

Undersøge Elevgrupperne kortlægger relevant viden, de får brug for. De skaffer og tilegner sig 
viden. 

Få ideer Elevgrupperne udvikler, forhandler og udvælger ideer, de vil gå videre med.

Konkretisere Elevgrupperne konkretiserer, skitserer og vælger materialer til den konkrete ide. De 
planlægger det videre arbejde og fordeler opgaverne.

Konstruere Elevgrupperne virkeliggør deres ide til prototype med valgte materialer og redska-
ber.

Forbedre Elevgrupperne tester, evaluerer og forbedrer prototypen.

Præsentere Elevgrupperne præsenterer løsning, overvejelser om designprocessen og valg 
truffet undervejs.

Tabel 1: EDP-modellens delprocesser som tjekliste. Et engineering-forløb indeholder alle eller næsten 
alle delprocesser.

5. Gennemførelse af engineering-forløb
I de følgende afsnit uddybes delprocesserne i EDP-modellen i hvert sit afsnit. Der anvises 
også metodekort, som læreren på passende tidspunkter kan vælge at uddele som hjæl-
pemidler til elevgrupper som en del af stilladseringen af delprocesserne. Se oversigt over 
metodekort på astra.dk. 

Engineeringdesignprocessen kan gennemføres i bestemt rækkefølge styret af en lærer, 
men i nogle forløb kan det være fordel at lade eleverne bevæge sig frem og tilbage  
mellem mellem flere delprocesser, fx Konkretisere og Konstruere. Undervejs i alle del- 
processerne kan man stoppe op og bede eleverne om at forklare på tværs af grupper, hvor 
de er henne i deres arbejde, og hvilke udfordringer de især har lige nu. En sådan viden-
deling kan hjælpe nogle videre.

6. Forstå udfordringen
Læreren præsenterer udfordringen. Elevgrupper og lærer bliver enige om mål og rammer 
for det kommende arbejde. Grupperne beskriver udfordringen med egne ord.
 
I begyndelsen af forløbet skal eleverne forstå, hvilken autentisk sammenhæng deres 
udfordring kommer ud af: Hvem har et problem, som nu skal løses, og hvad ligger der bag 
problemet? Eleverne har måske aldrig har tænkt på problemet før og slet ikke i dybden, så 
det er vigtigt, at eleverne analyserer og uddyber problemet. 

Grundlæggende bygger engineering-didaktikken på problembaseret læring. Derfor er det 
vigtigt, at eleverne forstår udfordringen. Den skal skabe grundlaget for elevernes videre 
arbejde med at anvende færdigheder og viden aktivt. Måske er udfordringen for omfat- 
tende, så der skal ske en indskrænkning, så eleverne får et bedre overblik over den proces, 
de skal i gang med.

http://Astra.dk
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6.1. Hvad kendetegner en god engineering-problemstilling?
Kendetegn for problemstillinger, som kan bruges som udgangspunkt for engineering-forløb 
i skolen: 
• Elevernes arbejde med udfordringen skal føre til, at de konstruerer og demonstrerer 

en løsning til et autentisk problem (a real world problem). 
• Lokale problemstillinger kan i nogle tilfælde være mere vedkommende og nemmere 

at relatere til for eleverne.
• Udfordringen skal være afstemt med elevernes læringsforudsætninger, så de ikke bliv-

er frustrerede over ikke at kunne løse den, eller keder sig fordi den er for nem at løse.
• Udfordringen skal give eleverne mulighed for at bruge og udvikle både deres færdig-

heder og deres viden.

Det kan også i nogle sammenhænge være en god ide at bruge en udfordring eller en pro-
blemformulering, som allerede er formuleret. Se fx hos Astra: www.astra.dk/engineering/
inspiration.

6.2. Fortælling som introduktion
Elevernes introduktion kan fx bestå i en fortælling om en begivenhed, som har skabt en 
udfordring for nogen, og som eleverne skal håndtere. Det kan fx være at skaffe rent drikke-
vand i et slumkvarter eller facilitere en redningsaktion på indlandsisen. Udfordringen kan 
komme ud af en opgave, som læreren eller klassen har valgt. Med større klasser vil det 
også være muligt at have en mere åben diskussion med klassen om at finde en interessant 
udfordring at arbejde med.

6.3. Konkrete instruktioner
Udover introduktionen til selve udfordringen skal eleverne instrueres i hvilke materialer, 
arbejdsmåder eller andet, de har til rådighed, og hvor lang tid de har til arbejdet. Måske 
skal der inddrages andre fag eller personer uden for skolen. Dette kan medvirke til, at ele-
verne bliver opmærksomme på, hvordan forskellige fagligheder kan bidrage til løsning af 
forskellige udfordringer. På denne baggrund formulerer elevgrupperne deres egen forståel-
se af udfordringen.

6.4. Frihedsgrader
Måske er det læreren, der sætter regler og betingelser på forhånd. Måske aftales rammer-
ne i dialog med klassen. Måske er aftalen, at klassen lader noget stå åbent og først indgår 
endelige aftaler hen ad vejen. Måske er det aftalen, at så meget som muligt overlades til 
eleverne. Hvordan og hvor detaljeret rammerne skal aftales, og hvor meget eleverne skal 
inddrages, besluttes af læreren/lærerne under planlægningen. Det er således læreren/
lærerne, der fastlægger, hvilke frihedsgrader eleverne har, når de skal formulere deres 
forståelse af udfordringen. 

Struktureret forløb Guidet forløb Åbent forløb

Grupperne arbejder ud fra 
lærerformuleret forståelse af 
udfordringen.

Grupperne vælger en forståel-
se af udfordringen fra lærerens 
liste.

Grupperne formulerer selv de-
res forståelse af udfordringen 
inden for den ramme, som er 
givet i oplægget.

Tabel 6: Frihedsgrader for elever i formulering af forståelse af udfordring.

6.5. Klar struktur
Der skal være fokus på at have en klar struktur for den proces, der fører frem mod løsnin-
gen: Gruppearbejde, arbejde i delprocesser, videndeling undervejs, evaluering af resultatet 
mv. Der skal også være klar information om elevernes mulighed for at udføre det praktiske 
arbejde, dvs. hvilke lokaler og ressourcer der er tilgængelige.

http://www.astra.dk/engineering/inspiration
http://www.astra.dk/engineering/inspiration
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De indledende aftaler om rammen for elevernes arbejde kan inkludere nogle særlige krav 
til løsningen for at gøre udfordringen autentisk. Det kan være, at løsningen skal ende med 
et fysisk eller andet konkret produkt. Det kan også være en mere skitseagtig model af en 
løsning, hvor vægten er mere på refleksioner over en prototypes realiseringsmuligheder. 
Det kan være, at bestemte materialer skal indgå. Det kan være, at særlige brugergrupper 
skal tilgodeses i løsningen eller ligefrem vurdere løsningen. Det kan være, at løsningens 
miljøbelastning skal vurderes. Det kan være, at løsningen eller dele af den skal forklares 
med særlige (natur-)faglige begreber etc. Sådanne specifikationer for prototype og løsnin-
ger bør noteres, så de kan bruges i forbindelse med afprøvning og forbedring af prototypen 
og senere i arbejdet − samt danne grundlag for en vurdering af løsningen og det faglige 
udbytte. 

6.6. Omformulere udfordring
En god måde for eleverne at arbejde med deres forståelse af udfordringen kan være  
skriftligt at omformulere udfordringen til deres eget sprog. Her kan metodekortene  
Problemskitse og Engineeringposter være en hjælp.

6.7. Formulering af evalueringskriterier
Det kan her også være en fordel at formulere evalueringskriterier sammen med  
eleverne eller præsentere dem for lærervalgte vurderingskriterier, som deres arbejde  
afslutningsvis vil blive vurderet ud fra.

6.8. Arbejdsplan
Forstå udfordringen kan med fordel også inkludere en første arbejdsplan for, hvordan 
eleverne vil arbejde med at løse udfordringen inden for de givne rammer (tid, materialer og 
anden stilladsering). Arbejdsplanen bliver vejledende, når først eleverne går i gang med 
deres arbejde. Arbejdsplanen kan også bruges til at fastholde og minde om deres udgangs-
punkt, hvis de senere går i stå i deres arbejdsproces. Her kan metodekortet Arbejdsplan 
være en hjælp.
 
6.9. Kompetencer
Elevernes arbejde med at Forstå udfordringen har relationer til udvikling af deres innovative 
kompetencer, ved at den enkelte elev tager ansvar for og bidrager til at forstå og  
afkode problemstillingen og kommunikationen af den. I reformuleringen af udfordringen 
kan eleverne ligeledes udvikle deres naturfaglige kompetence ved at tage stilling til,  
hvordan deres egen og andres naturfaglige viden og færdigheder former deres forståelse 
af udfordringen.

Resultatet af denne proces er elevernes reformulering af udfordringen. De laver specifika-
tioner for deres løsning og en arbejdsplan. De laver aftaler for processen. De laver evt. en 
gruppekontrakt for deres arbejde.

7. Undersøge 
Elevgrupperne kortlægger relevant viden de får brug for. De skaffer og tilegner sig viden.
 
Ideelt set begynder eleverne med denne delproces efter de har klarlagt deres forståelse 
af udfordringen. Men allerede mens de er i gang med at Forstå udfordringen, vil der nemt 
dukke spørgsmål op, som relaterer til de forudsætninger, eleverne har. 
 
7.1. Systematisering af viden
Kernen i delprocessen Undersøge er, at eleverne systematiserer deres aktuelle viden og 
behov for viden. Denne del af engineering-forløbet kan indeholde elementer af analyser af 
eksisterende strukturer og designs, herunder elevernes interne deling af viden og indhent-
ning af ny viden. Når eleverne på denne måde har klarlagt, om de har et vidensgab (det bør 
de indse, at de har), kan de begynde at undersøge de områder, de mangler viden om. Det 
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kan gøres på mange måder: Søgning på internet, samtale med ressourcepersoner, eksperi-
menter og undersøgelser af tilgængelige materialers egenskaber og muligheder etc.

Under alle omstændigheder vil eleverne gentagne gange vende tilbage til denne arbejds-
proces, da de ofte vil mangle viden og færdigheder. 

Det er vigtigt, at eleverne forsøger at være systematiske i deres afdækning af manglende 
viden og i deres tilegnelse af viden og færdigheder. Her kan læreren have en rolle i at præ-
sentere arbejdsmetoder til en sådan systematik og ved at pege på vidensområder, som 
eleverne ikke er opmærksomme på. Det kan være logbøger til noter, det kan være  
vejledning i interview, i systematiske undersøgelser af materialer, til afdækning af bruger-
venlighed etc. Til dette arbejde kan de fx bruge metodekortet Videnskortlægning.

Det kan også indgå i projektet, at læreren eller kollegaer tilbyder sig som ressourceperso-
ner med viden om materialer, færdigheder, begreber, metoder, eller andet som kan støtte 
eleverne.

7.2. Lære af andres løsninger
En måde at skaffe sig viden om, hvordan andre har løst forskellige udfordringer, er ved at 
undersøge færdige løsninger. Eleverne kan med fordel analysere eksisterende teknologi-
ske løsninger med henblik på at forstå eller forbedre dem. Det kan fx være ved at kigge på, 
hvordan en faldskærm er konstrueret: er skærmen rund eller firkantet, sidder snorene fast 
i hjørner eller i et bestemt mønster. Dette kaldes i engelsksproget litteratur meget sigende 
for ”reverse engineering”. Man lærer af andres løsninger ved at undersøge deres design, 
materialebrug og funktionalitet. Her vil metodekortet Videnkortlægning være en hjælp.
 
7.3. Elevernes videnbase og frihedsgrader
En væsentlig del af elevernes forforståelse er også deres færdigheder og viden fra anden 
undervisning. I en skolepraksis vil det være naturfag og matematik foruden nogle af de 
praktisk-musiske fag som madkundskab, billedkunst samt håndværk og design, som også 
vil kunne bidrage med relevante færdigheder og viden.

Når der i et forløb lægges ud med en meget praktisk opgave, så kan læreren undervejs 
stramme kravene, så der opstår et behov hos eleverne for at finde (abstrakte) modeller og 
anvende naturvidenskabelig viden til at forstå, hvordan strammere krav udfordrer deres 
forståelse af, om prototypen løser opgaven.

Metodekortene Udfordringen og Ideer til løsninger beskrives og undersøges med brug af 
metoder, begreber og lovmæssigheder, som eleverne kender fra blandt andet naturfags-
undervisningen: Energi, rumfang, masse, kræfter, bioteknologi, stofkredsløb, temperatur, 
stoffers egenskaber, mønstre, matematisk formulering etc. I dette arbejde kan elementer af 
den naturfaglige undersøgelseskompetence udvikles gennem engineering: især aspekter 
om systematik, målemetoder og dataanalyse kan hjælpe med lave undersøgelser, som for- 
bedrer elevernes videnbase i deres arbejde med deres løsning. 
Det kan være nødvendigt, at eleverne laver praktiske undersøgelser af materialers egen-
skaber, eller at de får et minikursus om fx et naturfagligt fænomen. Her vil metodekortet 
Videnskortlægning være en hjælp.

7.4. Frihedsgrader
Det er læreren, som afgør hvilke frihedsgrader, eleverne skal have i denne proces.

Struktureret forløb Guidet forløb Åbent forløb

Grupperne arbejder efter præ-
cise instruktioner med at finde 
viden om udfordringen.

Grupperne vælger mellem for-
slag fra læreren til, hvordan de 
kan få viden om udfordringen.

Grupperne vælger selv, hvor-
dan de vil få viden om udfor-
dringen.

Tabel 7: Frihedsgrader for elever i formulering og gennemførelse af undersøgelser.
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7.5. Relationer til andre delprocesser 

Undersøge har en relation til ... fordi ...

Få ideer
Det er vanskeligt at være konstruktivt kreativ uden at vide noget, herunder have et 
fagsprog med begreber om de fænomener og materialer, man arbejder med i sin 
løsning.

Konkretisere Eleverne kan bedre konkretisere og planlægge der løsning, når de har viden og 
færdigheder relateret til de materialer, de ønsker at bruge.

Konstruere Eleverne kan bedre bygge en prototype, når de har de rette håndværksmæssige 
færdigheder og viden til at forarbejde de materialer, de ønsker at bruge.

Forbedre Det er vigtigt, at eleverne kritisk kan undersøge deres løsning for forbedringsmulig-
heder ud fra naturfaglig viden og viden fra fx andre brugere. 

Tabel 8: Arbejdet med at etablere en videnbase kan have relationer til de andre delprocesser.

7.6. Kompetencer
Elevernes arbejde med at Undersøge har relationer til udvikling af deres innovative kom-
petence, når de selvstændigt og gennem samarbejde skal fortolke problemstillinger, samt 
håndtere viden og informationer på en funktionel vis for at kunne træffe informerede valg 
mellem forskellige undersøgelser. I det konkrete undersøgelsesarbejde kan eleverne 
ligeledes udvikle deres naturfaglige kompetence til at beskrive og forudsige naturens og 
teknologiske processers måde at opføre sig på samt til at udvikle eller finde modeller, som 
sammenfatter deres egne iagttagelser eller observationer.

Produktet af denne proces er observationer, interview, litteraturstudier og forsøgsresultater, 
der er nødvendige for at finde og udvikle optimale løsningsforslag og/eller prototyper.
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8. Få ideer
Elevgrupperne forhandler og vælger ideer, de vil gå videre med. 

Et vigtigt element i engineering-processen er, at eleverne har tid til og mulighed for at 
diskutere og afprøve flere forskellige ideer til løsninger, herunder at forkaste løsninger, fordi 
de ikke dur, eller fordi nogen i gruppen finder på noget bedre. Eleverne støtter hinanden i 
indsatsen for at løse den opstillede udfordring. Samarbejdet rummer aspekter som viden-
deling, kollektive beslutningsprocesser, faglige diskussioner, handlingskoordinering og 
gensidig kritisk feedback. Ideudvikling kan gennem dialog med brugere af elevernes ideer 
til løsninger - evt. via en stedfortræder i form af læreren - kvalificere elevernes indkredsning 
af en mulig løsning.  

8.1. Fejlkultur
Eleverne skal – måske gradvist - lære, at det er ok at lave prototyper, som ikke fungerer 
efter hensigten. Og selv om det er ærgerligt måske at skulle begynde forfra eller gentage 
processer, som man troede, man var færdig med, så er det vigtigt, at eleverne forstår, at 
man lærer en masse af at begå fejl. Det er muligt, at man som lærer i en given situation er 
nødt til eksplicit at snakke med eleverne om det: Hvad har I lært af det, der ikke gik, som I 
havde forventet. Her kunne metodekortet Dagens bedste fejl være et bud på at stilladsere 
den kultur, man prøver at opbygge. 

Læreren kan undervejs i forløbet vælge at introducere nye krav til en løsning, fx om proces-
ser eller materialer, med det formål at presse eleverne til at udvikle nye ideer og diskutere 
og forklare fordele og ulemper ved de nye materialer. Der er ingen tvivl om, at hvis først en 
klasse er tændt på en opgave, så kan en stramning af krav til rammer eller produkt med- 
virke til at presse eleverne til at være mere innovative.

Generelt gælder det om at hjælpe eleverne med at fastholde deres ideer og forklaringer på 
deres tilvalg og fravalg. Spørg til deres begrundelser og forklaringer for deres ændringer 
af design. Det er også vigtig, at de dokumenterer deres ændringer og dermed viser deres 
proces gennem forløbet. Disse er vigtige i den afsluttende præsentation og for elevernes 
læring undervejs.

8.2. Frihedsgrader
Det er læreren som afgør, hvor frit undervisningen skal være organiseret i denne proces. 

Struktureret forløb Guidet forløb Åbent forløb

Læreren styrer gruppernes 
diskussion.

Grupperne vælger mellem 
forslag til styring af deres dis-
kussion.

Grupperne organiserer selv 
deres diskussion om deres 
forskellige ideer.

Tabel 9: Frihedsgrader for elever i delprocessen med Få ideer.

8.3. Relationer til andre delprocesser

Få ideer har en relation til ... fordi ...

Undersøge En dårlig forklaring af en ide kan skyldes uvidenhed og føre til præcisering af be-
hov for at finde den rette nødvendige viden.

Konkretisere Med udgangspunkt i en nuanceret diskussion af ideer er det nemmere at træffe 
valg vedrørende en prototypes konkrete udformning.

Konstruere Med klare og begrundede ideer kan man nemmere bygge en prototype.

Forbedre
Gennem diskussionen af forskellige ideer kan eleverne formulere de væsentligste 
ting, der skal testes og evalueres for at afgøre en løsnings brugerværdi og mulige 
forbedring.

 
Tabel 10: Arbejdet med at få ideer, diskutere og forklare kan have relationer til de andre delprocesser
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8.4. Kompetencer
Elevernes arbejde med at Få ideer har også relationer til udvikling af deres innovative kom-
petencer, når de risikovilligt og engagerende indbyrdes kommunikerer og argumenterer 
om deres ideer. I arbejdet med at udvælge de bedste ideer kan eleverne ligeledes udvikle 
deres naturfaglige kompetencer til at afgrænse og fagligt fundere deres ideer.
Produktet af denne proces er en ide til en løsning, som gruppen er enig om og mener bedst 
kan løse den reformulerede udfordring inden for specifikationerne. 

9. Konkretisere 
Elevgrupperne konkretiserer, skitserer og vælger materialer til den konkrete ide. De plan-
lægger det videre arbejde og fordeler opgaverne.

Når eleverne har valgt en ide, skal den omsættes til noget konkret; noget der virker. Den 
første udgave, der kan udføre det, eleverne har sat sig for, og som forhåbentlig løser  
problemet/udfordringen, kalder vi en prototype. 

Det er ikke sikkert, at elevernes første prototype er særlig holdbar, med mindre man har 
aftalt som et krav, at den skal være holdbar. Det er heller ikke sikkert, at den virker særlig 
godt, eller at den er nem at bruge og betjene, med mindre brugervenlighed er et krav til 
prototypen. Eleverne skal have støtte i at vurdere konkurrerende prototyper ud fra de ram-
mer, der blev formuleret i arbejdsprocessen Forstå udfordringen.

De materialer, som lærere tilbyder eleverne, er en væsentlig ramme for elevernes konkre-
tisering. Det tager tid at finde materialer frem til engineering-forløb. Derfor anbefaler det, at 
der på skolen opbygges en materialesamling. Materialerne kan fx opbevares i kasser med 
label på, og der reserveres kasser til ekstra materialer. Der opstår typisk sådanne ekstra 
materialer, når der ryddes op i andre faglokaler eller i forbindelse med eller i forbindelse 
med overskud fra forskellige arrangementer. Det vigtige er, at der på skolen opbygges et 
system og et sted, hvor man kan opbygge lagre af gode engineering-materialer.

9.1. Forventninger og krav til prototyper
I Konkretisere mødes de krav, der er stillet til løsningen og de forventninger, gruppens ide 
bærer med sig med de begrænsninger, gruppen har af praktisk art. Så Konkretisere består 
blandt andet af en lang række valg og kompromisser. 

9.2. Skitsering
Eleverne kan udarbejde skitser af prototyperne på papir, digitalt eller som en mockup, dvs. 
en fysisk model uden fuld funktionalitet. De vælger, afprøver og forkaster måske de mate-
rialer/teknologier, der egner sig til prototypen. Målet er, at eleverne selvstændigt og med 
inddragelse af deres modelleringskompetence udvælger og visualiserer, hvilken ide de vil 
arbejde med, og hvilke materialer, udstyr og teknologier, de vil anvende. Det giver mulighed 
for, at eleverne kan uddybe deres forståelse af problemet og de bagvedliggende faglige 
elementer gennem en anden repræsentation af deres udfordring og ide til løsning.

9.3. Frihedsgrader
Læreren skal støtte eleverne til at fastholde et brugerperspektiv i løsningen af engine-
ering-udfordringen. Opnåelsen af denne brugerorientering skal afvejes i forhold til de mate-
rialer etc., eleverne har til deres rådighed i konstruktionsprocessen.

Det er læreren, som afgør hvilke frihedsgrader, elever skal have i designprocessen.

Struktureret forløb Guidet forløb Åbent forløb

Grupperne arbejder efter 
præcise instruktion til konkreti-
sering. 

Grupperne vælger mellem 
forskellige forslag fra læreren 
til, hvordan de kan konkretisere 
en løsning.

Grupperne vælger selv hvor-
dan de vil konkretisere en 
løsning.
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Tabel 11: Frihedsgrader for elever i arbejdet med at konkretisere.

9.4. Relation til andre delprocesser
Generelt peger Konkretisere ind i flere af de andre delprocesser i engineering-didaktikken. 
Fx kan det være det vigtigt, at eleverne danner sig en forståelse af den samlede fremstil-
lingsproces, som kan lede dem frem til deres endelige løsning. Eleverne skal således have 
støtte i at planlægge deres konstruktionsproces, så den bliver gennemførlig: Skal noget 
saves i længde, skal noget loddes, skal noget males, skal noget sås og gro etc? Skal noget 
afprøves i en foreløbig form, inden det hele samles? Det er som nævt ovenfor vigtigt, at 
eleverne også begår fejl, kan det være hensigtsmæssigt, at eleverne selv finder ud af, hvad 
de evt. har tænkt forkert. Det lærer de sandsynligvis mere af, end hvis de på forhånd får en 
advarende forklaring fra læreren. I nogle situationer hjælper man bedst eleverne ved ikke 
hjælpe dem!

Konkretisere har en relation til ... fordi ...

Få ideer Med udgangspunkt i en nuanceret diskussion af ideer er det nemmere at træffe 
valg vedrørende konkretisering.

Undersøge Man kan bedre konkretisere og planlægge sin løsning, når man har viden og fær-
digheder om de materialer, man ønsker at bruge.

Konstruere Med en klar konkretisering og god planlægning om brug og forarbejdning af mate-
rialer er konstruktionsprocessen meget nemmere.

Forbedre
En klar konkretisering vil gøre det nemmere at udvælge kriterier at afprøve, 
forbedre ud fra og udpege de enkeltdele, der kan ændres og have betydning for 
produktets funktion. 

Tabel 12: Arbejdet med at konkretisere kan have relationer til de andre delprocesser. 

9.5. Kompetencer
Elevernes arbejde med at Konkretisere har relationer til udvikling af deres innovative kom-
petencer, når de kritisk bearbejder ideer i et inkluderende og funktionelt samarbejde om 
bl.a. at opsøge viden og information om konkret udformning af løsning og prototype. I arbej-
det med at Konkretisere kan eleverne ligeledes udvikle deres naturfaglige kompetence, når 
de indsamler og systematiserer data i fx en konkret model med henblik på at kommunikere 
funktionen af deres prototype og løsning.

Til at hjælpe eleverne med at konkretisere findes der metodekort til at udvælge den ide 
med det bedste potentiale: Planlæg – hvilken ide vælger vi og Prioritering af ideer – udsko-
ling. Til at stimulere elevernes kreativitet i konkretiseringen findes metodekortene Mood- 
board rettet mod både mellemtrin og udskoling. Endvidere er der et metodekort Planlæg, 
der understøtter, at eleverne har den indledende planlægning på plads, inden konstruktio-
nen går i gang.

Produktet af denne proces er arbejdstegninger og skitser, der gør det muligt at gå i gang 
med konstruktion af prototype og løsning i fællesskab, samt en detaljeret arbejdsplan med 
arbejdsfordeling og deadlines, materialeliste, redskaber mv.

1 Beskrivelserne af kompetencerne er konkrete og velfunderede i gymnasiets undervisningspraksis, fordi de deltag- 
ende lærere bidrog med refleksioner, diskussioner og afprøvning i egen praksis. Fortolkningen af innovationskom-
petencen repræsenterer forskellige fag inden for de humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabe- 
lige faggrupper fra både STX, HHX og HTX. Læs mere her om projektet “Gymnasiet tænkt forfra”: https://www.
emu.dk/modul/gymnasiet-tænkt-forfra.

https://www.emu.dk/modul/gymnasiet-t%C3%A6nkt-forfra
https://www.emu.dk/modul/gymnasiet-t%C3%A6nkt-forfra
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10. Konstruere 
Elevgrupperne virkeliggør deres ide til prototype med valgte materialer og redskaber.

Det er vigtigt, at Konstruere her ikke tages for bogstaveligt. Det indgår i filosofien bag engi-
neering, at eleverne skal levere og demonstrere en løsning af et eller andet produkt. Men 
prototypen kan antage mange former. Måske kan en klasse i udskolingen programmere en 
simpel app, der løser et problem for nogle mennesker, eller produktet kan være en hjem-
meside med informationer og/eller instruktioner. En udfordring kan måske også løses ved, 
at eleverne udarbejder en informationsvideo, der viser, hvad man kan gøre for at undgå 
eller minimere et tilhørende problem. Også på vej til den slags løsninger skal der fremstilles 
prototyper, og som tidligere nævnt gælder det, at eleverne ikke kan komme frem til en pro-
totype uden at analysere og forstå udfordringen og derefter planlægge, hvad de vil satse 
på. Ofte vil eleverne arbejde ud fra håndværksmæssig og mere traditionelle teknologiske 
kunnen med at konstruere deres prototype. I elevernes konstruktionsproces gælder det om, 
at de anvender og forarbejder materialer hensigtsmæssigt og forsvarligt i forhold til prototy-
pens form, funktion og udtryk. 

10.1. Hvad skal prototypen vise?
Prototypen er en foreløbig udgave af en løsning, men den skal vise de vigtigste elementer 
og funktioner af løsningen. Dette er der truffet valg om i Konkretisere delprocessen, men 
arbejdet med konstruktion af prototypen kan ændre disse valg. 

Prototypen bruges som en konkret model for løsningen, der kan danne grundlag for afprøv-
ning og forbedring af mulige endelige løsninger gennem undersøgelser. Det er her vigtigt at 
blive opmærksom på begrænsninger i prototypen i forhold til, om den viser alle relevante 
elementer og funktioner af løsningen.

10.2. Rollefordeling
Det er vigtigt med en tydelig rollefordeling mellem eleverne i konstruktionsarbejdet. Dette 
vil gøre det lettere at styre denne arbejdsproces, når de har klare aftaler om, hvem der er 
håndværker, konstruktør eller tilsynsførende. Her vil elevernes forskellige færdigheder og 
viden om brug af fx håndværktøj spille en rolle for deres mulige bidrag til forarbejdning af 
materialer til prototypen og den endelige løsning.

I nogle situationer skal læreren måske støtte eleverne i, at en prototype troværdigt kan 
vise principper i en endelig løsnings funktionalitet. Prototypen skal fx tydeligt kunne vise, 
hvordan en eventuel bruger i sin hverdag har nytte af løsningen. I andre og mere åbne og 
komplekse forløb må det være op til eleverne at holde fokus på eventuelle brugere, og det 
må så indgå i den endelige evaluering, hvor godt det er lykkedes for dem.
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10.3. Frihedsgrader
Det er læreren, som afgør, hvilke frit elevernes arbejde med med at konstruere prototyper, 
skal være:

Struktureret forløb Guidet forløb Åbent forløb

Læreren fastlægger materialer, 
værktøjer og konstruktionspro-
ces sammen med grupperne.

Læreren giver grupperne ma-
terialer og værktøjer at vælge 
imellem, og vejleder i forhold til 
konstruktionsprocessen.

Grupperne vælger selv mate-
rialer og værktøjer og bygger 
selv en prototype.

10.4. Relationer til andre delprocesser

Konstruere har en relation til ... fordi ...

Få ideer Med klare og begrundede ideer kan man nemmere fremstille en prototype.

Konkretisere
Med en klar konkretisering og god planlægning om brug af materialer er konstruk-
tionsprocessen meget nemmere. Det gælder også, hvis eleverne skal lave en app 
eller anden software.

Undersøge
Eleverne kan bedre bygge en prototype, når de har de rette håndværksmæssige 
færdigheder og viden om de materialer, de ønsker at bruge. Det gælder også, hvis 
de vil programmere en app.

Forbedre En veldesignet og godt udført prototype er nemmere at afprøve og vurdere ift muli-
ge forbedringer.

Tabel 14: Arbejdet med at konstruere kan have relationer til de andre delprocesser.

10.5. Kompetencer
Elevernes arbejde med at konstruere har også relationer til udvikling af deres innovative 
kompetencer, når de tager ansvar for og samarbejder om at forarbejde materialer, så de 
kan foretage informerede handlinger i deres konstruktionsarbejde. I arbejdet med at kon-
struere prototype kan de ligeledes udvikle deres naturfaglige kompetence ved at omsætte 
deres mentale og sproglige modeller til fysiske modeller med brug af naturfaglig 
terminologi.
Til at understøtte til denne arbejdsproces er der metodekort om Konstruktionsprocessen og 
Konstruktionsvejledning. Produktet af denne proces er en prototype, der kan afprøves, 
testes og forbedres.

11. Forbedre 
Elevgrupperne tester, evaluerer og forbedrer prototypen. 

Når prototypen er så færdig, som den kan blive, skal den afprøves. Men en afprøvning 
kræver planlægning. Afprøvningen skal m.a.o. gennemføres med respekt for prototypen. Så 
inden gruppen går i gang med afprøvningen, skal der være enighed om, hvilke prøver eller 
målinger, prototypen skal udsættes for.

11.1. Afprøvning eller test?
I nogle forløb vil en afprøvning måske være meget simpel og blot bestå i, at eleverne 
belaster prototypen (hvis det fx er en bro) for at se, hvor meget den kan holde til. Så er det 
ikke så vanskeligt at finde ud af hvilke data, afprøvningen genererer. Måske vil eleverne 
alligevel udvide afprøvningen til at finde sammenhæng mellem broens længde og den be-
lastning, den kan holde til. Så bliver det lidt mere kompliceret at holde styr på de data, der 
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kommer ud af afprøvningen. Det kan derfor være frugtbart at skelne mellem  

a. trial-and-error, hvor eleverne undersøger om prototypen kan holde, og om den virker 
efter hensigten? 

b. en egentlig test med en mere systematisk undersøgelse med kriterier og parametre, 
som relaterer til tidligere formulerede specifikationer for prototypen og/eller løsningen. 

Lige meget om afprøvningen er enkel eller kompliceret er det nødvendigt, at gruppen på 
forhånd diskuterer og bliver enige om, hvilke procedurer der skal følges (også selv om de er 
meget simple), hvilke data der skal indsamles, og hvordan det skal gøres. Desuden skal de 
beslutte, hvornår afprøvningen er færdig.

I forbindelse med afprøvningen er det ekstra vigtigt, at det på forhånd er klart, hvem der har 
hvilke opgaver. Især er det vigtigt at aftale, hvem der har ansvaret for at notere data på en 
måde, så de bliver brugbare.

11.2. Evaluering af prototypens styrker og svagheder
Ideelt set bør evalueringen af, hvordan afprøvningen eller testen gik, først begynde, når 
afprøvningen eller testen er overstået. Ellers kan det være vanskeligt at følge de proce-
durer, der er aftalt. Men i praksis vil afprøvningen eller testen ofte føre til, at der laves ad 
hoc forbedringer på prototypen. Det gælder om at finde en passende balance mellem det 
overstrukturerede på den ene side og det frugtesløse kaos på den anden.

11.3. Iterationer, motivation og læringsudbytte
Hvis afprøvningen eller testen afslører problemer med prototypen, og det vil nok være det 
mest almindelige, så kan det være, at udgangen på evalueringen bliver, at gruppen enten 
prøver at forbedre prototypen, begynder forfra på nyt design eller helt forfra med at udvikle 
en ny ide. 

Nogle elever kan have tendens til at være så stolte af deres prototype, at de ikke er parate 
til at være kritiske og arbejde med det som noget, der skal gøres bedre. Men det er vigtigt, 
at eleverne oplever og forstår, at man sjældent kommer frem til en løsning, der i første 
forsøg bare er i nærheden af det optimale. I engineering er selvkritik og iterationer i form af 
tilbageløb og gentagelser af processerne helt almindelige, ja nærmest uundværlige.

Ideelt set skal eleverne opleve, at de igennem det første gennemløb af engineering-
processen har lært så meget (blandt andet af de mange fejl de forhåbentlig har begået), at 
de nu kan analysere, planlægge, designe og bygge bedre. Med mere overblik, mere mål-
rettet og med mere indsigt. En sådan bevidst optimering af deres prototype og/eller løsning 
gennem flere iterationer vil ikke kun bidrage til en bedre løsning. Det vil også øge elever-
nes læringsudbytte bl.a. gennem større forståelse af parametervalg og -kontrol.

11.4. Forbedringer
Eleverne arbejder med at analysere resultaterne af afprøvningen og testen i forhold til for-
bedring af prototype. Målet er, at eleverne selvstændigt analyserer og bearbejder 
resultater, som er relevante i forhold til en eventuel forbedring af prototypen og med 
anvendelse af relevante naturfaglige kompetencer, færdigheder og viden.

Læreren kan her bidrage med fokuseringer på særlige forbedringer fx:
• En mere klimaneutral løsning.
• En mere miljøvenlig løsning.
• En mere brugervenlig løsning.
• En hurtigere fremstillingsproces.
• Måske bare et mere robust produkt.

 



44

Engineering i skolen - Kompendium

8.11.5. Inddragelse af naturfaglig viden
Et andet muligt fokus for forbedringer kan være inddragelse af naturfaglig viden i optimerin-
gen fx til forklaring af nogle af de funktioner, løsningen har, eller til valg af materialer. Nogle 
engineering-forløb bør derfor planlægges, så der er god tid til at forbedre, efter at eleverne 
har udviklet og testet prototypen. Målet er at optimere løsningen, så den virker bedre, er 
nemmere at fremstille eller er mere robust. Her kigger eleverne tilbage til deres oprindelige 
Forståelse af udfordring og problem og kombinerer deres udgangspunkt med erfaringer 
og viden fra afprøvningen af deres løsning. Det er brugen af naturfaglig og anden viden i 
optimerings- og forbedringsprocessen, som er styrken ved at arbejde med engineering i 
forskellige fag. 

Det optimale er selvfølgelig, at det er gruppen (eller klassen), der selv formulerer målene 
for en proces, som fører til at prototypen bliver bedre. Og at det er gruppen selv, der vurde-
rer, hvor langt de vil gå tilbage i processerne for at komme ordentligt i gang med iteratio-
nen. Hvad skal være anderledes denne gang, og hvad skal være det samme?

11.6. Frihedsgrader
Det er læreren, som afgør, hvor frit undervisningen skal være tilrettelagt for at gøre deres 
prototype bedre. 

Struktureret forløb Guidet forløb Åbent forløb

Læreren fastlægger afprøv-
nings- og testprocedure og 
hjælper grupperne med at vur-
dere, hvordan deres prototype 
kan forbedres.

Grupperne kan vælge mellem 
flere forslag til afprøvnings- og 
testprocedure og vurderer for-
bedring af deres prototype og 
løsning efter givne kriterier.

Grupperne vælger selv afprøv-
nings- og testprocedure og 
vurderer selv forbedringer af 
deres prototype og løsning.

Tabel 15: Frihedsgrader for elever i arbejdet med at forbedre gennem afprøvning og test.

11.7. Relationer til andre delprocesser

Forbedre har en relation til ... fordi ...

Få ideer Gennem diskussionen af forskellige ideer kan eleverne få formuleret de væsentlig-
ste ting, de skal afprøve og teste for at forbedre en løsnings brugerværdi.

Konkretisere En klar konkretisering vil gøre det nemmere at udvælge kriterier afprøvning og test. 
og teste forbedringer.

Konstruere En veldesignet og godt udført prototype er nemmere at afprøve, teste og forbedre.

Undersøge
Det er vigtigt at vide, hvordan og hvor løsningen skal fungere, og hvem der skal 
bruge den, når den afprøves, testes og forbedres. Det er vigtigt at vide noget om de 
naturfaglige principper, der kan være gældende for, at specifikationerne er opfyldt.

Tabel 16: Arbejdet med at Forbedre gennem afprøvning og test kan have relationer til de andre 
delprocesser. 

11.8. Kompetencer
Elevernes arbejde med at Forbedre har også relationer til udvikling af deres innovative 
kompetencer, i og med at de samarbejder om at afkode problemstillinger ved deres proto-
type eller løsning for at kunne træffe og kommunikere informerede valg om forbedringer. I 
arbejdet med at Forbedre kan eleverne ligeledes udvikle deres naturfaglige kompetence 
ved, at de undersøger prototypen som en model for de naturfaglige principper, der skal 
bringes i spil i den aktuelle problemstilling og dens kommunikation.
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Til at hjælpe eleverne med at styre deres forbedringsforslag findes metodekort om Test og 
evaluer, Overvejelser over re-design, Diskuter og forbedre til både mellemtrin og udskoling.
Produktet af denne proces er en afprøvet og testet prototype og tilhørende testresultater, 
der kan sammenlignes med specifikationerne, samt en plan for forbedring af prototypen 
eller en plan for at gå videre mod præsentationen. Prototypen er nu gruppens løsning.

12. Præsentere
Elevgrupperne præsenterer løsning og kommunikerer deres overvejelser om designproces-
sen og valg truffet undervejs.

Det er vigtigt, at der allerede i rammesætningen i Forstå udfordringen aftales principper 
for præsentationen. Det er lærerens opgave i forberedelsen af præsentationen at minde 
eleverne om de aftaler om præsentation, der blev indgået i begyndelsen af forløbet. 

Den ideelle situation er, at der findes en gruppe autentiske brugere – måske blot én person 
– at præsentere for. Men det er langt fra altid, at det er tilfældet. Så må læreren – igen 
eventuelt i samarbejde med klassen – finde nogle andre, der kan påtage sig rollen som 
brugere. Det kan være elever fra en anden klasse, eller det kan være andre elever fra 
klassen, der blot ikke var med i gruppen. Det kan også være forældre, eller det kan være 
repræsentanter for et firma eller en lokal institution. Det kan også være, at det er læreren, 
der påtager sig rollen som bruger.

12.1. Mange formater og synspunkter
Hvordan den enkelte gruppe foretager sin præsentation skal helst være en integreret del af 
gruppens projekt. Det er ikke altid optimalt, at hver gruppe bruger tid på – en efter en – at 
præsentere og forklare med tilhørende powerpoints. Der er mange andre formater. Måske 
kan der sættes begrænsninger på, hvor lang (kort!) tid en gruppe må bruge til at præsen- 
tere deres løsning. Måske skal eleverne fremstille en poster, måske en kort video, måske et 
markedsføringsmateriale for produktet, måske skal præsentationen også indeholde noget 
om arbejdsprocessen.

En præsentation af løsningen kan eventuelt udvides til et rollespil, hvor forskellige parter 
kappes om at se en sag fra flere sider og fremføre stridende argumenter. At afgøre om en 
løsning er god, er ofte et magtspil. Et sådant rollespil kan præsenteres til forældremøde.

I forbindelse med de mange forskelligartede brugerhensyn kan der være mange forskellige 
synspunkter på, hvornår en løsning er god, og hvorfor den er det. Lærerens mening har i 
denne sammenhæng ikke nødvendigvis mere autoritet end elevernes, medmindre læreren 
kan finde nogle argumenter inden for løsningens rammer.

12.2. Naturfaglig forklaring til løsning
Det kan være, at præsentationen skal indeholde forklaringer på de naturfaglige fænome-
ner, stoffer eller processer, som er indlejret i løsningen og dens funktionalitet. Det er vigtigt 
at være præcis med hensyn til forventningerne til eleverne her. Det kan være specifikke na-
turfaglige læringsmål noteret under Forstå udfordringen. I forhold til grundskolens naturfag 
kan det gøres til et krav for præsentationen, at eleverne skal respektere de mange konven-
tioner om navngivning, beregninger og målemetoder, som hører til et fælles sprog inden for 
naturfag. Her er det typisk læreren, der repræsenterer den naturfaglige autoritet og fast
holder en naturfaglig argumentation og stringens i beskrivelse af omverdenen. 

12.3 Løsningens etik
Eleverne skal gennem engineering gradvist lære, at når man arbejder med at løse en udfor-
dring, skal man kunne sætte sig ind i andre menneskers oplevelse af udfordringer, årsager 
og ansvar. De skal indse, at en løsning, der måske fjerner et problem for én gruppe menne-
sker, kan være med til at skabe nye og store problemer for andre grupper. Det bør over- 
vejes, hvordan disse etiske overvejelser kan blive en del af præsentationen af løsningen. 
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12.4. Frihedsgrader
Det er læreren, som afgør, hvor frit undervisningen i denne delproces er. Det kan fx være:

Struktureret forløb Guidet forløb Åbent forløb

Grupperne følger en vejledning 
for, hvordan løsningen skal 
præsenteres.

Grupperne bliver vejledt i for-
hold til præsentationen.

Grupperne planlægger selv 
medie og format og præsente-
rer selvstændigt.

Tabel 17: Elevers frihedsgrader til præsentation.

12.5. Kompetencer
Læreren kan indskrænke kravet til, at eleverne skal bruge naturfaglig viden til at forklare, 
hvordan prototypen/løsningen virker. Dermed kan der udvikles en relation til den naturfag-
lige kommunikationskompetence med dens færdigheder og viden om fagsprog, repræ-
sentationsformer og argumentation.

I engineering-forløb på mellemtrinnet er det naturligt, at eleverne i deres forståelse af 
et problem og i deres bedømmelse af en løsning tager udgangspunkt i dem selv og de-
res egne behov og visioner. I engineering i udskolingen er det ikke godt nok, at eleverne 
arbejder ud fra deres egen forståelse af verden. De er nødt til at overskride deres egen 
verdens- og problemopfattelse og sætte sig ind i, hvordan andre ser på verden. Her er der 
en relation til det naturfaglige kompetenceområde 'perspektivering' med færdigheder og 
viden indenfor bæredygtighed, historiske betingelser og globale forhold, som er relevante 
for elevernes løsning. 

Elevernes arbejde med Præsentere har også relationer til udvikling af deres innovative 
kompetencer, ved at de mestrer alsidige kommunikationsteknikker, som inkluderende og 
fleksibelt bringer dem selv og andre i spil i en kritisk vurdering af deres prototype og  
løsning. I arbejdet med Præsentere kan de ligeledes udvikle deres naturfaglige  
kompetencer ved, at de kommunikerer om deres prototype og deres løsning, ved hjælp af 
deres naturfaglige viden og fagterminologi. Til arbejdet med præsentation af løsning kan  
eleverne med fordel vende tilbage til metodekortet Engineeringposter.

13. Evaluering
At have fokus på elevernes arbejdsprocesser giver gode muligheder for at kvalificere 
eleveres læring gennem formativ feedback. Beskrivelserne af de forskellige delprocesser 
ovenfor viser, hvordan dialogen mellem læreren og elevgrupperne kan anvendes som en 
evalueringsform, der løbende kvalificerer elevernes arbejdsprocesser og informerer 
læreren om elevernes læreprocesser. 

Udover lærer/elevdialogen kan rubics også fremhæves som et relevant evalueringsværktøj 
og evaluering i forbindelse med den afsluttende præsentation. I de to næste afsnit uddyber 
vi disse elementer. 

13.1. Evaluering ved hjælp af rubrics
Erfaringer fra skolen viser, at en rubric er et godt værktøj til at vejlede, give feedback, af-
stemme forventninger eller vurdere, i hvor høj grad, eleverne opfylder læringsmål i 
engineering-forløb. I bilag 2 findes en rubric, som har været anvendt af lærere til 
engineering-forløb. 

En rubric er et skema, hvor tegn på elevernes læring for enkelte mål eller arbejdsprocesser 
er formuleret på forskellige niveauer. Den kan formuleres på forskellige måder. I Bilag 2 er 
illustreret en rubric med tegn på målopfyldelse for arbejdsprocesserne i et engineering
-forløb på fire niveauer. De fire niveauer kan bruges til differentiering mellem elever, da ikke 



47

Engineering i skolen - Kompendium

alle eleverne vil være i stand til arbejde på det eksemplariske niveau. Endvidere kan 
skemaet også bruges til at vælge en progression for alle eller enkelte elever. Fx kan lære-
ren ud fra skemaerne forklare elever, at de kan vise en udvikling eller progression i deres 
undersøgelsesarbejde ved, at de begynder selvstændigt at kombinere undersøgelses-
metoder (fuldført niveau), hvor de tidligere kun udførte en undersøgelse eller kun præ-
senterede ideer til undersøgelser (undervejsniveau). Tegnene i en rubric afspejler intentio-
nen med, at eleverne sikkert og hensigtsmæssigt kan arbejde aktivt og selvstændigt med.

Erfaringer fra brugen af rubrics i naturfagene viser, at rubrics kan hjælpe både fagligt 
stærke og svage elever. Rubicen kan understøtte de fagligt stærke elever til at blive bedre 
til at kommunikere og fokusere deres problemorienterede projektarbejde. For de fagligt 
svage elever hjælper rubricen med at afklare, hvilke forventninger der er til deres arbejde. 
Desuden kan en rubric systematisere feedback fra forskellige lærere, så eleverne bliver 
mere sikre på, hvordan de skal forbedre sig. Erfaringerne viser også, at rubricen skaber en 
tydelig kobling mellem elevernes engagement i arbejdsprocesser og deres kompetenceud-
vikling.

13.2. Evaluering som en del af præsentation af løsning
Det bør gøres til en fast del af denne sidste delproces, at læreren sammen med klassen 
reflekterer over, hvordan projektet forløb. Hvad var godt, hvor var der problemer, hvad har 
vi lært – om os selv, om at arbejde i grupper og af faglige sammenhænge Var det godt, at 
vi inddrog andre fag (eller var det godt, at vi ikke gjorde det?). Er der ting, vi kan gøre an-
derledes og bedre i vores næste projekt? Her kan præsentation af ufærdige løsninger også 
bidrage til den samlede læring i klassen, fordi arbejdet med en vanskelig løsning kan give 
megen viden om, hvordan det ikke skal gøres en anden gang. 

Det er almindeligvis en evaluering af løsningen, man foretager i et engineering-forløb, men 
det er ikke direkte lærerens evaluering af elevernes læring. Elevernes læring kan evalueres 
i forhold til bl.a. elevernes formulerede forståelse af udfordringen og i forhold til fagmål for 
relevante fag fx naturfagene, håndværk og design, etc. Det må aftales nærmere fra forløb 
til forløb. Hvis kravene er meget tydelige, kan eleverne også evaluere hinanden indbyrdes.
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Elevers frihedsgrader
Engineering-aktiviteter indeholder mange muligheder for at lade eleverne træffe selv- 
stændige valg undervejs i engineering-processen. Første gang elever arbejder med et  
engineering-forløb, er de næppe i stand til at håndtere mange frihedsgrader i alle delpro-
cesserne i EDP-modellen, da de risikerer at ende uden for nærmeste udviklingszone. Man 
kan derfor som lærer vælge at stilladsere grupperne ved på forhånd at træffe nogle valg 
på gruppernes vegne for at sikre, at de ud fra aktuelle forudsætninger bliver i nærmeste 
udviklingszone.

Nedenstående skema over frihedsgrader angiver nogle muligheder for at differentiere 
elevernes arbejde i et engineering-forløb. Skemaet kan bruges til at planlægge stilladserin-
gen. Hvis man planlægger flere forløb i den samme klasse, angiver skemaet endvidere en 
progression i sværhedsgraden af det planlagte projekt.

Struktureret forløb
Meget få valg og friheds-
grader for grupperne.

Guidet forløb
Nogle valg og frihedsgra-
der for grupperne.

Åbent forløb
Mange valg og friheds-
grader for grupperne.

Forstå 
udfordringen

Grupperne arbejder ud 
fra en lærerformuleret for-
ståelse af udfordringen.

Grupperne vælger en for-
ståelse af udfordringen fra 
lærerens liste.

Grupperne formulerer 
selv deres forståelse af 
udfordringen inden for 
den ramme, som er givet 
i oplægget.

Undersøge

Grupperne arbejder efter 
præcise instruktioner med 
at finde viden om udfor-
dringen.

Grupperne vælger mel-
lem forslag fra læreren til, 
hvordan de kan få viden om 
udfordringen.

Grupperne vælger selv, 
hvordan de vil få viden 
om udfordringen.

Få ideer
Læreren styrer grupper-
nes diskussion.

Grupperne vælger mellem 
forslag til styring af deres 
diskussion.

Grupperne organiserer 
selv deres diskussion om 
deres forskellige ideer.

Konkretisere

Grupperne arbejder efter 
præcise konkretiserings-
instruktioner.

Grupperne vælger mel-
lem forskellige forslag fra 
læreren til, hvordan de vil 
konkretisere en løsning.

Grupperne vælger selv, 
hvordan de vil konkreti-
sere en løsning.

Konstruere

Læreren fastlægger 
materialer, værktøjer og 
konstruktionsproces sam-
men med grupperne.

Læreren giver grupperne 
materialer og værktøjer at 
vælge imellem, og læreren 
vejleder i forhold til kon-
struktionsprocessen.

Grupperne vælger selv 
materialer og værktøjer 
og bygger selv en  
prototype.

Forbedre

Læreren fastlægger 
afprøvnings- og test- 
procedure og hjælper 
grupperne med at vurde-
re, hvordan deres prototy-
pe kan forbedres.

Grupperne kan vælge mel-
lem flere forslag til afprøv-
nings- og testprocedurer 
og vurderer forbedring af 
deres prototype og løsning 
efter givne kriterier.

Grupperne vælger selv 
afprøvnings- og test- 
procedure og vurderer 
selv forbedringer af  
deres prototype og 
løsning.

Præsentere

Læreren hjælper 
grupperne med at  
præsentere deres  
løsning.

Grupperne følger en vejled-
ning for, hvordan løsningen 
skal præsenteres.

Grupperne planlægger 
selv medie og format og 
præsenterer selvstæn-
digt.

Tabel: Frihedsgrader i elevernes arbejdsprocesser i engineering
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Oversigt over  
metodekort
Delproces Metodekort
Forstå udfordringen • Problemskitse

Undersøge • Videnskortlægning

Få ideer • Almindelig brainstorm
• Brainstorm bordet rundt
• Åben brainstorm
• Associationsbrainstorm
• Verdens dårligste ide
• Hvilken ide vælger vi?
• Prioriering af ideer

Konkretisere • Læg en plan 1-3
• Moodboard metode A
• Moodboard metode B
• Konstruktionsvejledning

Konstruere • Opgavefordeling

Forbedre • Generel prototypetest
• Brugertest
• Opsamling til mellemtrin
• Opsamling til udskoling

Præsentere løsningen • Præsentation 
• Engineeringposter
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Målopfyldelsesrubric
Påbegyndt Undervejs Fuldført Eksemplarisk

Forstå  
udfordring

Jeg kan tilstrække-
ligt vise en forståel-
se af simple dele af 
udfordringen.

Jeg kan usikkert 
vise en forståelse 
af udfordringen i sin 
helhed.

Jeg kan vise en god 
forståelse af udfor-
dringen og hele dens 
baggrund.

Jeg kan vise en sikker 
og hensigtsmæssig 
forståelse af udfor-
dringen og hele dens 
baggrund i relation til 
almene samfundsfor-
hold.

Undersøge Jeg kan med ringe 
viden og færdig-
hed udføre enkle 
og simple under-
søgelser, som vil 
sige noget om mit 
problem.

Jeg kan med 
usikker færdighed 
og viden udforme 
og gennemføre en 
undersøgelse af en 
del af mit problem.

Jeg kan vise god fær-
dighed og viden om 
undersøgelser af mit 
problem.

Jeg kan vise sikker 
færdighed og viden 
om at forholde sig 
metodekritisk til flere 
gennemførte undersø-
gelsers begrænsninger

Få ideer Jeg kan udvikle 
simple ideer til en 
mulig løsning.

Jeg kan usikkert 
organisere ideudvik-
ling og diskussion af 
løsning.

Jeg kan på en god 
måde kombinere 
forskellige ideer til en 
gennemførlig løsning.

Jeg kan sikkert og hen-
sigtsmæssigt inddrage 
eksterne bidrag i min 
afprøvning af ideer 
og indarbejder disse 
bidrag i mit forslag til 
udformning af løsning.

Konkretisere Jeg kan lave en 
simpel skitse med 
konkrete forslag til 
valg af materiale til 
en løsning.

Jeg kan usikkert ud-
vælge og forarbejde 
materialer, som vil 
kunne indgå i en 
løsning.

Jeg kan på en god 
måde kombinere og 
forarbejde materialer 
til en løsning, som 
konkret kan vise tre 
eller flere væsentlige 
principper i løsningen.

Jeg kan sikkert og 
hensigtsmæssigt 
redegøre for og træffe 
valg mellem fordele og 
ulemper ved forskelli-
ge materialer og deres 
forarbejdninger til en 
løsning.

Konstruere Jeg kan konstruere 
en simpel proto-
type, som usikkert 
viser en funktionel 
løsning.

Jeg kan usikkert 
bygge en prototype, 
som viser e-to funkti-
oner i løsningen.

Jeg kan på en god 
måde bygge en pro-
totype, som viser tre 
eller flere væsentlige 
funktioner i løsningen.

Jeg kan sikkert og hen-
sigtsmæssigt bygge en 
prototype, som viser 
fordele og ulemper 
ved forskellige valg i 
løsningen.

Forbedre Jeg kan simpelt vur-
dere min løsning og 
komme med enkle 
forslag til forbed-
ringer.

Jeg kan usikkert 
afprøve og teste min 
løsning for at finde 
frem til forbedringer.

Jeg kan på en god 
måde kombinere 
afprøvnings- og test-
procedurer, som jeg 
bruger til at vurdere 
forbedringer af min 
løsning efter givne 
kriterier.

Jeg kan sikkert og hen-
sigtsmæssigt afprøve 
og teste min løsning 
for at kunne diskutere 
forbedringer af min 
løsning.

Præsentere Jeg kan usammen-
hængende præsen-
tere min løsning for 
bl.a. brugere med 
brug af hverdags-
sprog og sparsomt 
fagsprog.

Jeg kan usikkert 
præsentere min 
løsning for bl.a. bru-
gere. Jeg kan usik-
kert veksle mellem 
hverdagssprog og 
relevant fagsprog.

Jeg kan med god 
sammenhæng vælge 
formidlingsmedier og 
-former, som bedst 
præsenterer min løs-
ning for bl.a. brugere. 
Jeg kan veksle mellem 
hverdagssprog og 
relevant fagsprog.

Jeg kan veldisponeret 
og nuanceret præ-
sentere min løsning 
for bl.a. brugere med 
brug af relevant form 
og medie. Jeg veksler 
sikkert mellem hver-
dagssprog og relevant 
fagsprog.
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Find forløb, didaktik og aktiviteter til din undervisning i engineering på

astra.dk/engineering
Læs mere om engineering på

engineeringiskolen.dk

Støttet af:

Partnere:


